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Sizleri, UCLG’nin amiral gemisi hüviyetindeki 
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 desantralizasyonun ve 
çok düzeyli yönetişimin bu süreçlere olan katkısını 
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu Rapor 
aynı zamanda, yerel ve bölgesel yönetimlerin 

mevcut kurumsal çerçeveler içinde koordinasyon 
mekanizmalarına ve izleme ve raporlama 
süreçlerine katılımının, 2030 Gündemi’nin 
taahhütlerinde somutlaşan daha eşitlikçi, daha 
adil ve sürdürülebilir toplumlara erişilmesi 
doğrultusunda kolektif sorumluluk duygusunun 
ortaya çıkarılması için ne kadar gerekli olduğuna 
dikkat çekmektedir. 

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.

Önsöz

Mehmet Duman 
 Genel Sekreter

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı

TR-MEWA REGION_3.1.2021.indd   7TR-MEWA REGION_3.1.2021.indd   7 3.02.2021   16:51:053.02.2021   16:51:05



8 GOLD V BÖLGESEL RAPORU

Kısaltmalar

A

ABD – Amerika Birleşik Devletleri
ASPAC – Asya-Pasifik

B

BAE – Birleşik Arap Emirlikleri
BKH – Binyıl Kalkınma Hedefi
BM – Birleşmiş Milletler 
BM-Habitat – BM İnsan Yerleşimleri Programı
BRT – Bus Rapid Transit (Metrobüs)
BTVL – Bureau Technique des Villes Libanaises 
(Lübnan Şehirleri Teknik Ofisi)

C

CLGF – Commonwealth Local Government 
Forum (İngiliz Milletler Topluluğu Yerel Yönetim 
Forumu)
CO2 – Karbondioksit

D

DRR – Afet Risk Azaltma

E 

AB – Avrupa Birliği

G

GOLD – Yerel Demokrasi ve Desantralizasyon 
Küresel Gözlemevi
GSYİH – Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
GTF – Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel 
Görev Gücü

H

HLPF – Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi 
Forumu

I

IKBY– Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi
IPCC – Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli

K

KİK – Körfez İşbirliği Konseyi
km – Kilometre

L

LGCP – Yerel Yönetim Kapasite Programı (Filistin)

M

MDLF – Belediye Kalkınma ve Kredi Fonu 
MEWA – Orta Doğu ve Batı Asya 

P

PPP – Kamu-Özel İşbirliği
PPPP – Kamu-Özel-Halk İşbirliği

S

SBB – Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
SIDA – İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı
Başkanlığı (Türkiye)
SKH – Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi
STK – Sivil Toplum Kuruluşu

T

TBB – Türkiye Belediyeler Birliği 

U

UCLG – Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Dünya Teşkilatı
UNCDF – BM Sermaye Kalkınma Fonu 
UNDESA – BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi
UNDP – BM Kalkınma Programı 
UNDRR – BM Afet Risk Azaltma Ofisi 
UNEP – BM Çevre Programı 
UNHCR – BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
UNRWA – BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı 
UNV – BM Gönüllüleri Programı
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V
 
VLR – Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu 
VNG – Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(Hollanda Belediyeler Birliği) 
VNGi – VNG International
VNR – Gönüllü Ulusal Değerlendirme Raporu
 
W

WALD – Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi 
Akademisi Vakfı

Y

YKG – Yeni Kentsel Gündem

#

100RC – 100 Resilient Cities Project (100 
Dirençli Şehir Projesi)
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2015 ve 2016 yıllarında, dünya liderleri, 
sürdürülebilir kalkınmaya yönelik küresel 
anlaşmaların kabul edilmesiyle çok taraflı iş 
birliğinde tarihi bir kilometre taşı oluşturmak 
için bir araya geldi. 2030 Gündemi ve 
17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi, Yeni 
Kentsel Gündem, Paris İklim Anlaşması, 
Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi ve 
Kalkınma için Finansman Hakkında Addis 
Ababa Eylem Gündemi, günümüzün küresel 
sorunlarına haklara dayalı kararlı bir yaklaşım 
benimseyerek cevap vermeyi amaçlayan 
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’ler) 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 
141 numaralı SKH’lerin uygulanmasına ilişkin 
olumlu eğilimlerin ortaya çıkmakta olduğu 
görülmektedir. Aşırı yoksulluk, çocuk ölüm 
oranları ve gecekondu mahallelerinde yaşayan 
kentsel nüfusun payı düşmeye devam ederken, 
sağlık, bazı toplumsal cinsiyet eşitliği hedefleri ve 
yoksul bölgelerde elektriğe erişim konularında 

Arka Plan:
SKH’ler neden 
yerelleştirilmeli?  

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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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 artıyor.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, karşılaştıkları 
birbiriyle ilişkili zorlukların büyüklüğüne cevap 
verecek kadar güçlü değil.

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 çetin bir zorluk 
teşkil etmektedir.BM Genel Sekreteri, bu türden 
beş eğilimi kentleşme, demografik değişim, iklim 
değişikliği, sürüncemeli krizler ve öncü teknolojiler 
olarak tanımlamaktadır.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 değerlendirme 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. 

Rapor, yerel ve bölgesel yönetimlerin gündelik 
sorumluluklarının bir parçası olarak, nüfusun 
altyapıya, hizmetlere ve yaşam fırsatlarına 
erişimi üzerinde doğrudan etkisi olan politikaları 

Kutu 2

Yerel özerkliğe saygı duyarak, yönetimin yetki ve sorumluluklarının 
yerindenlik ilkesi doğrultusunda hem dikey hem de yatay olarak 
dağıtılmasını 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

Çok düzeyli yönetişim

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 
karbonsızlaştırılması ve enerji, su, gıda, ulaşım ve 
altyapıya erişimin sağlanması, çoğunlukla yerel 
ve bölgesel yönetimlerin öncülük ettiği yerel ve 
proje-düzeyindeki yatırımlarla sağlanacaktır.4 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’ların 
uygulanmasını önemli ölçüde etkilemektedir.

Genel olarak, dünyanın nüfus artış hızı on 
yıl öncesine göre yavaşlamış olup her yıl %1,1 
oranında artmaktadır.5 Ancak, bu rakamlar 
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12 GOLD V BÖLGESEL RAPORU

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. Bu 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. 

Birleşmiş Milletler SKH Zirvesi 
kapsamında, Küresel Görev 

Gücü tarafından düzenlenen 
Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Forumu, New York, 24 Eylül 

2019. (fotoğraf: UCLG-CGLU/
Ege Okal, bit.ly/2naVvsb)

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, ölçülmesi mümkün 
olmayan sıkıntılara, 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 çatışmalar 
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, sınır teknolojilerinin 
gelişimi ve bağlanırlık 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.   
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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 
dönüşüm potansiyeli çok büyüktür (bkz. Kutu 
4). Bununla birlikte, bu potansyeli tam anlamıyla 

Raporun hedefleri ve amaçları

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

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)
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14 GOLD V BÖLGESEL RAPORU

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 
sektör, toplumsal ortaklar, akademi ve taban 
örgütleri gibi yerel paydaşlar dâhil olmak üzere 

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 
bölgesel yaklaşım

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 alt-
ulusal 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 olgu 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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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 ötekileştirmeye 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 İşbirlikleri 
(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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Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) bölgesi, 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin (SKH'ler) 
hayata geçirilmesinde yerel ve bölgesel 
yönetimlerin katılımı açısından benzersiz ve 
önemli zorluklara sahne olmaktadır. Tarihsel 
olarak güçlü merkezileşmenin ve otoriter 
rejimlerin hâkim olduğu bölge, son yıllarda 
Suriye, Irak, Afganistan ve Yemen'deki büyük 
çatışmaların etkisini hissetmiş ve bu çatışmalar 
sonucunda yüksek nüfus artışı ve hızlı 
kentleşme ile karşı karşıya kalmıştır. 

Yaklaşık 364 milyonluk nüfusu ile Orta Doğu ve 
Batı Asya (MEWA) bölgesi, heterojen bir yapıya 
sahiptir.1 Zengin petrol kaynakları sayesinde 
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) monarşilerinden 
Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan 
ve Birleşik Arap Emirlikleri, 50.526 ila 154.008 
ABD doları arasında değişen kişi başı GSYİH (satın 
alma gücü paritesi) 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. Afganistan ve 
Yemen haricinde, bölge oldukça kentleşmiştir; 
nüfusunun %67'si şehirlerde yaşamaktadır. 
Nüfuslarının yaklaşık %84'ü kentsel yerleşim 
yerlerinde yaşayan Ürdün ve KİK ülkeleri,  en 
kentleşmiş ülkelerdir; kentsel nüfus oranları 
sırasıyla %27 ve %35 olan Afganistan ve Yemen 
ise bölgedeki en az kentleşmiş ülkelerdir. İsrail bu 
analize dâhil edilmemiştir.

Kırsal alanlardan gelen büyük göç dalgası ve 
yoğun mülteci akını ile birlikte, kentsel büyüme 
hızlanmış ve yıllık kentsel büyüme oranı %2,6'ya 
ulaşmıştır.2 Bu durum, mevcut yapılı alanlarda 
aşırı yoğunluğa ve gayri resmî yerleşim alanlarının 
büyümesine yol açmıştır. Kırılgan doğal sistemler 
bağlamında iklim değişikliği, suya erişim 
başta olmak üzere temel hizmet sorunlarına 
ilişkin problemleri ve dolayısıyla temel hizmet 
sunumunu daha da kötüleştirmiştir. Bölge 
nüfusunun %50'den fazlası 25 yaşın altındadır ve 
15-25 yaş arasındaki genç işçiler iş gücünün %20
'sini oluşturmaktadır.3

20. yüzyılda petrolün keşfi ile birlikte Irak 
ve İran, kazandıkları büyük servet sonucunda 
sanayi temel geliştirebilmişken, Afganistan, 
Ürdün, Lübnan, Filistin, Suriye ve Yemen'deki 

ekonomik yapı artan nüfusa ayak uyduramamış 
ve kentsel işsizlik genel olarak artmıştır. Ürdün ve 
Filistin başta olmak üzere bazı ülkelerde, Körfez 
ülkelerinde ve Batı Avrupa'da  çalışan göçmen 
işçilerin getirdikleri dövizler hızlı kentleşmeyi 
finanse etmiştir. Petrol zenginliği, KİK ülkelerinin 
Batı'daki modellere rakip olan iddialı kalkınma 
programlarını ve kentsel mega projeleri 
gerçekleştirmesine imkân vermiştir.

Yüzyılın başından bu yana, birbirini izleyen 
savaşlar ve mezhep çatışmaları MEWA bölgesinin 
büyük bir bölümünü etkilemiştir. Filistin Devleti 
(Batı Şeria ve Gazze) bugün hâlâ İsrail işgali ve/
veya ablukası altındadır. Afganistan'daki iç 
savaş, savunmasız nüfusların kitlesel ölümüne 
ve yerlerinden edilmesine neden olmuştur. İran 

01. Giriş: Orta Doğu ve 
Batı Asya Bölgesi

İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık, 
İstanbul, Türkiye (fotoğraf:
© Jaume Puigpinós Serra).
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Tekrarlayan çatışmalara, siyasi 
çalkantılara ve halk ayaklanmalarına 
karşın birçok ülkede kayda değer bir 
ekonomik ilerleme sağlanmıştır.

ve Pakistan'a kaçan 4,3 milyon insanın çoğu geri 
dönmüş olsa da, barınma, hizmet ve ekonomik 
entegrasyon ihtiyaçları yerel ekonomi üzerinde 
büyük baskı oluşturmaktadır.4 2003 yılındaki 
Irak Savaşı, Bağdat, Basra ve Musul dâhil olmak 
üzere çoğu şehirde yaygın yıkıma neden olmuş 
ve sivil altyapıda ağır hasara yol açmıştır. 2014 
yılında ülkenin batı kesiminin DEAŞ savaşçıları 
tarafından işgali, kaotik ortama neden olmuş ve 
şehirler,  kasabalar ve köyler büyük maddi hasara 
ve tahribata maruz kalmıştır. 

Suriye'deki iç savaş yavaşlama belirtileri 
gösterse de, ülkedeki altyapı ve kentsel alanlar 

büyük yıkıma maruz 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.5 Ürdün ve 
Lübnan'daki mültecilerin çoğu, yoğun nüfuslu 
kentsel alanlarda yaşamaktadır ve dolayısıyla konut 
maliyetleri artmakta ve mevcut kamu hizmetleri 
üzerinde baskı oluşmaktadır. Bölgedeki en yoksul 
iki ülkeden biri olan Yemen, 2014'ten bu yana iç 
savaşla mücadele etmektedir ve dalgalar halinde 
zorla yerinden edilmiş 22 milyondan fazla insan 
-nüfusun dörtte üçü- yardıma ve korumaya muhtaç 
durumdadır. 13,5 milyon insanın (bu sayının altı 
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır) gıda, içme 
suyu, temizlik ve atık bertarafı gibi alanlarda insani 
yardıma muhtaç olduğu tahmin edilmektedir.

Tekrarlayan çatışmalara, siyasi kargaşaya ve 
iç huzursuzluğa rağmen çoğu ülke, 2011 yılının 
başlarında Suriye iç savaşının patlak vermesinden 
önce önemli ekonomik ilerleme kaydetmiştir.

Çatışma sadece Suriye'yi tahrip etmekle 
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Lübnan'daki UNRWA Siblin Eğitim Merkezi'nde 
oynayan ve dinlenen çocuklar (fotoğraf: Silvio 
Arcangeli, bit.ly/2Mn9Iuo)

kalmamış, aynı zamanda yerinden edilmiş nüfusun 
sığınma arayışında olması ve geleneksel bölgesel 
ekonomik bağların kopması nedeniyle Irak, Ürdün, 
Lübnan ve Türkiye'yi de etkilemiştir.

Ürdün, sınırlarında yaşanan krizlerin 
sonuçlarından en fazla etkilenen ülke olmuştur. 
Komşu ülkelerdeki savaşlar ve çatışmalar, mülteci 
ve yerlerinden edilmiş insan dalgalarına yol açarak 
ciddi ekonomik zorluklar doğurmuş ve yoksulluk, 
işsizlik oranları ile altyapı ve hizmetler üzerindeki 
baskılar artmıştır. 2015 yılında Ürdün'ün nüfusu 
9.5 milyondu ve nüfusunun yaklaşık %40'ı 
dört Arap-İsrail savaşı sonucunda yerlerinden 
edilen ve sonrasında Ürdün'e sığınarak Ürdün 
vatandaşlığı alan mültecilerden oluşmaktaydı. 
Bölgesel çatışmaların olumsuz etkisine rağmen 
Ürdün, Binyıl Kalkınma Hedefleri'ni (BKH'ler) 
gerçekleştirme yönünde kayda değer ilerleme 
kaydetmiştir. 1990'da yaklaşık %21 olan mutlak 
yoksulluk oranı, 2010 yılında %14,4'e düşmüştür. 

Lübnan'da da benzer bir durum söz konusudur. 
1948 Arap-İsrail Savaşı'nın ardından Lübnan, 
Ürdün'den sonra Filistinli mültecilerin sığındığı 
ikinci ülke olmuştur ve bu mültecilerin 504.000'i 

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım 
Ajansı'na (UNRWA) kayıtlıdır.6 Suriye iç savaşı 
sonucunda yerlerinden edilen bir milyondan fazla 
insan Lübnan'a sığınmıştır. Lübnan Hükümeti'ne 
göre ülke, 1,1 milyon mülteciye ev sahipliği 
yapmaktadır. Bu mülteciler arasında Birleşmiş 
Milletler Mülteci Ajansı'na (UNHCR) kayıtlı yaklaşık 
bir milyon Suriyeli, Suriye'de yerlerinden edilmiş 
31.000 Filistinli ve Suriye'den gelen 35.000 
Lübnanlı bulunmaktadır.

Bu çerçeveye dayanarak, bu yayın, SKH'lerin 
uygulanmasına yönelik MEWA bölgesindeki 
yerel ve bölgesel yönetimlerin karşılaştıkları 
zorlukların ve fırsatların geniş bir tanımını ve 
analizini yapmaktadır. Yayının ilk bölümü, ulusal 
düzeyde SKH gündemine katılımı, yerel ve 
bölgesel yönetimlerin katılımını ve karar verme 
mekanizmaları başta olmak üzere yerel ve 
bölgesel yönetimlerin yönetişim çerçevelerine ve 
(adem-i)merkeziyetçiliğe ilişkin son eğilimleri de 
içeren SKH'lerin uygulanmasına yönelik kurumsal 
bağlamı açıklamaktadır. Bölge raporunun ikinci 
bölümü, yerel ve bölgesel yönetimlerin ve 
aynı zamanda yerel ve dış aktörler tarafından 
desteklenen sivil toplumun SKH'lere katkıda 
bulunmak amacıyla yürüttükleri çalışmalara 
odaklanmaktadır. Analiz, yalnızca SKH'lerle açıkça 
tanımlanmış olan çalışmaların değil, aynı zamanda 
SKH çerçevesi ile açık bir ilişkileri bulunmasa da 
sonuçları doğrudan SKH'lerle ilgili olan girişimlerin 
de kapsamlı değerlendirmesini yapmaktadır. Son 
bölümde, hem MEWA bölgesi hem de dünya için 
bir dizi sonuç ve politika önerisi sunulmaktadır. 
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02. SKH’lerin uygulanmasına 
yönelik ulusal ve yerel 
kurumsal çerçeveler

TR-MEWA REGION_3.1.2021.indd   20TR-MEWA REGION_3.1.2021.indd   20 3.02.2021   16:51:073.02.2021   16:51:07



21GOLD V BÖLGESEL RAPORU —— UCLG-MEWA

2.1 Ulusal Çerçeveler

MEWA bölgesi ülkeleri, SKH’lerin uygulama 
sürecini kaçınılmaz olarak etkileyen merkezi 
yönetim sistemleri geleneğini paylaşmaktadır. 
Bölgedeki tüm ülkeler, kentsel alanlarda 
valilikler, ilçeler ve belediyeler; kırsal alanlarda 
ise valilikler ve köyler gibi benzer çok 
düzeyli yönetişim yapılarına sahiptir.7 Bu çok 
düzeyli yönetişim sistemi, ülkelerin SKH'lerin 
uygulanması için oluşturulan kurumsal 
yapılarına yansımaktadır. SKH ilkeleri, Suriye 
ve Yemen hariç olmak üzere birçok ülkede, 
İslami değerleri yansıtan bazı değişikliklerle 
birlikte mevcut ulusal kalkınma stratejilerine  
dâhil edilmiştir.

2016-2019 döneminde toplamda on iki 
MEWA ülkesi Gönüllü Ulusal Değerlendirme 
Raporları’nı (VNR’ler) Üst Düzey Siyasi Forum'a 
(HLPF) sunmuştur.8 Bu ülkelerin hemen hemen 
hepsi, SKH’lerin takibine ve uygulanmasına ilişkin 
olarak benzer mekanizmaları paylaşmaktadır. Bu 
mekanizmalar arasında bakanlar yüksek konseyi, 
ulusal koordinasyon komitesi ya da farklı bakanlık 
temsilcileri düzeyinde oluşturulan ve genellikle 
o ülkedeki bölgesel ve kentsel planlamadan 
sorumlu bakanlık tarafından yürütülen 
sürdürülebilir kalkınma ulusal komisyonu 
sayılabilir. İstişare süreçleri ve ortaklık yöntemleri, 
VNR'da açıkça belirtilmiş olsalar dahi, genellikle 
iyi tanımlanmamıştır. Yerel yönetimlerin katılımı, 
genellikle ülkenin siyasal sistemindeki yasal 
konumlarına göre belirlenmektedir; ancak bu 
katılım çoğunlukla sınırlı veya yok denecek kadar 
azdır.

Afganistan'da, SKH’lerin uygulanmasından 
birincil sorumlu kurum, SKH Sekretaryası aracılığıyla 
Ekonomi Bakanlığı'dır. SKH Sekretaryası’nın 
misyonu, geniş bir ulusal katılım sağlamak ve 
ulusal paydaşlar arasında sahiplenme duygusunu 
arttırmak olsa da, tüm ulus-altı idari kuruluşlar, 
kurumsal ve mali anlamda merkezi yönetime 
bağımlı durumdadır.9 Referans değerlerin ve 
göstergelerin yıllık alt hedeflerinin oluşturulması 
için doğru veriler bulunmamakta ve merkezi 
harcamaların yarısından fazlası güvenlik alanına 

yönlendirildiğinden, ülkenin SKH politikalarını 
uygulama kapasitesi sınırlı kalmaktadır. 2017 
VNR’si, SKH’leri yerelleştirmenin önemine 
değinirken, aynı zamanda bunun yalnızca 
SKH’lerin ulusal düzeyde kabul edilmesinden 
sonra gerçekleşebileceğini vurgulamaktadır.

Irak’ta, hükümet 17 SKH’yi güvenlik, eğitim, 
sağlık, yönetişim, altyapı, tarım ve kırsal kalkınma, 
sosyal koruma ve ekonomi olmak üzere sekiz 
sosyoekonomik sektöre ayırmıştır. Toplamda 169 
özel ulusal hedef ve 217 gösterge belirlenmiştir. 
SKH’lerin yerel düzeyde uygulanmasını 
desteklemek için bir Sosyal Kalkınma Fonu 
kurulmuştur.10 Ayrıca hedeflerin daha pürüzsüz 
bir şekilde uygulanmasını sağlamak için merkezi 
düzeyde SKH Ulusal Koordinasyon Komisyonu, 
SKH Sekretaryası, Teknik Koordinasyon 
Komiteleri, Teknik Çalışma Grupları ve SKH Üst 
Düzey Kurulu oluşturulmuştur. Sürdürülebilir Irak 
için Küresel Girişim (GITSI), yerel ve bölgesel 
yönetimlerin sürece dâhil edilmesinin önemini 
ifade eden bir başka yapıdır. 

İran, HLPF'ye rapor sunacağı tarihi henüz 
paylaşmamıştır. SKH paydaşları; Sürdürülebilir 
Kalkınma Yönetim Konseyi, ulusal yasama organı, 
yerel yönetimler, akademi, sivil toplum ve özel 
sektörden oluşmaktadır.11

KİK ülkelerinde, SKH’lerin uygulanmasındaki 
temel sorumluluk ulusal bakanlıklara aittir. Katar, 
SKH’leri 2030 Katar Ulusal Vizyonu ile uyumlu 
hale getirmiştir. Kalkınma, Planlama ve İstatistik 
Bakanlığı hem 2030 Ulusal Vizyonu’ndan hem de 

MEWA Bölgesi’nde yerel yönetimlerin 
katılımı genellikle ülkenin siyasal 
sistemindeki yasal konumlarına göre 
belirlenmektedir; ancak bu katılım 
çoğunlukla sınırlı veya yok denecek kadar 
azdır. 
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Tablo1 SKH’lerin entegrasyonu için ulusal 
stratejiler, koordinasyon mekanizmaları ve 
yerel ve bölgesel yönetimlerin katılımı

Afganistan 
Ulusal Barış ve Kalkınma Çerçevesi (National 
Peace and Development Framework) (2016-
2021) ve 22 Ulusal Öncelik Programı’na 
(22 National Priority Programmes, NPPs) 
entegrasyon. Koordinasyon: Bakanlar 
Yüksek Konseyi (politika rehberliği), 
SKH İcra Komisyonu (Başkanlık Ofisi ve 
Ekonomi Bakanlığı eş başkanlığında), Ulusal 
Koordinasyon Komisyonu (çok paydaşlı 
katılımı da içeren bakanlıklar arası bir 
komisyon) Teknik Koordinasyon Komisyonu 

Bahreyn 
2015-2018 Hükümet Eylem Planı. 
Koordinasyon: Ulusal Bilgi Komitesi (Kabine 
İşleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir) 

İran 
İran hâlâ VNR'sini sunmamıştır. 2017-2022 
6. Ulusal Beş Yıllık Kalkınma Planı'nı ve diğer 
sektörel planları (örn. İklim Değişikliği Planı, 
Sağlıkta Dönüşüm Planı) hazırlamıştır ve 
ulusal bir sürdürülebilir kalkınma stratejisi 
hazırlayacaktır. Koordinasyon: Ulusal 
Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi (ancak yeni 
bir mekanizma oluşturmaktadır). 

Irak 
Irak 2030 Vizyonu, 2018-2022 Ulusal 
Kalkınma Planı ve Yoksulluğu Azaltma 
Stratejisi. Koordinasyon: Ulusal 
Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu 
(Planlama Bakanlığı başkanlık eder), 
SKH Sekretaryası; Teknik Koordinasyon 
Komiteleri; Teknik Çalışma Grupları ve 
Planlama Bakanlığı başkanlığındaki SKH Üst 
Düzey Yönetim Kurulu İzleme Komitesi (çok 
paydaşlı, danışma organı); Sürdürülebilir 
Kalkınma için Valilik Komiteleri. 

Ürdün  
Ürdün 2025, İdari Kalkınma Programları 
(EDP'ler), 2016-2019 SKH Uygulaması 
için Yol Haritası, tematik stratejiler 
(ör. 2018-2022 Ekonomik Büyüme 
Planı). Koordinasyon: Yüksek Yürütme 
Komitesi (Başbakanlık başkanlığında)  
Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Ulusal 
Komitesi (2002'de oluşturulmuştur; 
Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı 
tarafından başkanlık edilmektedir); 
Koordinasyon Komitesi (EDP'leri denetler)

Kuveyt 
Kuveyt 2035 Vizyonu ve Kuveyt Ulusal 
Kalkınma Planı (2015-2020). Koordinasyon: 
Planlama ve Kalkınma Yüksek Kurulu Genel 
Sekreterliği ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 
ortaklaşa yönetilen Ulusal Sürdürülebilir 
Kalkınma Komitesi; Sürdürülebilir Kalkınma 
ve Gelecek Tahmini Ulusal Gözlemevi (çok 
paydaşlı). 

Lübnan 
Lübnan Bölgesi Ulusal Fiziki Master Planı 
(2009). Ancak henüz ulusal ve entegre 
bir sürdürülebilir kalkınma çerçevesine 
sahip değildir. Koordinasyon: Başbakan 
başkanlığındaki SKH Ulusal Komitesi (çok 
paydaşlı). 

Umman 
"Umman 2040" ve 2016-2020 Dönemi 
9. Kalkınma Planı. Koordinasyon: 
Üst Düzey Planlama Konseyi altında 
oluşturulan SKH Ulusal Komitesi.

Filistin Devleti 
 2017-2022 Ulusal Politika Gündemi. 
Koordinasyon: 12 SKH çalışma grubu (çok 
paydaşlı) tarafından desteklenen (Başbakan 
başkanlığındaki) Ulusal SKH Ekibi. 

Katar  
Katar 2030 Ulusal Vizyonu ve 2018-
2022 Ulusal Kalkınma Stratejisi. 
Koordinasyon: Bakanlar Kurulu 
(gözetim); Kalkınma Planlama ve İstatistik 
Bakanlığı (koordinasyon birimi)

Suudi Arabistan 
Suudi Arabistan 2030 Vizyonu, 2020 
Ulusal Dönüşüm Programı ve sektöre 
özgü stratejiler (ör. Ulusal Çevre Stratejisi) 
Koordinasyon: Bakanlar Kurulu (üst düzey 
siyasi yönlendirme); Ekonomi ve Planlama 
Bakanı (koordinasyon); Ekonomi ve 
Kalkınma İşleri Konseyi (2030 Vizyonu'nun 
uygulanmasıyla görevlendirilmiştir); 
Strateji Komitesi (2030 Vizyonu'nun 
gerçekleştirilmesine yönelik stratejiler 
önerir). 

Türkiye 
10. ve 11. Ulusal Kalkınma Planları (2014-
2018 ve 2019-2023) ve Yıllık Programlar. 
Koordinasyon: Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı; Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı'na bağlı Çevre ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Departmanı, takip, izleme ve 
raporlamayı koordine eder. TÜİK ise gerekli 
verileri üretir.

Birleşik Arap Emirlikleri 
2021 Vizyonu (2005'te kabul edilmiştir); 
2017'de başlatılan 2071 Vizyonu (BAE 
Yüzüncü Yıl Stratejisi); Emirliklerin kendi 
ulusal kalkınma planları (yedi emirlikten 
beşi için); SKH'lerle uyumlu Ulusal Anahtar 
Performans Göstergeleri. Koordinasyon: 
SKH Ulusal Komitesi (Başkanlığını 
Uluslararası İşbirliği Bakanı ve Federal 
Rekabet Edebilirlik ve İstatistik Kurumu 
Başkanı yürütmektedir). 

Kaynaklar: UNDESA, “2016-2017 dönemi ve 2018 yılı 
için SKH’lere ilişkin Ulusal Kurumsal Düzenlemelerin 
Özeti”; VNR’ler; UCLG anketleri20
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yetkilileri ile sivil toplum kuruluşu ve özel sektör 
temsilcilerinden oluşan ulusal komite 2017 
yılında kurulmuştur ve başkanlığını Başbakan 
yürütmektedir. Alt komiteler ise her bir tematik 
konuya ilişkin uygulamaların takibini yapmaktadır. 
Merkezi yönetim birimleri, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşları için çalıştaylar düzenlenirken, 
yerel ve bölgesel yönetimler için bu yönde bir 
çalışma gerçekleştirilmemektedir.15 Filistin, 
SKH’leri ulusal stratejisine entegre etmiş ve 
2018 yılında VNR’sini yayınlamış olsa da, kısıtlı 
kaynaklar, Gazze’deki abluka ve Batı Şeria’da 
devam eden İsrail işgali sebebiyle sınırlı bir 
ilerleme kaydedebilmiştir. Yerel yönetimler ile 
SKH’ler çerçevesinde bir istişare süreci henüz 
oluşturulmamıştır.16

Türkiye, VNR’sini sunan ilk MEWA ülkesidir 
ve 2016 ve 2019 yıllarında olmak üzere iki rapor 
sunmuştur. Türkiye’nin ulusal kalkınma planı, 
Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. 
Ancak hükümet, 2017 yılındaki Anayasa değişikliği 
çerçevesinde yeniden yapılandırılmıştır. Bugün, 
Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı, sürdürülebilir kalkınma konusundaki 
odak noktasıdır.  Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na 
bağlı Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Birimi, 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TurkStat) da 
desteğiyle, izleme ve raporlama süreçlerini 
koordine etmektedir. Farklı bakanlıklar her bir 
SKH’nın koordinasyonunu sağlamaktadır.17 2016 
VNR sürecinde yerel yönetimlere sınırlı bir alan 
ayrılmıştır. Bununla birlikte, 2019 VNR’sinin 
hazırlanma sürecinde ulusal yerel yönetimler 
birliği olan Türkiye Belediyeler Birliği’ne 
(TBB), yerel yönetimlerden bilgi toplama ve 
koordinasyonu sağlama görevi verilmiştir. 

SKH ilkeleri, Suriye ve Yemen hariç olmak 
üzere birçok ülkede, İslami değerleri 
yansıtan bazı değişikliklerle birlikte 
mevcut ulusal kalkınma stratejilerine dâhil 
edilmiştir.

SKH’lerin uygulanmasından sorumludur ve 2030 
Gündemi’ni farklı sektörlere dâhil etmiş ve çeşitli 
görev güçleri oluşturmuştur.  En az sekiz belediye 
mekânsal imar planı hazırlamıştır.12

Bahreyn’de SKH’lerin uygulanması, bir 
Hükümet Eylem Planı’na dayanmaktadır ve 
Kabine İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen 
Ulusal Bilgi Komitesi’nin sorumluluğu altındadır.  
Bu yapı, SKH’lerin uygulanması ve Ulusal 
İstatistik Ofisi aracılığıyla raporlanmasına 
dâhil olan tüm merkezi yönetim birimlerini bir 
araya getirmek üzere tasarlanmıştır.13 İstişare 
süreci, ülkenin beş valiliğinin katılımına yönelik 
herhangi bir atıf olmamakla birlikte, toplumsal 
grupları, sivil toplum örgütlerini ve özel sektörü 
içine almaktadır. Valilik düzeyindeki meclis 
üyeleri, seçimle göreve gelmekte, valiler ise 
monarşi tarafından atanmaktadır. Sonuç olarak, 
Bahreyn’in VNR’si valilikleri ulusal hükümetin bir 
uzantısı olarak değerlendirmektedir.

Suudi Arabistan, Suudi 2030 Vizyonu’nu SKH 
çerçevesine uyarlayarak raporunu 2018 yılında 
yayınlamıştır. Uygulama süreci, aynı zamanda 
diğer bakanlıklardan ve ilgili paydaşlardan veri 
toplama ve raporlamadan da sorumlu birim 
olan Ekonomi ve Planlama Bakanlığı tarafından 
yürütülmektedir. Suudi VNR’si, ekonomik çeşitlilik 
eğiliminin bir parçası olarak, özel sektörün SKH 
sürecine katılımına vurgu yapmaktadır. Ancak, 
yerel ve bölgesel yönetimlerin rolü açıkça 
belirtilmemiş ve Suudi Arabistan 2030 Vizyonu 
kapsamındaki Gelecek Suudi Arabistan Şehirleri 
Programı hariç olmak üzere istişare süreçlerine 
yer verilmemiştir.

Kuveyt’in SKH’lere yaklaşımı, Kuveyt 2030 
Vizyonu öncülüğünde olup Kuveyt Ulusal 
Kalkınma Planı (2015-2020) tarafından ana 
akımlaştırılmaktadır. Genel stratejik liderlik, 
Planlama ve Kalkınma Yüksek Kurulu, Dışişleri 
Bakanlığı ve Merkezi İstatistik Bürosu iş birliğiyle, 
Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi 
tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca, Sürdürülebilir 
Kalkınma ve Geleceğin Öngörülmesi Ulusal 
Gözlemevi de SKH’lerin takip edilmesi ve 
VNR’lerin hazırlanma sürecinde koordinasyon 
rolünü üstlenmektedir. Devlet kuruluşlarının, sivil 
toplumun, özel sektörün ve diğer paydaşların 
sürece katılımını sağlaması beklenmektedir.14 
Umman’da Üst Düzey Planlama Konseyi altında 
bir Ulusal SKH Komitesi oluşturulmuş ve SKH’ler 
“Umman 2040” planına ve 9. Kalkınma Planı’na 
(2016-2020) entegre edilmiştir.

Ürdün’ün Ulusal Yüksek Yürütme Kurulu, 
(yoksulluğun 2015 yılına kadar %8’e, 2030 
yılına kadar %7’ye düşürülmesi amacı ile) 
SKH’lerin uygulanmasına yönelik genel stratejik 
rehberlik sağlamakta ve paydaşlarla istişareler 
yürütmektedir. Bunun yanında, Planlama 
ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı raporlama 
sürecinden sorumludur. Lübnan’da, SKH’leri 
uygulamak üzere oluşturulan ve bakanlık 
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2.2 Yerel ve bölgesel yönetimlerin 
kurumsal çerçeveleri

Bölüm boyunca bahsedildiği üzere, 
MEWA Bölgesi ülkeleri, birkaç ufak istisna 
dışında, yüksek oranda merkezileşme ile 
nitelenmektedir. Bu durum, yerel yönetimlerin 
farklı düzeyleri için de geçerlidir: İl valilerinin, 
yerel idarecilerin doğrudan atanması veya 
yerel hizmet sunumu -ve hatta çoğu durumda 
her ikisi- yoluyla belediye yönetimleri üzerinde 
önemli yetkileri bulunmaktadır.

Afganistan hâlâ çoğunlukla kırsal nüfusu 
olan bir ülkedir ve 2015 yılında nüfusunun 
yalnızca %27’si kentli olarak sınıflandırılmıştır. 
Afganistan’da 34 il, 399 ilçe, 150 belediye 
ve yaklaşık 40.000 köy bulunmaktadır (bkz. 
Tablo 2). Ayrıca, Kabile Konseyleri (jirgalar) de 
çeşitli düzeylerde yönetişim rolüne sahiptir. 
İl valileri, seçilebilirliklerini belirleyen mevcut 
yasalara rağmen, hâlâ merkezi yönetim 
tarafından atanmaktadır.18 Afgan savaşının sona 
ermesinden bu yana yerel seçimler genellikle 
yapılmamaktadır; beş belediye koltuğundan 
biri boş durumdadır.19 Belediyeler ulusal plan ve 
projeleri uygulamaktadır. 2007 yılında bir devlet 
kuruluşu olarak oluşturulan Yerel Yönetişim 
Bağımsız Müdürlüğü, “zorunlu” olarak yerel 
yönetim birliği olarak faaliyet göstermekte ve İl 
Konseyleri, Toplumsal Kalkınma Konseyleri ve 
İlçe Kalkınma Meclisleri aracılığıyla teorik olarak 
vatandaş katılımı için fırsatlar sağlamaktadır. 
Ulusal Dayanışma Programı’nın birer parçası olan 
Toplumsal Kalkınma Konseyleri ve İlçe Kalkınma 
Meclisleri, toplumun yerel düzeyde ihtiyaçlarını 
belirlemekte ve buna göre kalkınma projeleri 
geliştirmektedir.20

İran’da 31 il (ostan) ve 324 belediye 
(shahrdarihah) bulunmaktadır. Bunlar 10.000 
ve üzeri nüfuslu şehirleri, kasabaları, ilçeleri ve 
köyleri kapsamaktadır. İller, şehirler, kasabalar 
ve köylerin doğrudan seçilen konseyleri 
(shora) bulunmaktadır. Ulusal düzeyde ise 

İl Konseyleri Yüksek Konseyi 2003 yılında 
kurulmuştur. İller İç İşleri Bakanlığı tarafından 
atanan valiler; belediyeler ise yerel meclisler 
tarafından seçilen belediye başkanları tarafından 
yönetilmektedir. Belediye başkanının atanması 
İç İşleri Bakanlığı’nın onayıyla olmaktadır.21 Yasal 
çerçeveden bakıldığında, belediyeler ve kasaba 
meclisleri “idari olmayan kamu kuruluşları” olarak 
tanımlanmaktadır. Siyasal sistemin bir parçası 
olarak kabul edilirken,

İdari yapıya ise dahil değildirler. 2001-2005 
yılları arasındaki dönemi kapsayan ülkenin üçüncü 
Ulusal Kalkınma Planı’nda daha yüksek düzeyde bir 
desantralizasyon çağrısı yapılmış olmakla birlikte, 
yerel altyapı planlaması ve kamu hizmetleri 
gibi konularda kararlar yukarıdan aşağıya 
şeklinde uygulanmakta22, birçok temel hizmet 
doğrudan ilgili bakanlık tarafından sağlanmakta 
ve yerel yönetimlerin otoritesi İçişleri Bakanlığı 
tarafından kolaylıkla geçersiz kılınabilmektedir. 
Genel itibariye, köylere hizmetle ilgili görevleri 
yerine getirmeleri için yeterli kaynak veya yetki 
tanınmamakta ve bu nedenle köyler danışma 
organları düzeyine indirgenmektedir.23

Irak’ta 2005 Anayasası ile federal yönetim 
sistemi oluşturulmuş ve 2008 yılında ülkenin 18 
iline resmi özerklik hakkı tanıyan yerel yönetimler 
kanunu hayata geçirilmiştir. Bu illerden Erbil, 
Duhok ve Süleymaniye, Anayasa’nın 199’uncu 
maddesine dayanarak Irak Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi’ni (IKBY) oluşturmak üzere birleşmiştir. 
IKBY yüksek düzeyde özerkliğe sahip tek bölgesel 
yönetimdir.  İl Konseyi için 2009 ve 2013 yıllarında 
seçimler yapılmış; ancak sorumluluklar henüz 
tam olarak devredilmemiştir. Su, elektrik ve atık 
su hâlâ merkezi bakanlıkların yönetimindedir. İl 
bütçeleri, bazı durumlarda kendi petrol gelirleri 
ve ücretlerinden oluşsa da genellikle merkezi 
yönetim tarafından bütçe dağıtımı yoluyla 
verilen petrol gelirlerine dayanmaktadır. Kaynak 

TR-MEWA REGION_3.1.2021.indd   24TR-MEWA REGION_3.1.2021.indd   24 3.02.2021   16:51:083.02.2021   16:51:08



25GOLD V BÖLGESEL RAPORU —— UCLG-MEWA

dağıtımını belirleyen öncelikler hâlâ bakanlık 
düzeyinde belirlenmektedir.24 İl konseyleri, 
10.000 nüfusun üzerinde 69 şehir (belediye) 
ve 120 ilçe (kaza), seçilmiş yerel konseylere 
sahiptir ve bu konseyler kendi başkanlarını 
belirlemektedir.25 Yerel projelerin uygulanması 
konusunda, İl Konseyi, aynı ilde bulunan alt 
düzeydeki yerel konseyler üzerinde geniş bir 
güce sahiptir. Başkent Bağdat tek başına ayrı bir 
bölgedir. Aynı zamanda, belediyeler, Belediyeler 
ve Kamu İşleri Bakanlığı’nı yerel düzeyde temsil 
etmektedir.   Kaçınılmaz olarak, ülke içerisinde 
yerinden edilmiş kişilerin yeniden yerleştirilmesi 
ve güvenliğin arttırılması yerel makamların 
karşılaştığı iki kilit konudur.

Çok farklı bir bağlamda, altı KİK ülkesinin 
tümü, merkezi monarşilerce yönetilmekte olup, 
Suudi Arabistan istisna olmak üzere esasen şehir 
devletleri niteliğindedirler. Bu ülkelerin yerel 
konseyleri

hem seçilmiş hem de atanmış üyelerden 
oluşmakta ve temel danışma organı olarak görev 
yapmaktadır. Belediyelerin yetkisi genellikle 
kısıtlı olmakla beraber, ulusal, bölgesel ve 
kentsel politikalar bakanlıklar düzeyinde 
belirlenmektedir. Kuveyt’te ulus-altı yönetimler 
birtakım yürütme yetkilerine sahiptir; hâlihazırda 
Kuveyt Belediyesi, işyerlerinde ruhsatlandırma, 
sağlık ve güvenlik hizmetleri ile altyapı projelerinin 
planlanması ve onaylanması gibi bazı karar alma 
yetkilerine sahiptir. Bahreyn, her biri kalkınmaya 
ilişkin ekonomik ve sosyal bölgesel politikaların 
geliştirilmesinden sorumlu olan valiler tarafından 
yönetilen beş ile bölünmüştür.26 Ayrıca, 2002 
yılında, 1957’den bu yana ilk defa yerel seçimler 
yapılmıştır. İl Konseyleri seçimle belirlenirken, 
valiler hâlâ merkezi yönetim tarafından 
atanmaktadır. Umman Sultanlığı, 2011 yılında, 
11 ilinin tamamında belediye meclisi (vilayet) 
kurduğunu açıklamıştır. Bu tarihe kadar, yalnızca 
başkent Maskat’ta meclis bulunmaktaydı; ancak 
bu meclisin üyelerinin tamamı atanmıştı. Ulusal 
yasaların siyasi partilerin kurulmasını yasaklaması 
sebebiyle, isim tercihlerinin ifadesi yoluyla olsa 
da, yerel seçimler nihayet 2012 yılının Aralık 
ayında gerçekleştirilmiştir.27 Bölgesel düzeyde 
iller, atanmış ve doğrudan İç İşleri Bakanlığı’na 
rapor sunan valiler tarafından yönetilmektedir. 
Bölgesel Belediyeler ve Çevre Bakanlığı belediye 
bütçesi ve yönetimi üzerinde kontrolü elinde 
bulundurduğundan, Umman belediyeleri çok 
sınırlı bir özerkliğe sahiptir.28 Katar’ın 1999’da 
oluşturulan seçilmiş Merkezi Belediye Meclisi 
yalnızca danışma organı niteliğindedir. BAE'de 
son yıllarda bir dizi federal ve yerel mevzuat 
uygulanmıştır. Öte yandan Federal Ulusal 
Meclis yarısı seçilmiş ve yarısı atanmış üyelerden 
meydana gelmektedir. Meclis’in ilk seçimleri 2006 
yılında gerçekleştirilmiştir. Yerel yönetimlerin 
her birinin, her Emirlik’in Hakem Mahkemesi’ne 
rapor veren bir yürütme konseyi bulunmaktadır. 

Başkent Abu Dabi’nin Veliaht Prens başkanlığında 
kendi yürütme konseyi bulunmaktadır.

Bu gruptaki en büyük ülke olan Suudi 
Arabistan daha geleneksel bir bölgesel 
yapılanmaya sahiptir. Ülkede valiler tarafından 
yönetilen 13 il bulunmaktadır ve belediyeler 
yerel hizmetlerin sunumuna ilişkin valilere rapor 
sunmaktadır.29 Son on yılda, yerel yönetimlerin 
rolünün bir şekilde genişlediğini gösteren bazı 
gelişmeler olmuştur.30 Ülkenin daha fazla idari 
yetki dağılımına doğru eğilim göstermesi, 
bölgesel yönetimlerin (amanat) kurulmasını 
ve yerel kurumların kurumsal kapasitelerinin 
geliştirilmesini içermektedir. Yerel konsey 
üyelerinin yarısının belirlendiği seçimler, 2005, 
2011 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilmiştir. 
Yerel konseylere planlama ve kalkınmaya 
ilişkin göstermelik sorumluluklar verilmiş ve bu 
birimler, özellikle kamu sağlığı, kamusal alan 
yönetimi ve inşaat ruhsatlarının verilmesinden 
sorumlu tutulmuştur. Bununla birlikte, aynı 
düzeyde bir mali özerklikleri bulunmamaktadır 
ve kentsel politikanın oluşturulmasından ve 
uygulanmasından Belediyecilik ve Kırsal İşler 
Bakanlığı sorumludur. Yerel konseyler her ne 
kadar yerel düzeyde master planları geliştirse ve 
bu planların uygulamasını izlese de bakanlıkların 
yerel kararları geçersiz kılma hakkı mevcuttur.  
Benzer şekilde, merkezi hükümet ödenekleri, 
yerel harcamaların %70'ini oluşturmaktadır.

 Bunun aksine, Yemen’de, yerel konseylerin 
çoğu önceki rejimin bir uzantısı olarak 
görülmektedir ve 2015 yılında çıkan çatışmadan 
bu yana pasif durumdadır. Ancak ülkenin 
kuzey bölgelerinde, yerel kabileler fiilen yerel 
organlardır ve kabile konseyleri hâlen aktiftir. 
2000 yılından itibariyle, Yemen’de üç yönetim 
düzeyi bulunmaktadır: ulusal yönetim, bölgesel 
düzeydeki valilikler ve belediye düzeyindeki 
ilçeler. Bu yapıların kuruluşu, 2000 yılında 
yürürlüğe giren Yerel Yönetim Kanunu tarafından 
belirlenmiştir. Ancak yasa her ne kadar ilçe ve il 
konseylerinin doğrudan seçilmesini gerektirse de, 
meclisteki koltuklar her zaman ulusal yönetimler 
tarafından atama yoluyla belirlenmiştir. Sonuç 
olarak, yapılan çalışmalar, mevcut yerel yönetim 
düzenlemelerinin birbirleriyle çelişki içerisinde 
olduğunu ya da en az 80 farklı parça mevzuattan 
oluşan yapısıyla gereğinden fazla uzun olduğunu 

MEWA Bölgesi’ndeki ülkeler, birkaç 
istisna dışında, yerel yöneticilerin 
doğrudan atanması ve yerel hizmet 
sunumu da dâhil olmak üzere, 
yüksek oranda merkezileşme ile 
nitelendirilmektedir.
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göstermektedir. 31

Benzer şekilde, 2011 yılından bu yana Suriye, 
dünya tarihinde kayda geçen en ağır çatışmalardan 
birine şahit olmaktadır. En azından 1963'ten bu 
yana ülke, geleneksel olarak ve resmen katı bir 
merkezi yönetim şekli benimsemiştir. Bununla 
birlikte, özellikle Avrupa Birliği’nin desteğiyle 
ülke, belediye yönetimi sistemine yönelik yavaş 
ama büyük modernleştirme çalışmalarına 
başlayabilmiştir. İç savaşın başlaması ve etkin 
siyasal sistemin çöküşüyle birlikte, merkezi 
yönetim güçleri tarafından kontrol edilmeyen 
alanlarda çok sayıda idari sistem ortaya çıkmıştır. 
Farklı bölgelerdeki askeri veya sivil liderler, 
bölgesel yapılanma üzerindeki kontrolü ellerinde 
tutmaktadır ve bu nedenle, -bir dereceye 
kadar- belirli alanlarda kabile, dini ve aile/klan 
liderlerinin de desteğiyle daha yerel girişimler 
ortaya çıkmaktadır.32

Bölgesel yapılanmaya ve (yeniden) 
merkezileşme eğilimlerine ilişkin durum, Şam 
bölgesindeki diğer ülkelerde oldukça farklıdır. 
Ürdün’de, her biri bir vali (muhafız) tarafından 
yönetilen 12 valilik bulunmaktadır ve bu 
valiler doğrudan İçişleri Bakanlığı’na rapor 
vermektedir.33

2007 Belediye Kanunu’ndan bu yana, 93 
belediye meclisi, belediye başkanı ve meclis 
üyelerinin yarısı kabine tarafından atanan Amman 
Büyükşehir Belediyesi haricinde, dört yıllık süreler 
için seçilmektedir. Belediyeler seçilmiş yetkililer 
tarafından yönetilmekle birlikte, Belediye İşleri 
Bakanlığı’nın denetimi altındadırlar. Ağustos 
2015’ten bu yana, valilik meclisi üyeleri de 
seçimle göreve gelmektedir; ancak valiler 
hala atanmaktadır.34 Öte yandan, Ürdün’ün 
2015 Desantralizasyon Yasası, daha kapsayıcı 
katılımı mobilize etmeyi hedeflemiştir. Belediye 
meclislerindeki sandalyelerin %20’si kadın üyeler 
için ayrılmıştır.35 Devletin karar alma sürecinde 
sivil toplumun rolünü güçlendirmek için başlattığı 
ve ulusal politika konusunda vatandaşların katkı 
vermesini talep eden resmi diyaloglara rağmen 
vatandaşların yerel yönetime katılımı hâlâ sınırlıdır. 

Lübnan’da, parlamento tarafından kabul 
edilen ve 1989’daki iç savaşı sona erdiren 
Taif Anlaşması, kapsamlı bir desantralizasyon 
süreci ile sonuçlanmıştır. Ülke, günümüzde, 
sekiz idari valilik, 26 alt bölge (qadaa) ve 1.018 
belediyeden oluşmaktadır. Bu yapıların belediye 
birlikleri oluşturması mümkündür (hâlihazırda 
51 belediye birliği bulunmaktadır). 2014 yılında 
kabul edilen yeni yasa, kentsel yönetişimi daha 
da fazla desentralize hâle getirmiştir; buna 
bağlı olarak, belediyeler mali bağımsızlıklarını 
kazanmakla birlikte, faaliyetlerini Belediye 
İşleri Bakanlığı ile koordineli olarak yürütmeleri 
gerekmektedir. Öte yandan, merkezi ödenekler 
belediye gelirlerinin %40’ını oluşturmaktadır. 
Buna ek olarak, gelirlerin %14’ü, Şehirler ve 
Köyler Kalkınma Bankası’ndan borçlanma yoluyla 

elde edilmektedir. Vatandaşların yerel yönetime 
katılımı, yakın zamanda gerçekleşen hükümet 
çabalarına rağmen, asgari seviyededir. Başkent 
Beyrut’un, (seçilmiş) belediye başkanının politika 
oluşturma yetkilerine sahip olduğu ve icra 
yetkisini atanmış valiyle paylaştığı kendine özgü 
bir sistemi bulunmaktadır.36 

Filistin’in özgün idari yapısı ve coğrafyası, özel 
tarihinin ve statüsünün bir sonucudur. Filistin, 
Gazze ve Batı Şeria olmak üzere iki ana coğrafi 
birimden oluşmaktadır. Bu mekânsal yapılanma 
ve İsrail işgalinin yarattığı bölgesel parçalanma, 
belediyelerin görece özerkliğine neden olmuştur. 
Kentsel yönetişim günümüzde desantralize bir 
yapıya sahiptir ve seçilmiş yerel makamlar temel 
hizmet sunumundan (su, elektrik vb.), sınırları 
içindeki büyümenin yönetilmesinden, planlama 
ve imar izinlerinin verilmesinden sorumludurlar. 
Orta hizmet sunumuna ve kalkınma planlamasına 
yönelik oluşturulan ortak meclislerin sayısında 
2005 ve 2006 yıllarında artış yaşanmıştır. 2005 
yılında yerel düzeyde kurulan Belediye Kalkınma 
ve Borçlanma Fonu, belediyelerin mali yönetim 
kapasitelerini arttırmak için hibe, kredi garantisi 
ve programları sağlamaktadır. Filistin; belediye 
altyapısı, kapasite artırımı ve diğer belediye 
hizmetleri için uluslararası bağışçılardan kayda 
değer bir fon sağlamıştır. 

Avrupa Konseyi’nin kurucu üyeleri arasında 
yer alan Türkiye, Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Kongresi’nin aktif bir üyesidir ve bölgedeki 
en desantralize ülkedir. Türkiye, 2004 yılında, 
Avrupa Birliği’ne entegrasyon süreci kapsamında, 
desantralizasyona yönelik kapsamlı bir reform 
süreci benimsemiştir. Yerel yönetimler, mali 
ve idari özerkliğe sahiptir. Üç tür yerel yönetim 
bulunmaktadır: köyler, belediyeler ve il özel 
idareleri. 2014 yılında yapılan Büyükşehir 
Reformu’ndan sonra, kapsamlı yetkileri olan 
yerel yönetimlerin sayısı, özellikle büyükşehir 
belediyeleri olmak üzere, 2.930’dan 1.398’e 
düşmüştür.37 2014 Aralık itibariyle, en düşük 
yerel yönetim düzeyini oluşturan 18.362 köy 
bulunmaktadır. 2017 Nisan ayında yapılmış 
olan referandumun sonucunda kabul edilen 
yeni başkanlık sistemi, yerel yönetim sistemini 
etkilememiştir. Merkezi ve yerel yönetişim 
düzeyleri arasındaki ilişkilerin netliğini 
etkileyen merkezi denetim meseleleri varlığını 
sürdürmektedir. 

Yerel ve bölgesel yönetimlerin kilit 
yetki ve sorumluluklarının değişimi
SKH’lerin yerel düzeyde hayata geçirilmesine 
yönelik gerçek kapasite, merkezi ve yerel 
yönetişim düzeyleri arasındaki sorumlulukların, 
yetkilerin ve kaynakların dağıtımı ile kaçınılmaz 
olarak ilişkilidir. MEWA bölgesindeki birçok ülke; 
merkezi, yerel ve özel sektör aktörleri ve sektörleri 
arasındaki iş ve görev dağılımının yeterince şeffaf 
ve net olmaması sorununa yanıt veremeyen 
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Ülke Sistem Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Sistemleri

Afganistan Başkanlık Sistemli İslam Cumhuriyeti

34 il (vilayet)
399 İlçe
153 Belediye
Yaklaşık 40.020 Köy

Bahreyn Verasete dayalı Meşruti Monarşi 5 Valilik (muhafazat)

İran İslam Cumhuriyeti 31 İl (ostan)
324 Şehir (shehristan)

Irak Parlamenter Cumhuriyet 18 Valilik (muhafazat)

Ürdün Temsili Yönetim ile
Meşruti Monarşi

12 Valilik
100 Belediye

Kuveyt Meşruti Emirlik 6 Valilik

Lübnan Parlamenter Demokratik Cumhuriyet
8 Valilik (muhafazat) 
25 İlçe (qadaa, qaza)
1.108 Belediye (baladiyya)

Umman Mutlak Monarşi 11  Governorates

Katar Emirlik 8 Belediye (baladiyya)

Suudi Arabistan Üniter Mutlak Monarşi
13 İl
Her ilde 60 merkez (markaz) 
Her ilde 43 İkincil Valilik (muhafazat)

Filistin Devleti 187 Belediye

Suriye Arap 
Cumhuriyeti Üniter 14 İl

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
1.398 Belediye
51 İl İdaresi (Büyükşehir statüsünde olmayan)
18.362 Köy İdaresi

BAE 7 Emirlik Federasyonu 7 Emirlik

Yemen Çok Partili Parlamenter Sistem

22 Valilik
333 İlçe
2.210 Belediye
38.234 Köy

Kaynak: UCLG-MEWA Ülkeler Raporu, 2018.

Tablo 2  Kademelerine göre yerel ve bölgesel yönetimler 
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idari ve yasal çerçevelerden dolayı dezavantajlı 
durumdadır. 

Merkezi hükümet, belediyeler ve diğer 
ilgili yerel birimler arasındaki sorumlulukların 
ve ilişkilerin net olmayışı, kurumsal rekabete 
ve çakışmaya neden olmaktadır. Örneğin, 
Lübnan’daki Belediye Yasası planlama yetkilerini 
belediyelere verirken, Şehir Planlama Tüzüğü 
planların uygulanması konusunda belediyelere 
yalnızca danışma rolü vermektedir ve Kentsel 
Planlama Genel Müdürlüğü tüm kentsel master 
planlarını hazırlayıp değerlendirmektedir.38 
1977 tarihli belediye reformu (118 sayılı Kanun), 
belediyelere geniş görevler verirken, ülkedeki 
1.108 belediyenin neredeyse %70’i, temel 
hizmet sunma kapasiteleri yapısal olarak sınırlı 
olan küçük kasabalardır.39 Dolayısıyla, kentsel 
kalkınma ve altyapı projelerinin uygulaması ve 
denetimi, kaymakamlar tarafından yapılmaktadır. 
Kaynaklarının tek havuzda toplanması ve karar 
alma ve uygulama kapasitelerinin arttırılması, 
Lübnan’daki belediyeleri birlik kurma yönünde 
teşvik etmektedir.

Geçmiş yıllardaki yeniden merkezileşme 
eğilimleri, Ürdün’deki yetkilerin devrini 
engellemektedir. Mevcut Belediye Yasası 
çerçevesinde, farklı alandaki birçok yetki yerel 
yönetimlerde olmasına rağmen, merkezi hükümet 
belediyelere ait olan su ve elektrik tedariki, 
eğitim ve sağlık sistemleri gibi yetki alanlarını 
merkezileştirmekte veya özelleştirmektedir.  
Petra bölgesi veya Akabe gibi özel ekonomik 
alanlarda, İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan 
Müşterek Hizmet Meclisleri, ölçek ekonomisinden 
faydalanma ve belirli hizmetlerin (özellikle 
atık yönetimi) verimliliğini arttırma amacıyla 
belediyelerde ve köylerde hizmet sunumunu 
koordine etmek üzere kurulmuştur. Valilikler, 
yerel yönetimler arasındaki koordinasyonu 
sağlamaktadır ve belediye işlerine ve kararlarına 
müdahale etme yetkisine sahiptir.  

Filistin'in bölgesel ve idari parçalanmışlığı, 
topraklarındaki yerel yönetimler arasındaki 
yetkilerin ve güçlerin tutarsız bir şekilde 
paylaşılmasına neden olmuştur. 1993 ve 1995 
yıllarındaki Oslo Anlaşmaları’nın ardından, Batı 
Şeria’daki Filistin bölgesi, A, B ve C bölgeleri 
olmak üzere üçe bölünmüştür. C bölgesi; siyasi, 
idari, güvenlik ve hatta kentsel ve bölgesel imar 

açısından fiilen İsrail’in kontrolü altındadır. Bölge, 
Batı Şeria’nın yaklaşık %60'ını oluşturmaktadır. 
Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, 
Filistin Yerel Yönetimler Yasası, geniş yelpazedeki 
birçok görevii Filistin Yerel Yönetimler Birliği’nin 
(APLA) sorumluluğuna vermiştir. Bazı belediyeler, 
acil durum hizmeti sunumu ve okulların bakımı 
gibi ek görevler de üstlenmişlerdir. 2005 ve 
2006 yılları arasında, verimli hizmet sunumu ve 
kalkınma planlaması için çeşitli müşterek meclisler 
kurulmuştur. Bölgedeki yerel yönetimlerin kısıtlı 
kapasitelerinden dolayı, sivil toplum kuruluşları, 
sağlık, eğitim ve yardım faaliyetlerinin özellikle 
toplumun en yoksul ve çatışmadan etkilenmiş 
kısımlarına ulaştırılması konusunda önemli rol 
oynamaktadır. 

Yetkilerin dağıtımı ve devri, Batı Asya'da 
daha çok çeşitlilik arz etmektedir. 2010 yılında, 
Afgan Hükümeti tarafından sunulan Ulus-Altı 
Yönetim Politikası, çeşitli merkezi güçlerin yerel 
yönetimlere devrini hedeflemektedir. Bu politika, 
Afganistan’daki yerel yönetimlerin adalet, 
güvenlik, yol, su, sanitasyon, doğal kaynak 
yönetimi, altyapı, tarım, eğitim ve enerji gibi birçok 
alandaki görevlerine ve sorumluluklarına yer 
vermektedir.40 Bununla birlikte, Kentsel Kalkınma 
Bakanlığı yerel yönetimlerin karar alma yetkileri 
üzerinde planlama gözetimi yetkisine sahiptir. 
İran'daki yerel yönetimler, hem doğrudan hem 
de üst düzey yönetim kademeleriyle paylaştıkları 
ortak sorumluluklara sahiptir. Yerel düzeyde 
ise belediyelerin ve belediye başkanlarının 
temel hizmet sunumu konusunda neredeyse 
hiç yetkisi yoktur. Örneğin, kentsel planlama 
hususunda yerel yönetimlerin görevi, Konut ve 
Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından genellikle 
doğrudan tasarlanan ve belirlenen projelerin 
takibini yapmaktır. Irak'ta ise ilçe (qadaa) ve ilçe-
altı (nahiya) meclisleri, yereldeki ihtiyaçların ve 
taleplerin karşılanması için kamu hizmetlerinin 
sunumuna yönelik bazı sorumluluklar üstlenmiştir; 
ancak çoğu hizmet, merkezi hükümetin kontrolü 
altında bulunmaktadır. Ülkede yaşanan yapısal 
siyasi reform sonrasında valilikler, kentsel sistem 
ile ilgili görevlerin çoğunu yönetmektedir. Federal 
ve yerel yönetimler arasındaki görev ve yetkilerin 
çakışması, temel bir sorun olmayı sürdürmektedir 
ve şeffaflık ve kaynak dağıtımı açısından engel 
teşkil etmektedir. 

Körfez ülkelerindeki görev ve yetki 
paylaşımının merkezi yapısı, görece 
alışılmadık bir durum yaratmıştır. Birleşik 
Arap Emirlikleri’ndeki belediyeler, giderek 
azalan bir seviyede, gündelik kentsel hizmet 
yönetiminden sorumludur; ancak bu yetkilerin 
büyük çoğunluğu farklı Emirlik hükümetlerinin 
elinde bulunmaktadır. Umman’daki belediye 
meclislerinin kent hizmetlerinin sunumuna ilişkin 
tavsiye verme yetkileri dışında herhangi bir 
yetkileri bulunmamaktadır. Kuveyt’teki belediye 

Merkezi hükümet, belediyeler ve 
diğer ilgili yerel birimler arasındaki 
sorumlulukların ve ilişkilerin net olmayışı, 
kurumsal rekabete ve çakışmaya neden 
olmaktadır.
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meclislerinin yol, kentsel planlama, sanitasyon, 
atık yönetimi, gıda güvenliği, ruhsatlandırma, 
çevresel koruma ve konut gibi alanlarda 
sorumlulukları olsa da bazı sorumluluklar geçmiş 
yıllarda tekrar merkezileştirilmiştir.41 Yemen’deki 
belediyeler, yerel yetkiler ve sorumluluklar 
konusunda, geleneksel olarak kısıtlı hareket 
alanına sahip olmuşlardır. 2001’de yerel 
yönetimler ile ilgili çıkarılan yasayla başlayan 
desantralizasyon sürecinde, çoğu idari görev ve 
yetki yerel yönetimlere devredilmiştir. 

Yasada yapılan değişiklikler, yerel temsilcilerin 
atanmasının demokratikleşmesi ve hesap 
verebilirlikleri açısından ileriye dönük bir adım 
olmuştur. Bununla birlikte, Başkanlık ofisi, 2011 
yılının başlarında politika kontrolündeki aslan 
payını yerel düzeyden merkezi düzeye yeniden 
aktararak, bu düzenlemeleri geri almaya 
başlamıştır.42 Son olarak, 2014’te iç savaşın ve 
2015’te Suudi Arabistan’ın öncülüğündeki işgalin 
başlamasıyla birlikte, Yemen’deki belediyeler 
daha önce görülmemiş bir şekilde çoğu yerel 
politika yapma yetkilerini bırakarak, sadece 
temel gıda ve sağlık maddelerinin tedarikine 
odaklanmışlardır.

Öte yandan Türkiye'deki belediyeler, sınır 
güvenliği, adalet ve zorunlu eğitim gibi ulusal 
yetki alanları dışında, çok çeşitli yetkilere ve 
sorumluluklara sahiptir. Bununla birlikte, yerel 
yönetimler ve bakanlıklar arasında çeşitli alanlarda 
işgücü örtüşmesi bulunmaktadır. Yetkilerin 
merkezden yerele devredildiği bazı durumlarda 
ise bu yetkilerin yönetilmesindeki bürokratik 
zorluklar nedeniyle sürecin reddedildiği olmuştur. 
Örneğin, 50.000 nüfusu olan belediyelerin 
kadınlar ve çocuklar için barınma sağlaması 
zorunludur; ancak sınırlı kapasite ve sürece 
ilişkin güçlükler nedeniyle, altyapı çalışmalarını 
tamamlayan belediyeler, barınakların idaresi ve 
bakımını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 
devretmektedir. Benzer şekilde birçok belediye, 
görevlerini uygulanabilir hale getirmek için 
ulusal yasal mevzuatla desteklenen belediye 
birlikleri kurmayı tercih etmiştir. Jeotermal enerji 
üretiminden, sağlık ve turizme kadar geniş 
bir alanda yetki paylaşan 789 belediye birliği 
bulunmaktadır. 43

Son olarak, kentsel mevzuat ve düzenlemeler, 
MEWA bölgesindeki ülkeleri bölgedeki yavaş 
gelişen sistemde SKH’lere ve Yeni Kentsel 
Gündem’e hazırlamaları açısından önemli bir role 
sahiptir. Bununla birlikte, çoğu kentsel planlama 
ve yönetim yasaları, kuralları ve yönetmelikleri, 
işlevlerini kaybetmiş durumdadır ve bu görevi 
yerine getirmeye istekli yerel yönetimlerin 
ihtiyaçlarına (ve sorunlarına) yeterli şekilde cevap 
verememektedir. 

Yerel ve bölgesel yönetimlerin finansmanı
Temel hizmet ve altyapılara yetersiz erişim 

ve bunların sunumundaki eksiklik, MEWA 
bölgesinde SKH’lerin ve bunların alt hedeflerinin 
gerçekleştirilmesi yönündeki gerçek fırsata 
engel olmaktadır. Tüm yönetişim düzeylerinde 
mali kaynakların gözden geçirilmesi ve dağıtımı, 
bu zorlukların aşılması için gereklidir. MEWA 
bölgesindeki yerel ve bölgesel yönetimlerin mali 
sistemleri önünde birçok engel bulunmaktadır. 
Genel itibariyle, Türkiye ve Filistin, yerel 
yönetimlerin harcama kapasiteleri bakımından 
MEWA bölgesindeki en desantralize ülkelerdir. 
İran, Irak Ürdün ve Lübnan bu anlamda geriden 
gelirken, Körfez ülkeleri, ulus-altı finansmanın 
büyük oranda ulusal karar alma sürecine bağlı 
olacak kadar merkeziyetçidir. Bununla birlikte, 
MEWA bölgesindeki çoğu ülkede mevcut 
olan kurumsal çerçeve, yerel yönetimlere öz 
kaynaklarına (vergiler, ücretler veya harçlar yoluyla) 
sahip olma ve masraflarını özerk bir şekilde 
karşılama imkânı tanımamaktadır. Bir yandan 
artan kentleşme, yerel yönetimler üzerine daha da 
fazla mali baskı yaratırken, öte yandan işlevselliği 
kalmamış kurumsal ve düzenleyici çerçeveler, 
kamu hizmetlerinin işletme maliyetlerinin büyük 
bölümünün karşılanmasını ve emlak fiyatlarının 
artışının getirdiği etkinin dengelenmesini daha 
da zorlaştırmaktadır. Bu da nihayetinde en çok 
özel sektöre fayda sağlamıştır. Buna ek olarak, 
MEWA bölgesindeki yetersiz denetim yapısı, 
yerel yönetimlerin alternatif finansman ve fon 
imkânlarına erişimini kısıtlamaktadır. MEWA 
bölgesindeki çoğu yerel yönetim, yasal olarak 
tahvil, Kamu-Özel İşbirlikleri, değer tabanlı 
imar ve benzeri birçok finansman modelini mali 
desantralizasyon olmadan uygulayamamaktadır.

Benzer şekilde, yerel vergiler ve ücretler, 
yerel yönetişim finansmanında, verimsiz toplama 
mekanizmaları nedeniyle küçük bir yere sahiptir. 
MEWA bölgesindeki çok az ülke, kendi yerel 
gelirlerini özerk bir şekilde kullanabilmektedir. 
İran, Ürdün, Türkiye ve Filistin belediyeleri emlak 
vergisi yoluyla gelir elde edebilmelerine rağmen, 
bu gelirden sınırlı pay almaktadır (Türkiye hariç).44 
Öte yandan Türkiye’deki gayrimenkul vergileri, 
belediyelerin katılımı olmaksızın Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenmektedir. Bu alandaki iyi 
örneklerden biri olan Şanlıurfa şehri, toplama 
sistemlerini bilişim teknolojileri yardımıyla 
izleyerek vergi gelirini bir yıl içinde iki katına 
çıkarmıştır.45 

İran’da 2006-2013 yılları arasında belediye 
gelirleri sekiz kat artmış olmasına rağmen, 
bu artışın çoğu arsa ve imar izni satışından 
gerçekleşmiştir. Son 45 yıl içerisinde ise Tahran 
Belediyesi’nin toplam gelirleri içerisindeki öz geliri 
%40’tan %20’ye düşmüştür.46 İran’daki şehirler, 
mali kısıtlamalara bağlı olarak SKH’leri hayata 
geçirme kapasitelerinde sınırlamalar ile karşı 
karşıya kalmışlardır.47 Benzer şekilde, Irak’taki 
valiliklere vergi toplama yetkisi verilmiş olmasına 
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rağmen, bu imtiyazın mahkeme kararı ile askıya 
alınmış olması, onları merkezi ödeneklere bağımlı 
hale getirmiştir. Buna ek olarak, vergi toplama 
sistemi de son derece merkezileşmiştir.

Özellikle Irak örneğinde, Maliye Bakanlığı, 
büyük bir bölümü yeniden inşa çalışmalarına 
harcanan yerel bütçe üzerindeki kontrolünü 
sürdürmek istemektedir. 

Ulusal Kent Politikaları’nın uygulama ajansı 
haline gelen Körfez bölgelerindeki belediyelerde 
ise durum çok daha vahimdir. Birkaç istisna hariç, 
körfezdeki yerel yönetimlerin vergi toplama 
ve borçlanma yetkileri bulunmamaktadır ve 
altyapı ve kamu hizmetleri için merkezden 
gelecek ödeneklere ihtiyaç duymaktadırlar. 
SKH’lerin uygulanmasına yönelik tüm girişimlerin 
merkezileşmiş, yukarıdan aşağıya yürütülen 
ve ulusal kalkınma stratejilerinin parçası olan 
girişimler olması kaçınılmazdır. Bahreyn’de 
valiliklere aktarılan bütçeler, merkezi düzeyde 
belirlenmekte ve İçişleri Bakanlığı genel 
bütçesinin bir parçası olarak yönetilmektedir.48 
Birçok körfez ülkesinde, petrol ve hidrokarbon 
kaynakları sayesinde oluşan refah, ulusal 
hükümetlerin, çoğunlukla Batılı metropoller 
klişesine -işlevden çok görüntüde- rakip olan, 
iddialı mega projelere dayanan bir kentsel 
planlama modelini benimsemelerine neden 
olmuştur. Bu şekilde yukarıdan aşağı tasarlanan 
kentsel kalkınma modeli, şehri belli bir dereceye 
birincil işlevlerinden mahrum bırakmaktadır. 
Suudi Arabistan’da, işletme ruhsatı ve reklam 
ücretleri ile ve imar izinleri, yerel yönetimlerin 
tek gelir kaynağıdır; buna karşın, yalnızca istisnai 
birkaç şehre -Riyad, Cidde, Mekke, Medine- yerel 
finansman ve yerel bütçe yönetimi kapasitesi 
verilmiştir. Bununla birlikte, bazı şehirler ise 
belediye gayrimenkullerinden mali kaynak 
yaratmaya ve kamu özel işbirliği modelleri ile 
özel sektör yatırımı çekmeye çalışmaktadır. Bu 
durumun aciliyetini kabul eden Suudi Arabistan 
2030 Ulusal Planı, özellikle belediye finansmanına 
odaklanmaktadır.49

Lübnan’daki yerel yönetimler, ücret düzeyleri 
üzerinde sınırlı kontrole sahip oldukları için, 
ek vergi yaratma imkânına veya var olan vergi 
matrahında değişikliğe gitme hakkına sahip 
değildir. 36 farklı tür ücret toplamalarına rağmen, 
ücret toplamanın maliyeti vergi gelirinden daha 
yüksektir (doğrudan ücretler yerel gelirlerin 
%40’ını oluşturmaktadır).50 Ürdün’de, belediyeler 
tarafından elden edilen gelirler, toplam gelirlerin 
%43’üne denk gelmektedir. Belediyeler, atık 
toplama ve imar izni gibi çeşitli ücretlerin ve 
emlak vergilerinin üzerinde kontrol sahibidir.51 

Ürdün’deki çoğu belediye, maaş harcamalarını 
ve yerel altyapının bakım masraflarını (ulaşım, 
yol, atık yönetimi vb.) karşılayamadıkları için 
bütçe açığı vermektedir. Filistin'de ise yerel 
yönetimler vergi tabanı ve vergi oranında belli bir 
seviyeye kadar kontrol sahibidir. Mevcut askeri 
işgalin, bölgesel parçalanmanın ve sınır güvenliği 
ve işleyişi üzerinde kontrolün olmayışı; yerel 
yönetimlerin istikrarlı bir şekilde öz gelir toplama 
kapasitelerini sınırlandırmış ve dolayısıyla yerel 
yönetimler büyük oranda dış yardıma bağımlı 
olmak zorunda kalmıştır.52 2005 yılında ulusal 
düzeyde kurulan Belediye Kalkınma ve Borçlanma 
Fonu, belediyelerin mali yönetim kapasitelerini 
arttırmak için hibe, kredi garantisi ve programları 
sağlamaktadır. Son olarak, Türkiye’deki yerel 
vergiler ve ücretler, yerel gelirlerin %30’unu 
oluşturmaktadır. 53

Yerel bütçenin diğer unsurları ele alındığında, 
MEWA bölgesindeki yerel yönetimlerin çoğunun 
merkezi hükümetten gelen ödeneklere bağımlı 
olduğu görülmektedir. Türkiye’deki yerel 
gelirlerin %70’i, Ürdün’deki yerel gelirlerin %40’ı 
hibelerden gelmektedir. Filistin ve Afganistan 
bölgedeki tek istisnalardır. Filistin’deki hibe ve 
ödenek mekanizması, ülke yapılanmasındaki 
sistemik problemler nedeniyle etkili değildir. 
Afganistan’da ise merkez ve yerel arasındaki 
ödenek mekanizması kurulmamıştır ve yerel 
yönetimler yapısal olarak öz mali kaynaklarından 
yoksundur.54 Ödeneklerin yerel finansmanın 
sürdürülebilirliği noktasındaki merkeziliği, ulusal 
hükümetlerin hibeler yoluyla kaynak tahsisindeki 
kriterlerin ve yerel ve bölgesel yönetimlerin 
bu fonları harcama konusunda sahip oldukları 
esnekliğin önemini ortaya koymaktadır. Irak, 
Ürdün, Lübnan ve Türkiye gibi bazı ülkelerin 
geleneksel olarak önceden belirledikleri bütçe 
tahsisi formülleri bulunmaktadır. Bölgedeki 
diğer hükümetler ise bu kriterleri, yerel ve 
bölgesel yönetimleri kapsamayan ulusal 
müzakereler yoluyla belirlemektedirler.55 Öte 
yandan ödeneklerin yıllık olarak belirlendiği 
İran’da ise kalkınma ödeneklerinin %60’ı özel 
projeler için ayrılırken, %40’ı doğrudan alıcının 
takdirine bırakılmıştır.56 Irak’ta, merkezden gelen 
ödenekler yerel yönetimlerin sürdürülebilirliği için 
hayati olmaya devam etmektedir.  Bu ödeneklerin 
paylaşımında ise büyük dengesizlikler mevcuttur. 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi içerisindeki 4 valilik, 
ülke içindeki özerk statüleri nedeniyle bütçenin 
%17’sini alırken, geri kalan toplam 15 valilik ise 
bütçenin %5’ini almaktadır. 

Daha açık dağıtım kriterleri ve formülleri her 
zaman daha verimli yerel maliye uygulamaları 
yaratmamaktadır. Çoğu durumda, metropoller, 
aracı şehirlere ve küçük kasabalara kıyasla 
yönetimler arası ödeneklerden daha fazla 
faydalanmaktadır. Özellikle, Suriye sorununun 
bölgede yarattığı olağanüstü koşullardan dolayı, 
bütçe tahsisinde ve kriterlerinde, sığınmacı 

Bölge genelinde, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin finans sistemlerinin önünde 
birçok engel bulunmaktadır.
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krizinin sebep olduğu ani ve büyük değişim 
hesap edilememiştir. Örneğin, Türkiye’de, 
Türkiye-Suriye sınırında yer alan ve 400.000’in 
üzerindeki sığınmacıya ve 1,5 milyon yerli nüfusa 
ev sahipliği yapan Gaziantep gibi büyük bir 
şehir, bütçe tahsisinde, Marmara Denizi kıyısında 
bulunan ve benzer sayıda yerel nüfusa sahip 
olmakla birlikte sığınmacı akınından çok daha az 
etkilenen Kocaeli şehrinden 14 kat daha az pay 
almaktadır.57 Daha küçük ölçekte ancak benzer 
biçimde, bütçe sistemleri, krizden etkilenen bölge 
ve toplulukları, kentler arasındaki artan yolcu 
akınıyla da cezalandırmaktadır. 1,4 milyon Suriyeli 
sığınmacıya ev sahipliği yapan Lübnan’daki 
belediyeler de benzer sorunlarla karşılaşmaktadır. 
58 Ülkenin bütçe tahsisinden sorumlu olan devlet 
kuruluşu olan Bağımsız Belediye Fonu, bölgeler 
arası eşitsizliğe yol açan öngörülemeyen bütçe 
tahsisleri ve yetersiz kriterlerinden dolayı yoğun 
eleştiriye maruz kalmaktadır.

Dolayısıyla, MEWA Bölgesi’ndeki belediyeler 
alternatif mali destek kaynakları bulmak zorunda 
kalmaktadır. Çoğu yerel yönetim için en basit 
seçenek, yerel bankalardan veya özel amaçlı 
fonlardan borç almaktır. Bu duruma örnek 
olarak, bütçelerinin %14’ünü Kentler ve Köyler 
Kalkınma Bankası’ndan (CVDB) alınan kredilerin 
oluşturduğu Ürdün’deki kentler verilebilir. Uzun 
vadeli finansmanın, bölgedeki petrol üreticisi 
olmayan ülkeler tarafından elde edilmesi daha da 

zordur. Uluslararası kuruluşlar kredi vermek için 
hükümet garantisi istemekte ve aynı zamanda 
bu işlemler döviz kuru riski taşımaktadır. Ayrıca, 
kredi risklerini sürdürülemez bir seviyeye çıkaran 
mali sistemdeki nitelikli veri ve şeffaflık eksikliği, 
çoğu zaman, çok uluslu bankalardan ya da 
uluslararası finans piyasalarından borç alınmasına 
engel olmaktadır. Çoğu MEWA ülkesinde yasalar, 
belediye tahvil ihracına izin vermemektedir ve 
bu yöndeki çabalar da oldukça azdır. Türkiye’de 
Antalya şehri belediye tahvili girişiminde 
bulunduysa da süreç için yapılması gereken 
bürokratik gerekliliklerden dolayı bu girişim 
akamete uğramıştır. Öte yandan, bu konuda 
İran görece daha olumlu bir deneyime sahiptir. 
Tahran ve Tebriz belediyeleri belediye tahvilini 
uygulamayı başarmışlardır.59

Mali özerklik, şeffaflık ve alternatif 
seçeneklerin eksikliği, MEWA’daki yerel ve 
bölgesel yönetimlerin kendi kendilerine yeterlilik 
kapasitelerini, faaliyetlerini ve kaçınılmaz olarak 
SKH çalışmalarını engellemektedir. Nitekim 
kısa vadeli fonlara aşırı bağımlılık genel bir 
mali zayıflığa yol açmakta ve bölgedeki birçok 
hükümet bu durumu belediyeleri birleştirmek 
için kullanmaktadır. Ürdün’de 300’ün üzerinde 
belediye birleştirilerek sayı 93’e indirilmiştir.60 
Türkiye ise 2014 yılında 2.950 olan belediye 
sayısını 1.398’e düşürmüştür. 

Çocuklarıyla yürüyen kadınlar, Suriye 
(fotoğraf: Charles Roffey, 
bit.ly/2MsZR6v).
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Merkeziyetçi yönetimin tarihsel mirası, MEWA 
ülkelerinin siyasi sistemlerinde kendine güçlü 
bir yer bulmaya devam etmektedir. Kent 
yönetimini ve kentsel/bölgesel yönetişim 
mekanizmalarını etkilemeye hâlen devam 
etmektedir. Bölge genelindeki merkeziyetçi 
model ve girişimlerin baskınlığı, eş sahiplik, 
müzakere ya da kapsayıcı danışmadan ziyade, 
hiyerarşik süreçler yoluyla gerçekleşen 
bölgesel koordinasyona yol açmaktadır.

Kaçınılmaz olarak bu durum, yerel ve bölgesel 
yönetimlerin rollerini ve etkinliğini etkilemekle 
birlikte, yerel yönetimleri ulusal karar alma 
mekanizmalarında daha zayıf hale getirmektedir. 
1945’te kurulan, yasaların oluşturulmasında 
istişari bir rol üstlenen ve Yerel Yönetim 
Komisyonu’nda koltuğu olan TBB ile Türkiye, bu 
konuda önemli bir istisnadır. Lübnan’da, büyük 
şehirlerin temsilcilerini bir araya getiren Belediye 
Başkanları Komisyonu 1995’ten bu yana aktiftir.

Bölgedeki birçok ülke yerel yönetim 
meseleleriyle ilgilenen ayrı bakanlıklar kurmuş 
olsa da hatırı sayılır bir somut etki ve değişimden 
bahsetmek mümkün değildir. İran’da İçişleri 
Bakanlığı’na bağlı bulunan Meclisler ve Sosyal 

İşler Dairesi, tüm belediye meclislerinden 
sorumlu kuruluştur. Belediye başkanları meclisler 
tarafından seçiliyor olsalar da hâlâ büyük oranda 
bakanlığa bağlı Belediye İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı bulunmaktadırlar. İcracı bakanlıklar, 
alanlarındaki yerel hizmetlerden ve politikalardan 
sorumlu kuruluşlardır. Bu mekanizma, karar 
alıcılar arasında sık sık koordinasyon eksikliğine 
yol açmaktadır. Bu eğilim, bölge genelinde 
istikrarlı bir yerel yönetim modeli veya sisteminin 
kurulmasına mâni olmaktadır. 

Örneğin, Irak’ta, vilayet meclisleri, yerel 
projelerin uygulanması hususunda alt seviyedeki 
yerel meclisler üzerinde geniş bir yetkiye sahiptir. 
İdari düzeyde ise belediye başkanları, belediyenin 
yetki alanındaki herhangi bir faaliyet için valinin 
onayını almak zorundadır. Ürdün’de, belediyeler 
resmi olarak Belediye İşleri Bakanlığı’nın 
denetimi altında olsa da yerel yönetimlerin işlev 
ve faaliyetlerinden sorumlu asıl merci İçişleri 
Bakanlığı’dır. 2015’te Desantralizasyon Yasası’nın 
yürürlüğe girmesiyle birlikte merkezi hükümet, 
2016 yılında sekiz farklı bakanlık komisyonunu 
ve yerel politikaların uygulanmasına yardımcı 
olmak üzere merkez komisyonunu kurmuştur. 

2.3 Çok düzeyli yönetişim 
mekanizmaları ve paydaş katılımı 
eğilimleri 

Akabe (Ürdün) yolunda bir fosfor 
treni. (fotoğraf: rikdom,

bit.ly/2B1ASli).
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Karar alıcılar arasındaki koordinasyon 
eksikliği, bölge genelinde istikrarlı bir 
yerel yönetim modelinin veya sisteminin 
kurulmasına mâni olmaktadır.

Desantralizasyon süreci çerçevesinde, Belediye 
İşleri Bakanlığı'nın rolünün azalması ve katı 
politika denetiminden ziyade danışma ve 
kapasite arttırma faaliyetlerine odaklanması 
beklenmektedir. 

Lübnan’da, İçişleri ve Belediyeler Bakanlığı 
yerel yönetimlerden sorumludur ve valiler 
(muhafız) aracılığıyla belediye meclisleri üzerinde 
– mali denetim dâhil olmak üzere –  denetim 
kurmaktadır.61 Ayrıca belediye kararlarını üç 
ay süreyle askıya alma hakkına sahiptirler. 
Bakanlık, aynı zamanda planlama, bütçeleme 
ve belediye gelirinin harcama kalemlerinden 
de sorumludur. Filistin Yerel Yönetimler 
Bakanlığı, yerel yönetimlerin gözetiminden 
sorumludur. Yerel hizmet sunumunda birçok 
yerel yönetimin karşılaştığı sorunlara çözüm 
bulmak amacıyla merkezi hükümet, belediye 
hizmetlerini topluluklar arası yapılar (ör. Müşterek 
Hizmetler Meclisleri) aracılığıyla tek bir havuzda 
toplamaktadır. Türkiye’de, Yerel Yönetimler 
Genel Müdürlüğü, 2017 yılında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı altında kurulmuştur.

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 2010 yılında 
kabul edilen yerel yönetişim yapısı, vatandaşların 
karar alma mekanizmalarına katılım hakkını 
kabul etmektedir; ancak alınan çoğu karar, gayri 
resmi siyasi ilişkilere dayanmaktadır. İran’da 
halkın belediye kararlarına katılımı oldukça 
düşüktür ve yerel meclis üyelerinin seçimine 
resmi katılım kanalları kısıtlıdır. Lübnan’da, halkın 
şehir planlamasına ve kalkınmaya katılımı düşük 
olmasına rağmen gelişme göstermektedir; 
2016’da STK’lar tarafından “Benim Şehrim 
Beyrut” sloganıyla oluşturulan platform, 
başkentteki oyların %37’sini kazanmıştır. 
Platform, “kazanan hepsini alır” seçim sistemi 
nedeniyle şehir meclisine hiç temsilci sokamasa 
da uluslararası desteği kazanmıştır.62 Ürdün’de, 
merkezi hükümet, vatandaşların kendi projelerini 
tasarlayıp paylaşacakları yeni bir model üzerinde 
çalışmaktadır. Türkiye’de ise belediye seçimleri, 
halk için hâlâ en temel katılım kanalıdır. Vatandaşlar 
belediye başkanına ve siyasi partilerle bağlantılı 
aday listesine oy Vermektedirler; ancak çoğu 
durumda destekledikleri adaylar hakkında hiçbir 
bilgiye sahip değildirler.

MEWA Bölgesi’ndeki az da olsa gelişme 
gösterilen sorunlardan biri ise kadınların yerel 
siyasete katılımıdır. Suudi Arabistan, 2015 
yılında kadınlara yerel siyasete katılma hakkı 
tanımıştır. O tarihten bu yana, Suudi Arabistan’ın 
belediye meclislerinde 21 kadın aday sandalye 

kazanmıştır.63 2018’de, Bahreyn monarşisi, 
Başkent ve Kuzey Belediyeleri’ne iki kadın 
genel müdür atamıştır. İran’da yerel meclislerde 
kadınların sayısını arttırmaya yönelik kampanya 
sayesinde, Sistan-Belüçistan eyaletindeki şehir 
meclislerinde 185 olan kadın meclis üyesi 
sayısı 415’e yükselmiştir. Irak’ta, 2013 yılında 
valilik meclisleri için yapılan ikinci seçimde, 440 
sandalyenin 117’sine kadın adaylar seçilmiştir ve 
bu sayı, 2009 seçimlerindeki sandalye sayısından 
yedi fazladır.64

Son olarak, tarihinden ve geleneksel kurumsal 
yapısından dolayı bir bütün olarak MEWA 
Bölgesi’nde SKH’lerin uygulanması ve yerel 
ve bölgesel yönetimlerin sürece aktif katılımı 
bağlamında ciddi sorunlar gözlenmektedir.  
Bölge, kalkınma düzeyleri arasında her 
geçen gün daha da büyüyen uçurumlar ve 
süregelen silahlı çatışmalarla bilinmektedir. 
Bu durum, Yemen veya Afganistan gibi daha 
yoksul ve savaş yorgunu ülkelerin SKH’leri 
yerel düzeyde uygulamalarının bir yana, bu 
hedefleri kavramsallaştırmalarının dahi önüne 
geçmektedir. Sahip olduğu çeşitliliğe rağmen 
MEWA Bölgesi, tüm ülkelerde mevcut olan ortak 
bir eğilime sahiptir ve bu eğilim, tarihsel olarak 
güçlü siyasi merkeziyetçiliğin ödüllendirilmesidir. 
Bu durum, tüm MEWA ülkelerindeki yerel ve 
bölgesel yönetimlerin yetkilerini, özerkliklerini ve 
kapasitelerini sınırlandırmaktadır. Bu doğrultuda, 
politika üretme ve faaliyetlerine SKH’leri 
dâhil etme kabiliyetleri kısıtlanmaktadır. Tüm 
bunlara rağmen, belirtmek gerekir ki MEWA 
Bölgesi’ndeki birçok yerel ve bölgesel yönetim, 
kendi bölgelerinde ve topluluklarında, hükümet 
sistemleri tarafından getirilen kısıtlamalara 
rağmen, SKH’leri uygulama ve yerelleştirme 
yolları aramaktadır. Bu bölümün ikinci kısmı, bu 
çabaları daha detaylı olarak incelemekte ve analiz 
etmektedir.  
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03. SKH’lerin 
yerelleştirilmesinde yerel 
ve bölgesel yönetimlerin 
katkıları
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3.1 SKH’lerin yerelleştirilmesi için 
yerel sahiplenmeyi teşvik etmek

SKH’lerin başarılı bir şekilde yerelleştirilmesinde 
yerel yönetimlerin ve ulusal yerel yönetim 
birliklerinin önemine dair tüm dünyada sayısız 
örnek bulunmaktadır. SKH’ler, yönetimler 
arası bir doğaya sahip olsa ve gerçekleşmeleri 
ulusal politikalara, bütçeye ve siyasi iradeye 
bağlı olsa da çoğu hedefin başarıya ulaşması, 
büyük oranda yerel ve bölgesel yönetimlerin 
iş birliğine, kararlılığına ve katılımına bağlıdır. 
Örneğin, “kapsayıcı, güvenli, dirençli ve 
sürdürülebilir” şehirlere ve insan yerleşimlerine 
dair SKH 11, sürdürülebilir kentleşmenin 
dönüştürücü gücünü ve yerel yönetimlerin 
aşağıdan yukarıya (küresel) değişimin öncüsü 
olarak yaratacağı etkiyi tanımaktadır.

SKH 11 gibi karmaşık ve kapsamlı SKH’lerin 
uygulanması, yalnızca temel hizmet (sağlık, 
eğitim, su ve gıda güvenliği, enerji ve 
diğerleri) sunumunu değil, ayrıca kapsayıcı 
ekonomik fırsatlara erişimi ve kadınların, 
gençlerin, azınlıkların ve diğer savunmasız 
grupların korunmasını da içermektedir. Çoğu 
ülkede bu çalışmalar için gerekli kaynak ulusal 
hükümetler tarafından sağlanıyor olsa da 
spesifik programların geliştirilmesi ve başarıyla 
uygulaması, yerelin sorumluluğundadır ve yerel 
toplulukların, aktörlerin ve paydaşların ortak 
sahiplenmesini, katılımını ve harekete geçmesini 
gerektirmektedir.

Beklendiği üzere, bölgenin geleneksel olarak 
merkeziyetçi siyasi-idari yapıları düşünüldüğünde, 
yerel yönetimler nadiren -ve yalnızca 
bölgedeki birkaç ülkede- SKH’lerin uygulanma 
sürecine ve Gönüllü Ulusal Değerlendirme 
Raporları’nın hazırlanma süreçlerine aktif olarak 
dâhil olmaktadır. Bu durum, kısmen bölge 
genelindeki yerel ve bölgesel yönetimlerin 
ve yerel ve bölgesel yönetim ağlarının sınırlı 
mevcudiyetiyle açıklanabilmektedir. Birlikler ve 
ağlar tarafından yürütülen yönetişim kademeleri 
arasında aracılık rolünü üstlenme ve yerel 
yönetimlerin ortak çıkarlarını temsil etme görevi, 
SKH’lerle ilintili karar alma süreçlerinde yerel 
yönetimlerin görünürlüklerini ve merkeziliğini 
güçlendirecek değerli bir unsur olabilmektedir. 
MEWA ülkelerinden yalnızca Türkiye, Lübnan 
ve Filistin, olgunlaşmış ve kurumsallaşmış yerel 
yönetim birlikleri ve kuruluşları ağına sahiptir.  
Türkiye’deki yerel yönetimler, TBB çatısı altında 
bir araya gelmiştir.

Bu sayede, ortaklar topluluğunun bir 
parçası olarak SKH’lere veya Türk hükümetinin 
BM için hazırladığı VNR’ye ilişkin tüm ulusal 
etkinliklere dâhil edilmişlerdir. 2017 yılından 

bu yana, TBB, SKH çerçevesine dair bilgi ve 
müktesebatı Türkiye’deki belediye başkanlarına 
ve belediyelerine ulaştırmakladır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Nilüfer 
(Bursa), Nevşehir ve Bakırköy (İstanbul) 
belediyeleri, SKH’lere ilişkin çalıştaylar 
düzenlemiştir. İzmir’deki Seferihisar Belediyesi, 
SKH’lerin yerel uygulama örneklerine dair bir 
web sitesi oluşturmuştur. İstanbul’un Bakırköy, 
Esenler ve Maltepe belediyeleri ise bir 
süredir SKH’lere ilişkin kendi yerel raporlarını 
yayınlamaktadır. Marmara Belediyeler Birliği, 
üye belediyeleri için SKH konulu çalıştaylar ve 
seminerler düzenlemektedir.   Bazı STK’lar, 
SKH’lerin uygulanmasını desteklemek amacıyla 
aktif biçimde belediye faaliyetlerini takip 
etmektedir. Yereliz Derneği, yerel yönetimlerin 
SKH’ler doğrultusundaki faaliyetlerini ve 
başarılarını gösteren bir çevrimiçi raporlama 
sistemi oluşturmuştur. Maya Sürdürülebilir 
Kalkınma Ajansı, yerel paydaşlar ve topluluklar 
arasında farkındalığı arttırmak için yerel çalıştaylar 
ve konferanslar düzenlemiştir.

Ulusal hükümet -Türkiye’nin 2019 Üst Düzey 
Siyasi Forumu’na sunulacak olan VNR’sinin 
hazırlıklarından sorumlu Başkanlık Müdürlüğü 
aracılığıyla- yerel düzeyle artan bir işbirliği 
eğilimi göstermektedir. Yerel yönetimlerin 
raporlama sürecine katkısının ve ülkedeki yerel 
ve bölgesel yönetimlerin deneyimlerinin masaya 
yatırılması için koordinasyon kuruluşu olarak 
TBB seçilmiştir. TBB, bu süreçte 50 belediye ile 
doğrudan çalışırken, 1.400’ün üzerinde belediye 
ile de rapora katkıda bulunmaları için iletişime 
geçmektedir.65 TBB, ulusal hükümetin heyetiyle 
birlikte, New York’ta düzenlenen 2019 Üst Düzey 
Siyasi Forumu’na katılmıştır. 

Lübnan ve Filistin'deki ulusal belediye birlikleri 
bir dereceye kadar gelişmiştir. Lübnan'da, 
Lübnan Birleşmiş Kentleri (Cités Unies Liban) 
olarak da bilinen Lübnan Şehirleri Teknik Ofisi 
(Bureau Technique des Villes Libanaises - BTVL), 
ülke nüfusunun %80'ine ev sahipliği yapan 
66 belediye ve 22 belediye federasyonundan 
oluşan bir üye ağına sahiptir. Ülkenin en 
büyük belediyeleri, BTVL himayesinde işbirliği 

SKH’lerin uygulanması, temel hizmet 
sunumu ve savunmasız grupların 
korunması hususlarında bazı gelişmeleri 
gerektirmektedir.
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yapmaktadır. Bununla birlikte, ulusal hükümet, 
2018 HLPF’ye sunacakları VNR’’nin hazırlık 
sürecinde, BTVL’ye üye belediyeler konuya ilişkin 
bilgilendirilmiş, ancak sürece katkıda bulunmaya 
davet edilmemiştir.66 Filistin Devleti 2018 
VNR’sini sunduğunda ise ulusal yerel yönetim 
birlikleri sürece dâhil edilmediği gibi sürece ilişkin 
bilgilendirilmemiştir. Bununla birlikte, Filistin 
Yerel Yönetimler Birliği (APLA) bölgede özellikle 
aktiftir. Birlik, Filistin belediyelerinin günlük 
faaliyetlerini yürütmekten sorumlu üst düzey 
yöneticilerden oluşan Filistin Şehir Yöneticileri 
Ağı'nı (PCMN) kurmuş67 ve tarih boyunca 
küresel yerel yönetim ağlarında proaktif rol 
oynayarak üyelerinin uluslararası platformlarda 
görünürlüğünü arttırmaya çalışmıştır.

Irak'ta, BM-Habitat, belediyeler arasında bilgi 
ve deneyim paylaşımını geliştirmek ve sorunlarını 
ve önceliklerini bölgesel ve merkezi yönetimlere 
ulaştırmak için ulusal bir yerel yönetim birliği 
kurulması sürecini takip etmiş ve desteklemiştir. 
Irak’ın ulusal yerel yönetim birliği konferanslarda 
ve belirli projelerde aktif olmasına rağmen, 
kurumsal ve siyasi anlamda hâlâ emekleme 
dönemindedir. Dünya Bankası da benzer bir 
yöntemi kullanarak Afganistan’da Bağımsız Yerel 
Yönetimler Müdürlüğü’nün oluşturulmasına ön 
ayak olmuştur. 

Bu çabaların yanı sıra, bölgedeki birçok 
belediye, özellikle iklim değişikliği, sürdürülebilirlik 
ve dirençlilik konularında uluslararası girişimlere 
aktif olarak katılmaya çalışmıştır. MEWA 
bölgesindeki birçok şehir, Belediye Başkanları 
Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’nin bir 
parçasıdır.68 UCLG, İstanbul merkezli bölge 
teşkilatı olan UCLG-MEWA aracılığıyla bölgede 
aktif olarak varlığını sürdürmüştür. Geçtiğimiz 
yıl, bölgedeki yerel yönetimleri ve yetkilileri 
SKH'lere ilişkin çalıştaylar ve konferanslar 
aracılığıyla yerelleştirme süreci hakkında 
eğitmeyi amaçlayan çeşitli yaygınlaştırma 
faaliyetleri geliştirmiştir. 2018 ve 2019 yıllarında 
UCLG-MEWA, finansmanını ve ortaklığını Dünya 
Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nın 
(WALD) üstlendiği ve ilk olarak Türkiye’de 
başlatılan SKH uygulamalarının haritalandırılması 
pilot projesini gerçekleştirmiştir. UCLG MEWA, 
bu projeyi SKH ile ilgili belediye faaliyetlerinin 
bölgedeki ülkelerin VNR'lerinde mümkün olan 
en geniş şekliyle yer almasını sağlamak için 
kullanmayı planlamıştır.

UCLG MEWA, karşılıklı öğrenme ve işbirliğini 
teşvik etmek için proje çıktılarını ve sonuçlarını 
bölge çapında yaymayı planlamaktadır.

Ürdün'de, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP), ulusal ve ulus-altı düzeylerdeki 
planlama çerçevelerinde SKH ile ilgili girişimleri 
arttırmak amacıyla “SKH'lerin 2030’a kadar 
uygulanmasına yönelik yol haritası” çalışmasına 
destek vermiştir. Bu yol haritası; farkındalık 
arttırma, haritalandırma, anaakımlaştırma 
ve kalkınma girişimlerinin finanse edilmesi 

gibi faaliyetleri içermektedir. Ürdün’ün 2017 
yılında sunduğu VNR, hem seçilmiş belediye 
meclislerinin hem de atanmış valilik meclislerinin 
raporlama sürecine katılımını vurgulamıştır. 
Bununla birlikte, ülkenin 12 valiliği için 
kalkınmayla ilgili öncelikler, Valilik Kalkınma 
Programları aracılığıyla hâlâ merkezi yönetimin 
kontrolündedir. Bu programların SKH'lerle "tam 
olarak hizalanması" beklense de, SKH’lerin 
gerçek anlamda uygulandığına veya yerel 
düzeyde gerçekleştirilen faaliyetlere entegre 
edildiğine dair önemli bir kanıt yoktur.

Ulusal hükümet ve ulus altı yönetimlerle 
yürüttüğü ortaklıklarla çeşitli programlara 
sponsor olan BM-Habitat, Afganistan'da da çok 
aktiftir. 2008'den bu yana sahada aktif olan 30 
projenin birçoğu, her ne kadar SKH çerçevesinde 
tasarlanmasa da, Afganistan topraklarında ve 
topluluklarında SKH’lerin temel alt hedeflerinin 
ve kalkınma göstergelerinin gerçekleştirilmesine 
büyük katkı sunmaktadır. Yukarıda 
belirtildiği üzere UNDP, SKH’lerin bölgede 
yerelleştirilmesinde de kilit bir rol oynamıştır. 
UNDP, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 
ve Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı 
(UNV) dâhil olmak üzere diğer BM ajanslarının 
ortaklığında, SKH’lere ilişkin yerel düzeydeki 
farkındalığı arttırmak amacıyla Bahreyn’in Baş 
Valiliği’ndeki gençlere yönelik “Gönüllülük 
Pasaportları” uygulamasını başlatmıştır.69 Suudi 
Arabistan'da, UNDP öncülüğünde uygulanan 
ulusal bir proje, yerelleştirmeye ayrılmış önemli 
bir unsur içermiştir. Ayrıca Riyad Kentsel 
Gözlemevi, UNDP’nin desteğiyle, Gözlemevi'nin 
Riyad şehrindeki uygulamaların izlenmesi ve 
raporlanmasına ilişkin araç setine SKH'lerin ve 
bunların ilgili göstergelerinin entegre edilmesini 
teşvik etmek için yerel aktörlerle görüşmüştür.

Filistin'de ise UNDP, sektörel, ulusal ve yerel 
düzeydeki temsilcilerin katılımıyla farkındalık 
çalıştayları düzenlemiştir. Aynı zamanda ajans, 
gönüllü ulusal değerlendirme raporlarının 
hazırlanmasında Suriye'deki valiliklere yardımcı 
olmaktadır. Irak’ta, ulusal hükümetin desteğiyle 
UNDP, valilik düzeyinde SKH'leri entegre etmek 
için bir proje hazırlamıştır. Valilik Sürdürülebilir 
Kalkınma Komisyonları (GSDC), (hâlihazırda 
SKH'lerle uyumlu olan) ulusal kalkınma planlarının 
uygulanmasını desteklemek ve uygulamaya 
ilişkin il düzeyindeki ilerlemeleri izlemek için 
kurulmuştur.70 
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3.2 2030 Gündemi doğrultusunda 
yerel girişimler 

MEWA bölgesindeki yerel ve bölgesel 
yönetimlerin tarih boyunca ulusal hükümetlerin 
desteğine olan bağımlılıklarına rağmen, bölge 
ülkelerindeki yenilikçi veya “oyunu değiştiren” 
ilerlemelere dair kanıtlar azdır. SKH'ler 
veya diğer küresel gündemler tarafından 
başlatılan yeni programlar çerçevesinde yerel 
girişimlere sağlanan finansman veya destek 
hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. Bununla 
birlikte, Türkiye'de, çoğunlukla SKH 3, 6, 10 
ve 11 ile ilgili olan birkaç projenin SKH’lerin 
yerelleştirilmesi ve merkezi ve yerel düzeyler 
arasında politika tutarlılığının arttırılması 
açısından açıkça fayda sağladığı önemli 
örnekler mevcuttur.71

Diğer ülkelerde, ulusal hükümetlerin bazı 
öncelikleri SKH'lerin bazı temel amaçlarıyla 
tutarlılık göstermiştir ve ulusal hükümetlerin ve 
diğer yönetişim kademelerinin geliştirdikleri 
politikaların bazıları bu gündemlerle bir 
dereceye kadar uyumludur. SKH'lerin arkasındaki 
taahhütlerin temel unsurları olan gayri resmi 
yerleşimler, temel hizmetlere erişim ve kentsel 
yönetim zorlukları, MEWA bölgesindeki ulusal 
ve yerel politikalarda gittikçe daha merkezi bir 
konuma gelmiştir. 

Kentsel kalkınma
Şeh,irlerin ve yerel yönetimlerin gerçek taahhüt 
ve beklentilerine en yakın SKH, Sürdürülebilir 
Şehirler ve Topluluklar başlıklı SKH 11'dir. 
Yerel yönetimlerin SKH'ler çerçevesindeki 
ilerlemelerinin, girişimlerinin ve stratejik uyum 
çalışmalarının çoğunun, SKH’lere açıkça atıfta 
bulunulmasa da, SKH 11'in hayata geçirilmesi 
üzerinde etkisi vardır.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, bölgedeki birçok 
ülke, karşılaştıkları temel kentsel ve bölgesel 
zorlukları ele almada bir araç olarak içerik ve 
hedefleri değişebilen kentsel kalkınma stratejileri 
uygulamaya koymuştur. Örneğin, Türkiye, 
kentsel büyümeyi ve yayılmayı yönetmek, afet 
riskini önlemek, kentsel yenilenmeyi teşvik 
etmek ve bölgesel eşitsizlikleri azaltmak, büyük 
şehirlerde entegre ulaşımı geliştirmek ve 
standardın altındaki konut arzını azaltmak için 
tasarlanmış farklı alt programları olan Entegre 
Kentsel Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı’nı 
uygulamaktadır. Artan kentleşme oranlarıyla karşı 
karşıya olan Suudi Arabistan, kentsel yayılmanın 
azaltılması, mekânsal olarak dengeli planlama ve 

kalkınmanın desteklenmesi, büyük şehirlerdeki 
ve şehirler arasındaki toplu Programı’nı (BM-
Habitat ortaklığında) başlatmıştır.72

Karşılaşılan büyük zorluklardan biri yerel 
yönetimlere daha fazla sorumluluk devri ile 
ilgilidir. Yerel yönetimler, yerel master planlarını 
hazırlama ve planların uygulanma sürecini izleme 
yetkisine sahipse de, üst düzey yetkililerin yerel 
kararları geçersiz kılma yetkisine sahip olması ve 
gelir tahsilatındaki düşük verimlilik ve birçok kamu 
hizmetinin geleneksel olarak ücretsiz sağlanması 
nedeniyle merkezi hükümet ödeneklerinin yerel 
harcamaların %70'ini oluşturması nedeniyle kısıtlı 
özerkliğe sahiptirler.73

Bölgenin daha az kentleşmiş ülkelerinden 
biri olan Afganistan'da, Kentsel Kalkınma İşleri 
Bakanlığı, Bağımsız Yerel Yönetişim Müdürlüğü 
ve Kabil Belediyesi, BM-Habitat ortaklığında, 

Gaziantep’teki SADA Kadınları 
Güçlendirme ve Dayanışma 
Merkezi’nden 400’ü aşkın Türk, 
Suriyeli, Afgan ve Iraklı kadın, 
Türkiye’nin Suriye sınırında 
Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutluyor, 8 Mart 2019. (fotoğraf: 
UN Women Avrupa ve Orta 
Asya, bit.ly/2AVOrTz).
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2014 yılında  (SKH'ler oluşturulmadan önce) 
ülke çapında Afganistan Şehirlerinin Geleceği 
Programı’nı (FoAC) başlatmıştır. 2015 yılında 
Afganistan Kentlerinin Durumu raporunun 
yayınlanmasıyla sonuçlanan başarılı bir 
veritabanı ve raporlama aşamasının ardından, 
programda ikinci aşamaya geçilmiştir. 2016 
yılında, Afganistan’daki şehirlerin ve bölgelerin 
atlası ve veri kümesi oluşturulmuştur.74 Benzer 
şekilde, Dünya Bankası ve çeşitli yerel yönetimler 
ortaklığında oluşturulan Afgan Vatandaşlık Şartı 
projesi, Topluluk Kalkınma Konseyleri aracılığıyla 
yerel toplulukların katılımını sağlayarak 
hizmet sunumun ve altyapının iyileştirilmesini 
desteklemektedir. Katar Belediye ve Çevre 
Bakanlığı ise 2018-2022 Sürdürülebilir Stratejisi’ni 
geliştirmiş ve gıda güvenliği, çevrenin korunması, 
atık yönetimi ve geri dönüşüm alanlarında 
şehirlere destek vermeyi planlamaktadır.

Kültürel mirasın korunmasına ilişkin SKH 11.4, 
MEWA bölgesindeki birçok ülkenin planlamaları 
ve mekânsal politikaları açısından tartışmalı bir 
konudur. Savaştan zarar görmüş bölgelerde veya 
siyasi otoritelerin yapısal kayıtsızlığı nedeniyle, 
Orta Doğu’daki birçok belediye, tarihi mirasın 
ve bin yıllık yerleşim yerlerinin tahrip ve terk 
edilmesine tanıklık etmiştir. Irak'ın Musul kenti, 
eski şehri yeniden inşa etmek için merkezi 
hükümetten mali yardıma almıştır. Türkiye'nin 
Altındağ Belediyesi (Ankara’nın bir ilçesi), 
Ankara'nın terk edilmiş halde olan tarihi merkezini 
yenilemiş ve burayı kentin kültürel merkezi haline 
getirmiştir.

Gayriresmi yerleşim yerleri ve sosyal 
içerme
Artan eşitsizlik eğilimlerini ve MEWA bölgesinin 
çeşitli bölgelerindeki çatışmalardan kaçan 
mültecilerin zorla yerinden edilmesini takiben, 
birçok kentsel alanda büyük nüfus akınları, 
kentsel büyüme ve büyük dengesizlikler yaşanmış 
ve bunun sonucunda gayriresmi yerleşim yerleri 
hızla büyümüştür. Lübnan’da son derece büyük 
mülteci akını ile birlikte artan kentsel büyüme 
dinamikleri, büyük şehirlerin kentsel yayılmasına 
yol açmıştır. 2015 yılında, 1.8 milyon insan -kentsel 
nüfusun %53,1'i- gayriresmi yerleşim yerlerinde 
ve kent içindeki gecekondu mahallelerinde 
yaşamaktaydı.75 2011'de başlayan Suriyeli 
mülteci akınına cevaben Lübnan belediyeleri, 
hizmetlerini genişletmiş ve mülteci çocuklara 

kapılarını açmıştır. Bu durum, ülkedeki okullara 
kayıt sayısını ikiye katlamışve yerel yönetimlerin 
eğitim sistemini sürdürme hususunda yetkilerini 
artırmıştır.76 İran'daki gayri resmi yerleşim 
yerleri, ülkenin kentsel nüfusunun üçte birini 
oluşturmaktadır.77 Tahran ve İsfahan belediyeleri, 
gayri resmi yerleşim yerleri ve mahallelerin 
iyileştirilmesi ve yenilenmesi konusunda Kentsel 
Kalkınma ve Yeniden Canlandırma Teşkilatı 
(UDRO) ile çalışan özel kuruluşlar kurmuştur.78 
Afganistan'ın Toplum Öncülüğünde Kentsel 
Altyapı Programı, toplumun güçlendirilmesi ve 
yaşam koşullarının iyileştirilmesi yoluyla kentsel 
alanların güvenliğini ve istikrarını sağlamayı 
amaçlamaktadır. Irak'ta, UNDP, ulusal hükümet 
ve valilikler ortaklığında oluşturulan İstikrar Fonu 
(FFS), kentsel altyapının yeniden inşasına ve 
yenilenmesine odaklanmaktadır.79

Temel hizmetler
Kaçınılmaz olarak, bölgenin iklim ve coğrafi 
koşulları nedeniyle, sürdürülebilir su tüketimi 
ve tedariki ve atık su yönetimi konuları, Arap 
Yarımadası ve Körfez'deki çöl alanları başta 
olmak üzere MEWA bölgesindeki ulusal ve yerel 
yönetimler için çok önemli olmuştur. Tuzdan 
arındırılmış su, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve 
BAE'deki içme suyunun üçte ikisinden fazlasını, 
Suudi Arabistan'da ise %61'ini sağlamaktadır. 
Atık su geri dönüşümü, sanitasyon ve atık 
yönetimi teknolojileri, bölgenin kentsel 
bölgelerinde hızla artan bir talebi karşılamak için 
gerekli alternatif su kaynakları haline gelmiştir.80 
Bölgenin neredeyse tüm ülkelerinde ve bu 
ülkelerdeki hemen hemen tüm kentsel yerleşim 
yerlerinde bir dereceye kadar su geri dönüşüm 
ve atık su arıtma sistemi mevcuttur. Örneğin, 
Türkiye'de, evsel atık su arıtma tesisleri 2002'de 
126 belediyede mevcutken, 2018'de bu sayı 
881 belediyeye yükselmiştir. Ayrıca, hizmetleri 
kullanan belediye nüfusu oranı %35'ten %75'e 
yükselmiştir. Aynı dönemde, güvenli içme suyu 
kullanan nüfus oranı %95'ten %99'a ulaşmıştır.
Yeni mevzuata göre belediyeler, su kaybı 
oranını 2023 yılına kadar yaklaşık %25 oranında 
azaltacaklardır.81

Atık yönetimi de geleneksel olarak bölgedeki 
yerel yönetişim için bir zorluk oluşturmuştur.   
Beyrut Büyükşehir Belediyesi’nin ana depolama 
sahası, 2015 yılında kapatılmıştır: O zamandan 
bu yana belediye, yetersiz mali kaynaklar ve 
yerel yönetimlerin ve paydaşların bu sorunları ele 
alma kapasitelerini tarihsel olarak sınırlandıran 
merkeziyetçi yaklaşım nedeniyle bu duruma 
çözüm bulmakta zorlanmıştır.82 KİK ülkeleri, ulusal 
ekonomilerinin bölgedeki diğer ülkelerden büyük 
ölçüde farklı olması sayesinde, yüksek verimli 
atık depolama sistemleri kurabilmiştir. Katar'da, 
Doha gibi büyük şehirler, organik gübre ve 
kimyasal ürünlerin üretimi için gıda ve organik 
atık geri dönüşümüne dahi yatırım yapabilmiştir. 

Birçok MEWA kentsel bölgesi, kayıt 
dışı yerleşimlerin hızlı büyümesine 
katkıda bulunan büyük nüfus akışı, 
kentsel büyüme ve büyük dengesizlikler 
yaşamıştır.
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Umman'da, bölgede nadiren görülen bir 
uygulama olarak, katı atık depolama alanları, 
merkezi hükümet ile başkent Maskat ve Salalah 
belediyeleri dâhil olmak üzere bazı belediyeler 
tarafından ortaklaşa yönetilmektedir. Türkiye'de 
Ulusal Atık Yönetimi Planı çerçevesinde, 
belediyelere bağlı atık depolama alanı sayısı 88'e 
yükselmiştir ve 1.160 belediyede 62,3 milyon 
kişiye ve üç yakma tesisine hizmet vermektedir. 
Nisan 2019 itibarıyla, 499 belediyede ambalaj 
atıkları kaynağında ayrı toplanmaktadır. Geri 
dönüşümü ve geri kazanımı teşvik etmek için 
(Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi çerçevesinde) 
Sıfır Atık Projesi başlatılmıştır. Finansman 
güçlüğü çeken belediyeler, Katı Atık Programı 
ile desteklenmektedir.83 İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, kredileri toplu taşıma ücretlerine 
harcanabilen, şehir genelinde bir konteyner 
geri dönüşüm ağı kurmuştur.  Beyrut, yerel atık 
geri dönüşüm projesinin ilk aşamasını başlatmak 
için yerel bir özel atık yönetim şirketi ile ortaklık 
kurmuştur. Yine, mega planlamanın cazibesi 
karşısındaki bölgesel hassasiyeti ortaya çıkarmak 
üzere Dubai Belediyesi, belediye atıklarından 
geri kazanılmış 500.000 geri dönüştürülebilir cam 
şişeden, porselen eşyadan, plastik şişelerden, 
tabaklardan ve binlerce kompakt diskten oluşan 
ve kentsel yoğunluğu fazla olan alanlarda 
biriken büyük miktardaki atıkların bir hatırlatıcısı 
niteliğindeki "Garden Glow" (Parlayan Bahçe) 
adlı tematik parkı açmıştır.

SKH'lerin ulaşım ve enerji gibi diğer birçok 
önemli unsuru, bölgenin belediye gündemlerine 
giderek daha fazla entegre olmaktadır. Alternatif 
ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına ve toplu 
taşımacılığın iyileştirilmesine dair tartışmalar 
-özellikle de bölge genelinde güneş enerjisi 
üretimi için kullanılmayan büyük potansiyel göz 
önüne alındığında- bölgedeki fosil yakıta kolay 
erişim engeliyle karşılaşmaktadır. Bununla birlikte, 
bölgede bu anlamda ilerleme kaydedildiğini 
gösteren birkaç örnek mevcuttur. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, belediye binalarında, 
tesislerde ve parklarda verimli enerji yönetimi 
geliştirmektedir.  Türkiye’deki bazı belediyeler, 
raylı sistem projeleri (metro, hafif raylı sistem, 
tramvaylar) geliştirmiş veya bisiklet yolları 
yapmıştır (ör. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri 
ve Konya). İstanbul, özel motorlu taşımacılığa 
bazı kısıtlamalar getirirken, yeraltı ağlarını 
ve altyapılarını büyüterek toplu taşıma ağını 
genişletebilmiştir. İzmir'in yerel ulaşım otoritesi 
olan ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından toplam 
10.000 m2 büyüklüğündeki çatılar üzerine güneş 
enerjisi santralleri kurulmuştur. Bu istasyon, 
tamamen elektrikle çalışan 20 ESHOT otobüsünün 
enerji ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.84 
Malatya Büyükşehir Belediyesi, şarj istasyonları 
bulunan güzergâhlarda hizmet veren elektrikli 
otobüsler kullanmaktadır. İran’ın Kazvin 
Belediyesi, 2018'de Çinli bir şirketle ülkenin ilk 

Kutu 1

100RC faaliyetlerinin katılımcı yaklaşımıyla tutarlı bir şekilde, 
Amman (Ürdün), Biblos (Lübnan) ve Ramallah (Filistin) 
belediyelerinin uygulamaya koyduğu faaliyetler, yerel koşullar 
ve yapıların şekillendirdiği dirençliliğe ilişkin büyük zorlukların 
tespit edilmesinde yardımcı olmuştur. Bu faaliyetler, aynı 
zamanda, yerel öncelikleri ve sorunları gerçek anlamda 
yansıtan planların geliştirilmesine de yardımcı olmuştur. 
Biblos'un dirençlilik planı, belediye meclisini, bakanlıkları, 
emniyet mensuplarını, STK'ları, akademik kurumları ve sivil 
grupları içeren kilit paydaşlarla diyalog yoluyla geliştirilmiştir. 
Plan, iyileştirilmiş planlama ve kent yönetimi için önkoşul 
olarak belediye verilerinin toplanması ve kullanılmasına öncelik 
vermektedir. Ramallah'ın dirençlilik planının hazırlanma 
sürecinde, belediye meclisi, üniversiteler ve özel sektörden 
oluşan çalışma grupları oluşturulmuş ve yereldeki siyasi liderler 
ve toplum liderleriyle istişarelerde bulunulmuştur. Benzer 
bir süreç, Amman dirençlilik planının hazırlanmasına yönelik 
olarak da takip edilmiştir. Ulaşım, Ürdün başkenti için kritik 
bir konuydu ve entegre bir mobilite planının geliştirilmesini 
gerektiriyordu. Söz konusu plan, 2019'da açılacak üç koridorlu 
Metrobüs (BRT) ağını ve özellikle bir demiryolu koridor parkının 
oluşturulmasıyla yürünebilirliğin arttırılmasını içermektedir. 
Tüm bu önlemler, iklim değişikliğine karşı yürütülen eylemlere 
ve dijital bağlantılılığın, kentsel altyapının ve katılımcı 
mekanizmaların iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır

Biblos, Ramallah ve Amman’da 
dirençlilik planı eylemleri 

Kaynak: 100 Dirençli Şehir ağı (https://www.100resilientcities.org).

tramvay ağını kurmak için bir anlaşma imzalamıştır. 
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, 16 milyar ABD 
doları değerindeki yatırımı, uzunluğu 178 km’yi 
aşması planlanan bir yeraltı ulaşım sisteminin 
fonlanması için tahsis etmiştir. Aynı zamanda, 
Katar ve BAE’nin bazı şehirleri (ülkenin en büyük 
şehri Abu Dabi dâhil), ulusal düzenlemelere 
en güncel çevresel inşaat standardını entegre 
etmek için yeşil bina derecelendirme sistemleri 
ve sertifikaları geliştirmektedir.85

Dirençli kentler ve bölgeler
MEWA bölgesindeki yerel yönetimler, 
bölgelerinin ve topluluklarının dirençliliğini 
ve sürdürülebilirliğini geliştirmek için yenilikçi 
yaklaşımlar geliştirmektedir. Örneğin, Ürdün’deki 
Amman, Lübnan’daki Biblos ve Filistin’deki 
Ramallah, kentler, 100 Dirençli Şehir (100RC) 
ağına katılmıştır;  bu ağ, belediyelerin dirençlilik 
durumlarını değerlendirmelerine ve dirençlilik 
kriterlerini yeterli şekilde karşılayacak son 
teknoloji stratejik planlamalar geliştirmelerine 
yardımcı olmuştur (bkz. Kutu 1).

Türkiye’de, hükümetin desteğiyle şehirlerde 
141 Kentsel Dönüşüm ve Kalkınma Proje Alanı ve 
on Restorasyon Alanı geliştirilmektedir (2012’den 
bu yana 2,83 milyar ABD doları harcanmıştır). 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gibi birçok belediye, 
ulusal Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
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(AFAD) ile birlikte Afet Yönetimi ve Karar Destek 
Sistemi Projesi (AYDES) uygulamaktadır. Proje, 
bütünleşik afet yönetiminin tüm aşamalarına 
yönelik bir elektronik izleme ve yönetim sistemi 
uygulamaktadır. 86

Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi 
(UNDRR) ve UNDP’nin himayesinde, 2013 
yılında düzenlenen ilk Afet Riskini Azaltma Arap 
Konferansı’nda kabul edilen87 Akabe Bildirgesi88 
ile, Arap ülkeleri ve Arap Devletler Birliği üyeleri, 
Arap şehirlerinin iklim değişikliği, depremler, 
çölleşme ve su baskınları karşısındaki risklerini 
ve kırılganlıklarını kabul etmiştir. Bildirgeyi 
imzalayan ülkeler, bütçelerinin bir kısmını riskten 
korunma ve hazırlıklı olma, farkındalık yaratma ve 
dirençlilik ve iklim değişikliği konusunda eğitime 
ayırmaya karar vermiştir; hassas kültürel mirasa, 
korunan alanlara ve bazı diğer hususlara özel 
dikkat gösterilmiştir.

Çevre ve iklim değişikliği
SKH'lerin politika taahhütlerinin ve yenilik 
çerçevesinin merkezinde bulunan iklim 
değişikliği, yerel yönetimler için temel bir sorun 
olup yerel girişimler ve faaliyetler yoluyla bu 
soruna karşı çözüm üretilmeye çalışılmaktadır. 
Çevre, dirençlilik ve sürdürülebilirlik konuları; 
iklim değişikliğine ilişkin SKH 13'ün yanı sıra, temiz 
enerjiye ilişkin SKH 7, şehirlere ve topluluklara 
ilişkin SKH 11, sürdürülebilir üretim ve tüketime 
ilişkin SKH 12, sudaki yaşama ilişkin SKH 14 ve 
karasal yaşama ilişkin SKH 15’in de özünde yer 
almaktadır. MEWA bölgesi genelinde birçok 

belediye, bu hedeflerin bazılarına atıfta bulunan 
girişimler ve politikalar geliştirmiştir. 2019 yılında 
30 şehir, Belediye Başkanları Küresel İklim ve 
Enerji Sözleşmesi’ne taahhütte bulunmuştur.89

Ürdün'de Amman Büyükşehir Belediyesi, 
2015 yılında, 2020 yılına kadar yeşil bir şehir 
olma taahhüdünde bulunmuştur. Türkiye'de, 
birçok önde giden şehir ve belediye, yıllardır 
iklim eylem planları uygulamaktadır. Ayrıca, 
bu alanda aktif olan çeşitli uluslararası ağlara 
da katılmaktadırlar.90 2017 yılında yapılan bir 
düzenlemenin ardından, belediyelerin mekânsal 
planlamalarında yeşil alanları ve yeşil alanlara 
erişimi arttırmaları beklenmektedir. Hava kirliliği 
konusunda alınan inisiyatifler sonucunda, 
2007’de 36 olan hava kalitesi izleme istasyonu 
sayısı, 2017’de 253’e yükselmiştir. Buna ek olarak, 
bazı bölgesel yönetimler hava kalitesi iyileştirme 
planları geliştirmiştir.91 Tahran Belediyesi, 
sürdürülebilir arazi kullanım modellerini teşvik 
etmek için her yıl Organik Hafta Festivali 
düzenlemektedir. Abu Dabi Belediyesi’nin 
sınırları içinde yer alan “Corniche” Bölge Parkı, 
ülkenin kamusal ve yeşil alanların planlanması 
ve yönetiminde en yüksek küresel standartlara 
uyma arayışını somutlaştıran uluslararası olarak 
ödüllendirilmiş bir yapıdır. Katar’daki şehirler, 
doğal kaynakların korunmasına yönelik fon 
sağlamak ve kıyı bölgeleri üzerindeki turizm 
yoğunluğunu hafifletmek için çöl kamp alanlarının 
geliştirilmesini teşvik etmektedir. Benzer şekilde, 
merkezi hükümet, şehirlerde sürdürülebilir sera 
çiftçiliğini fonlamaktadır. Bu tür müdahaleler, 
-benzer mega planlarda veya yukarıdan aşağıya 
çözümlerde olduğu gibi- yerel yönetimlerin 
ulusal düzeyden önemli mali destek aldıkları 
Körfez bölgesine özgü bir durumdur.

Öte yandan İran'da, Sağlık Bakanlığı ve 
Tahran Belediyesi, Japonya Uluslararası İşbirliği 
Ajansı (JICA) ile güçlerini birleştirmiştir. Bu 
işbirliği, tarihsel olarak son derece yüksek kirlilik 
oranlarına maruz kalan şehrin genelindeki hava 
kirliliği analiz ekipmanlarının iyileştirilmesi 
amacına yöneliktir.

Bölgedeki birçok şehir, deniz çevresi ve 
deniz yaşamının korunması üzerinde güçlü bir 
etkisi olan kıyı şeridi koruma ve düzenleme 
faaliyetleri üzerinde politika yetkilerine sahiptir. 
Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaz 
ve Haliç'te atık toplama işlemini yürütmüştür: 
2018'in yalnızca ilk üççeyreğinde, şehir, 140 
kamyon atığı geri kazanmıştır. BAE'deki Abu Dabi 
metro alanında yer alan Shahama Belediyesi, 
bütçesinin bir kısmını Abu Dabi bölgesine özgü 
deniz ekosisteminin korunmasına tahsis etmiştir.

Uluslararası işbirliği
Uluslararası bağışçıların ve işbirliği ajanslarının 
rolü de önemldir. İsveç Uluslararası Kalkınma 
İşbirliği Ajansı (SIDA) ve İsveç Yerel Yönetimler 
Birliği'nin (SLK International) işbirliği ofisi, 

Kaşhan, İran yakınlarında 
bir türbede oturan insanlar. 

(Fotoğraf: Charles Roffey, 
bit.ly/80zbB)
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“Sosyal Bakımda Yönetişim” projesini (2012-
2017) hayata geçirmek üzere Irak'taki Kadisiye 
ve Duhok valilikleri ile ortaklık kurmuştur. Bu 
proje, ulus-altı düzeyde, sosyal bakımdaki 
gelişmeleri desteklemiştir.92 Lübnan'da, 
Avrupa’daki yerel yönetim birlikleri ve uluslararası 
kurumlar tarafından ulaştırılan yardımlar, mülteci 
nüfusa ve doğrudan BM yardım çalışmaları 
kapsamına girmeyen diğer savunmasız gruplara 
yönelik sağlık, eğitim ve yardım hizmetlerinin 
sürdürülmesi için çok önemli olmuştur.

Ürdün'deki Mafrak valiliği, Zateri Mülteci 
Kampı için Belediye Yardım Programı geliştirmek 
üzere Amsterdam Belediyesi ve VNG International 
(Hollanda Ulusal Yerel Yönetimler Birliği’nin 
işbirliği ofisi - VNGi) ile ortaklık kurmuştur. 
VNGi, ayrıca, USAID'in sağladığı fonlarla 
Ürdün'deki Şeffaf, Yenilikçi ve Etkili Çözümler 
Uygulayan Şehirler (CITIES) programı ile işbirliği 
içinde çalışmıştır. Proje, idari reformların, 
vatandaşların farkındalığının, yanıt verebilirliğinin 
ve dirençliliğinin arttırılması amacıyla, hizmet 
sunumuna, katılımcı mekanizmalara ve 
toplumsal uyum ve istikrara yönelik yenilikçi 
ve sürdürülebilir çözümlere dönüştürülmesi 
için valiliklere ve belediye paydaşlarına teknik 
yardım sağlamaktadır. Bağışçılardan gelen 
yardımlar, özellikle belediyelerin kaynaklarının 
kısıtlı ve siyasi hareket alanlarının kıt olduğu ve 
genellikle yerel politika konularını özerk olarak 
ele alamadıkları Filistin açısından çok önemlidir. 
Filistin’deki şehirler, kamu hizmeti sunumu, 
altyapı çalışmaları ve yerel ekonomik kalkınma 
için dış yardıma bağımlı olmuştur (bkz. Kutu 2: 
özellikle Hollanda hükümetiyle işbirliği). Ayrıca, 
2005 yılında Filistin, yerel yönetimlere ekonomik 
kalkınmanın teşvik edilmesinde yardımcı olan 
bağımsız bir kamu kurumu olan Belediye 
Kalkınma ve Borçlanma Fonu’nu93 kurmuştur. 
İlgili paydaşların birçoğu SKH çerçevesine 
duyarlı olsa da, Filistin Devleti'nde gerçekleşen 
yerelleşme, çoğunlukla bölgedeki (özellikle 
Gazze Şeridi'ndeki) periyodik şiddet olayları, 
çatışmalar ve Batı Şeria’da devam eden İsrail 
işgali nedeniyle pek ilerleme kaydedememiştir. 

SKH çerçevesinin ve diğer küresel gündemlerin 
MEWA bölgesinde ulaştıkları alanların ve 
etkilerinin değerlendirildiği bu bölümde, 
yerelleştirme sürecine katkıda bulunan faaliyetler 
ve girişimleri ortaya koymaktadır. Bununla 
birlikte, bölgenin yapısal koşulları nedeniyle 
çoğu ilerleme ve girişim, zaman zaman yerel 
ve bölgesel yönetimlerin ve yerel paydaşların 
katılımını veya istişarelerini içerse de, ulusal 
hükümetlerin imtiyazında olmuştur. Genellikle, 
SKH’lerin yerelleştirilmesine yönelik yerel ve 
bölgesel yönetimlerin motivasyonu, taahhüdü 
ve liderliği; (planlanan) desantralizasyon derecesi 
ve/veya ulusal düzeyde mevcut olan servetin ve 
mali kaynakların düzeyi ile açıkça ilişkilidir. 

Kutu 2

Filistinli yerel makamlar ve VNG International arasındaki 
başarılı işbirliğinin tarihçesine dayanarak, Yerel Yönetimler 
Kapasite Programı (LGCP), 2012-2016 yılları arasında Filistin 
bölgesindeki yerel ekonomik kalkınmaya odaklandı. İşbirliği, 
sürdürülebilir kalkınma, düşük işsizlik ve gıda güvenliğinin 
artmasıyla sonuçlandı ve böylece yerel yönetimlerin 
topluluklarındaki meşrutiyetini artırmaya yardımcı oldu. 
Hollanda Hükümeti, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, yerel 
kendi kendine yeterliliği destekleyen bir yaklaşıma destek 
verdi: LGCP, başlangıçta, hem fon hem de yerel ekonomik 
kalkınmayı teşvik etme kapasitesi sağlayan, Batı Şeria'daki 
12 yerel yönetimin faaliyetlerini destekledi. Proje, bölgedeki 
en önemli bağışçıların Filistin Otoritesi ile birlikte çalıştığı 
MDLF çatısı altında gerçekleştirildi.  Seçilmiş yerel yönetimler 
projeler, atölye çalışmaları, iş koçluğu ve eğitim için finansal 
ve teknik destek için başvuruda bulunabilirler. Özel sektör ve 
sivil toplumla birlikte Yerel Ekonomik Kalkınma Konseyi'nin 
kurulmasıyla, projenin katılımcı ruhunun bir çıktısı olan 
ve stratejik iş ittifaklarının kurulmasına özel önem veren 
Bethlehem belediyesi ilk kez oldu.

Yerel Yönetişim Kapasite Programı 
(LGCP), Filistin Devleti

Kaynak: https://www.vng-international.nl/palestinian-territory-
local-government-capacity-programme-lgcp-2012-2016.
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04. Sonuçlar ve politika 
önerileri: Orta Doğu ve 
Batı Asya'da SKH’lerin 
yerelleştirilmesine dair 
mevcut durum 
MEWA bölgesinin sahip olduğu muazzam 
sosyoekonomik, kültürel ve tarihi çeşitliliğe 
rağmen, ülkelerin SKH çerçevesine ve 
yeni gündemlerin küresel taahhütlerine 
yaklaşımlarındaki belirli eğilimler, bölge 
çapında bazı sonuçların ortaya çıkmasına 
yardımcı olmaktadır. Afganistan ve Yemen 
dışında MEWA bölgesi, mevcut haliyle yüksek 
oranda (ve bu oran gittikçe artmaktadır) 
kentleşmiştir ve bu bölgedeki şehirlerin 2030 
yılına gelindiğinde 96 milyondan fazla yeni 
nüfusa ev sahipliği yapmak zorunda kalacağı 
tahmin edilmektedir. Son derece büyük bir 
genç nüfus, MEWA bölgesindeki tüm ülkelerin 
karşılamakta güçlük çekeceği iş, konut ve 
hizmetlere yönelik yoğun talebi arttırmaya 
devam edecektir; hidrokarbon ekonomisine 
dayanan Körfez ülkeleri bu konuda bir istisna 
olabilir.

Son yıllarda, Afganistan, Irak, Suriye ve 
Yemen'de tekerrür eden iç kargaşa, bölgedeki 
yüksek kentleşme oranının yol açtığı güçlükleri 
arttırmıştır. Savaş kentsel altyapıyı tahrip etmiş ve 
sosyokültürel dokuyu hasara uğratmıştır. Bu hasar, 
bölge çapındaki çatışmaların yol açtığı birbirini 
izleyen, büyük mülteci dalgaları sonucunda 
hızla komşu ülkelere de sıçramıştır.   Bu kasvetli 
bağlamda, birkaç MEWA ülkesi, çatışmaların 
yol açtığı sonuçlara ve etkilere rağmen 
insani ve ekonomik kalkınma gelişmelerinin 
gerçekleştirilmesinde etkileyici bir ilerleme 
kaydetmiştir ve böylelikle çeşitli SKH'lerin hayata 
geçirilmesine katkıda bulunmuştur.  Bununla 
birlikte, sosyoekonomik eşitsizlikler ve cinsiyet 
eşitsizlikleri, bölgedeki tüm ülkelerin önüne çıkan 
büyük zorluklar olmaya devam etmektedir.

Sonuç olarak, MEWA bölgesinde, dünyanın 
geri kalanında olduğu gibi, kentsel planlama 
ve bölgesel yönetim, merkezi, bölgesel ve 
yerel yönetimlerin, çeşitli katılım ve etkinlik 
derecelerinde, birlikte çalışması gereken 
karmaşık ve gelişen bir mekanizmadaki ortak 

sorumluluklardır. Bununla birlikte, özel olarak 
MEWA ülkelerinde, siyasi ve mali kaynaklar 
hâlâ bakanlıklarda ve başkanlık dairelerinde 
yoğunlaşmaktadır: Sorumlulukların illere, 
büyükşehirlere veya yerel düzeye devri en iyi 
ihtimalle kısmi olmuştur ve bu sıkıntılı ilerleme 
önemli sonuçlar doğurmuştur.

Bir yandan, tutarsız yetki devri MEWA 
şehirlerinin çoğuna - Türk belediyeleri hariç 
tutulabilir - kentleşmeyi ve kentsel genişleme ve 
kalkınmayı planlamak ve yönetmek için belirsiz, 
güvenilmez bir yetki alanı ve stratejik perspektif 
sağlamıştır. Bu durum, yerel yönetimlerin 
SKH'lerin ve diğer küresel gündemlerin 
misyonunu ve faaliyet alanını kendi politika 
oluşturma süreçlerine dâhil etme kabiliyetlerini 
etkilemiş ve dolayısıyla sürdürülebilirlik, 
kapsayıcılık ve ortak politika yapımı boyutları 
kaçınılmaz olarak zayıflamıştır. Öte yandan, 
bölgedeki yerel yönetimlerin kalitesi ve etkinliği 
için finansman konusu hâlâ esastır.

MEWA ülkelerindeki belediyeler, iller ve 
diğer yerel yönetimler, bölgede gerçek bir 
çok düzeyli yönetişim içinde oynayacakları 
proaktif rolü fonlayabilecek kadar yeterli mali 
kaynağa ve yetkiye sahip değildir. Bu durum, 
özellikle kamu sektöründen taviz verilerek 
hizmet sunumunun ve altyapı varlıklarının finanse 
edilememesiyle ilgili sık karşılaşılan bir yetersizliğe 
dönüşmüştür. Bu durumun MEWA bölgesindeki 
tek istisnası Körfez ülkeleridir. Bununla birlikte, 
KİK ülkelerinin son derece merkezileşmiş özgün 
siyasi sistemleri ve petrole dayalı ekonomilerinin 
getirdiği benzeri görülmemiş kaynaklar, bu 
ülkelerdeki yerel yönetimlerin özelliklerini, başka 
yerlerde kolay kolay görülemeyecek bir vaka 
çalışması haline getirmektedir. Devlet kaynaklı 
fonlar, mega planlama şehirciliğine dayanan 
ve eşitsizlik, marjinalleşme ve sorumsuz veya 
demokratik olmayan yönetim meselelerini 
tamamıyla ihmal etmese de gizleyen bir yerel 
politika yaklaşımını beslemiştir.
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Yerel yönetimlerin ve kamu yönetiminin 
yönetişime ve politika yapımına tam olarak 
katkıda bulunmalarını engelleyen çeşitli 
kısıtlamalar bulunmaktadır.

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. MEWA bölgesindeki 
yerel yönetimlerin, SKH’lerin ve Yeni Kentsel 
Gündem, Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi 
ve Paris İklim Anlaşması gibi diğer küresel 
gündemlerin uygulanmasında daha aktif ve yol 
gösterici bir rol oynayabilmeleri için gelişmiş, 
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.

Son olarak, bölgenin coğrafyası ve ekolojisi 
ile kentsel, bölgesel ve mekânsal planlama 
yapılanmasının bir araya gelmesiyle, çevresel 
zorluklar ve iklim değişikliğinin etkileri, MEWA 
bölgesindeki yerel yönetimler ve şehirler 
açısından daha büyük bir tehdit unsuru haline 
gelmiştir. Türkiye ve İran haricinde, bölgedeki 
diğer tüm ülkeler sürdürülemez oranlarda 
su tüketmekte; suya olan hızla artan talebe, 
durgun arz, azalan rezervler ve yeterince kaynak 
ayrılmamış dağıtım ağlarının bakımsızlığı ve 
eskimesi nedeniyle ortalama %20-%40 su kaybı 
sorunları eşlik etmektedir. Benzer şekilde, 
iyileştirilmiş sanitasyon sistemlerine erişim 
hemen hemen tüm ülkelerde artmış olsa da, bu 
istatistikler aynı zamanda çoğu güvencesiz veya 
gayri resmi yerleşim yerlerinde bulunan, yüksek 
sosyal ve çevresel maliyete sahip, düşük kaliteli ve 
yerinde sanitasyon sistemlerini de kapsamaktadır. 
Yüksek sermayeli su sistemleri, genellikle yeni 
kentleşmiş alanları veya gayri resmi mahalleleri 
kapsayacak şekilde genişletilmemiş ve bu durum, 
yaşam kalitesini ve sosyoekonomik eşitliği ciddi 
şekilde etkilemektedir.

Benzer şekilde, atık yönetimi ve bertarafının 
bölgedeki birçok kentsel sistemde bulunmaması 
nedeniyle hizmet tedariki ve sunumunda ciddi 
mekânsal eşitsizlikler mevcuttur. Ayrıca, geri 
dönüşüm uygulamaları, henüz sosyal veya 
ekonomik anlamda bölgenin kentsel kültüründe 
yerleşmemiş ve daha bilinçli bölgelerde veya 
kentsel sistemlerde olduğu gibi çevresel etki 
konusunda da aynı rahatlamayı sağlamamıştır.

Bölgenin büyük şehirlerindeki trafik tıkanıklığı, 
tarihsel olarak çok ciddi boyuttadır ve MEWA 
ülkelerindeki hareketlilik genellikle büyük 
ölçüde motorlu özel taşımacılığa bağımlıdır 
(toplu taşıma dahi genellikle, hemen hemen 

gayri resmi bir şekilde, özel ve eski araçlarla 
gerçekleştirilmektedir). Motorlu, çevreyi kirleten 
araçlara olan bağımlılık, tüm SKH'lerin ve alt 
hedeflerin gerçekleştirilmesini önemli ölçüde 
engelleyen büyük çevresel etkilere ve ekonomik 
maliyetlere yol açarak birçok ülkede sürdürülemez 
seviyelere ulaşmıştır. Bu doğrultuda herhangi 
bir gelişme sağlanmak isteniyorsa, daha fazla 
ve daha iyi mekânsal kontrol ve kalkınma 
yetkisinin yerele devredilmesi ve her 
seviyedeki stratejiler ve planlarla entegre 
edilmiş tutarlı ve tam teşekküllü Ulusal Kent 
Planları’nın benimsenmesi kaçınılmaz bir 
gerekliliktir. Sağlık, eşitsizlik ve sosyoekonomik 
fırsatlar üzerinde meydana gelen etki, SKH’lerin 
gerçek anlamda yerelleştirilmesi ve yerel ve 
bölgesel düzeylerde sahiplenilmesi açısından bu 
noktayı özellikle önemli kılmaktadır. 

Sonuç olarak, hızlı kentleşmenin yarattığı artan 
baskı ile SKH'lerin uygulanması arasında denge 
kurmak ve MEWA gibi karmaşık ve çeşitlilik 
arz eden bir bölgede bunların uyumluluğunu 
sağlamak, büyük bir siyasi irade ve bağlılık 
yatırımı gerektirecektir. Güçlü merkezi yönetişim 
sistemlerinin tarihsel mirasına ve bölgenin birçok 
alanında yaşanan çatışma, savaş ve yıkımın 
yoğun baskısına rağmen, şehirler ve bölgeler, 
tüm bölgenin büyüme itici güçleri olma fırsatına 
sahiptir.

MEWA ülkelerinin etkili olabilmeleri için 
atacakları sonraki adımlar; yerel yönetimlere 
daha fazla özerklik ve kaynak devredilmesi, 
temel kamu hizmetlerini ve altyapı gelişimini 
sürdürebilmeleri ve etkin bir şekilde 
sunabilmeleri için kapasitelerinin arttırılması 
(özellikle savaştan zarar görmüş bölgelerde) 
ve artan genç ve kentleşmiş nüfusu 
güçlendirecek, geleceklerini ve vatanlarını hakiki 
anlamda sahiplenmelerini ve SKH'lerin sunduğu 
fırsatlardan yararlanma imkânı tanıyacak tutarlı 
yönetişim mekanizmalarını kapsamalıdır. 

Merkezi yönetişime ve çatışma ve savaşın 
yoğun baskısına rağmen, MEWA şehirleri 
ve bölgeleri büyüme motorları olma 
fırsatına sahiptir.
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05. Küresel Düzeyde Politika 
Önerileri

44 GOLD V REGIONAL REPORT
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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 toplumsal 
katılımı/içermeyi, 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 Addis Ababa Eylem 

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.

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 küresel ve 
bölgesel yerel yönetim 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 üretime, 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 iklimin nötr olmasını 
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 (TDC) Ulusal Olarak Belirlenmiş 
Katkılar’ı (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.
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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.

•  Çarpık 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 
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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 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.

Mesleklerin 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 
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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 
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 Gündemi’nin zamanında gerçekleştirilmesi 
için değişim ivmesinin hız kazanması ve 
kararlılığın güçlendirilmesi gerekmektedir. 
Yerelleşmeyi desteklemek üzere “bütüncül 
devlet” ile “bütüncül toplum” ortaklığını 
güçlendirmek için ulusal hükümetler ve 
uluslararası kuruluşlar, yerel ve bölgesel 
yönetimlerle ve yerel ve bölgesel yönetim 
ağlarıyla iş birliği içinde çalışmalıdır. Ulusal 
hükümetler:

• Yerel ve bölgesel yönetimlerin ve yerel 
aktörlerin katılımını genişletmek için 
sürdürülebilir kalkınma stratejilerine ve eylem 
planlarına yerelleştirme stratejilerini dâhil 
etmeli veya mevcut stratejileri güçlendirmelidir; 
böylelikle bölgesel sürdürülebilir kalkınma 
hızlanacaktır. Yerelleştirme stratejileri; yerelden 
ulusal düzeye tüm plan, program ve bütçelerde 
anaakımlaştırılmalıdır. 

• 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.
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• 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 transferler 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 bankalar nezdinde 
geçerliliğe 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. Hâlihazırda 
yürürlükte olan bir sonraki aşama ise BM 
Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF) ve UCLG 
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 ulaşılması arzu edilen 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 azaltılmaktadır.

• 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 
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ortaklıkların geliştirilmesi ve büyüyen metropol 
alanlarının 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.

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. 

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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06. Notlar ve Kaynakça
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GOLD V  
UCLG-MEWA Bölgesel Raporu

Küresel Gündemlerin 
Yerelleştirilmesi
Yerel eylem bölgeleri ve toplulukları nasıl 
dönüştürüyor?

Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA), Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’nin (SKH’ler) hayata geçirilmesinde yerel ve bölgesel 
yönetimlerin katılımı açısından benzersiz ve önemli zorluklara 
sahne olmaktadır. Tarihsel olarak güçlü bir merkeziyetçiliğin ve 
otoriter rejimlerin hâkim olduğu bölge, son yıllarda Suriye, Irak, 
Afganistan ve Yemen'deki büyük çatışmaların etkisini hissetmiş 
ve bu çatışmalar sonucunda yüksek nüfus artışı, hızlı kentleşme 
ve kitlesel zorunlu göçler ile karşı karşıya kalmıştır. Afganistan ve 
Yemen haricinde, bölge oldukça yoğun biçimde kentleşmiştir 
ve 2030 itibariyle şehirlerin, 96 milyon sakini ağırlaması 
beklenmektedir. 

MEWA Bölgesi ülkeleri, birkaç nadir istisna dışında, genel 
olarak yüksek düzeydeki merkeziyetçiliği ile tanımlanmaktadır. 
Bu durum, yerel yönetimlerin farklı düzeyleri için de geçerlidir: 
İl valilerinin, yerel idarecilerin doğrudan atanması veya 
yerel hizmet sunumu -hatta çoğu durumda her ikisi- yoluyla 
belediye yönetimleri üzerinde azımsanmayacak yetkileri 
bulunmaktadır. Bu merkeziyetçi yönetişim sistemi kaçınılmaz 
olarak SKH uygulama süreçlerini de etkilemektedir. Bölgedeki 
tüm ülkeler, kentsel alanlarda valilikler, ilçeler ve belediyeler; 
kırsal alanlarda ise valilikler ve köyler gibi benzer çok düzeyli 
yönetişim yapılarına sahiptir. Bu çok düzeyli yönetişim sistemi, 
her bir ülkede, SKH’lerin uygulanması için oluşturulan kurumsal 
yapılara da yansımıştır. SKH ilkeleri, Suriye ve Yemen hariç 
olmak üzere birçok ülkede, mevcut ulusal kalkınma stratejilerine 
dâhil edilmiştir. 

Tüm dünyada, SKH’lerin başarılı biçimde yerelleştirilmesinde 
yerel yönetimlerin ve ulusal birliklerin rolüne dair sayısız kanıt 
bulunmaktadır. SKH’ler, bir yandan yapıları itibariyle hükümetler 
arası özellik göstermekte ve gerçekleşmeleri ulusal politikalara, 
bütçeye ve siyasi iradeye bağlı olsa da çoğu hedefin başarıya 
ulaşması, hâlâ büyük oranda yerel ve bölgesel yönetimlerin iş 
birliğine, kararlılığına ve katılımına dayanmaktadır.

MEWA bölgesinin sahip olduğu muazzam sosyo-ekonomik, 
kültürel ve tarihi çeşitliliğe rağmen, ülkelerin SKH çerçevesine 
ve yeni gündemlerin küresel taahhütlerine yaklaşımlarında belli 
başlı yönelimler ve ortak zorluklar gözlemlenebilir. Var olan 
ve karşımıza çıkacak zorlukların aşılması için MEWA ülkeleri 
yerel yönetimlerin özerkliğini güvence altına almalı, onlara 
daha fazla kaynak tahsis ederek, temel kamu hizmetlerinin ve 
altyapı gelişiminin devamlılığını sağlamalıdır (özellikle savaş 
yorgunu bölgelerde). Ayrıca, artmakta olan genç ve kentli 
nüfusu güçlendirmek için istikrarlı yönetişim mekanizmalarını 
devreye sokmalı; bu insanların, geleceklerini ve topraklarını 
sahiplenmelerinin ve SKH’lerin beraberinde gelen olanaklardan 
faydalanmalarının yolunu açmalıdır.
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