
 

 

Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenme Ağı 
Online Eğitim Çalıştayı Serisi   

 "Ev Sahibi Topluluklarda İş, Girişimcilik ve Özel Sektör Katılımı: COVID-19 krizine uyum 
sağlama" 

27 Mayıs, 17 Haziran, 8 Temmuz 2020 

Covid-19'un uluslararası salgın krizini takiben, uluslararası kuruluşlar, hükümetler ve diğer kurumlar yeni ve zorlu 
koşullara tepki vermek ve müdahale etmek zorunda kaldı. Bunun sonucunda CMI, bilgi değişim programını Akdeniz 
Ev Sahibi Belediyeler Öğrenim Ağı (HMLN) için uyarladı ve hedeflenen bir çevrimiçi atölye dizisi geliştirdi. Bu atölye 
dizisi, değişimlerin son yılı boyunca ifade edildiği şekliyle HMLN'nin öğrenme ihtiyaçlarını yanıtladı, ertelenen Ağın 4. 
Yıllık Eş Düzeyler Arası Öğrenme Çalıştayı'na hazırlık işlevi gördü ve pandemiden ve ilgili bulaşma tedbirlerinden 
kaynaklanan yerel otoritelerin karşı karşıya kaldığı yeni güçlüklere bir bakış açısı benimsemiştir. Online Serisi, Dünya 
Bankası - Orta Doğu Departmanı ile ortaklaşa ve CMI'ın ortakları olan Agence Française du Développement (AFD), 
Yoksullara Yardım için Danışma Grubu (CGAP), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşik Şehirler Yerel Yönetimler - Orta Doğu Batı Asya (UCLG-MEWA), Dünya Yerel 
Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD), BM Habitat ve UNHCR ile işbirliği halinde geliştirilmiştir. Online serisi, 
zorla yerinden edilme ile karakterize bağlamlarda merkezi ve yerel otoritelerin ve kalkınma ortaklarının temsilcilerine 
daha güçlü istihdam yaratılması ve özel sektör katılımı için aktif işbirliği yapma ve birbirlerinin mevcut 
deneyimlerinden öğrenme fırsatı sunmuştur ve yerel ekonomiler üzerinde etkiler doğuran COVID-19 pandemisinin 
yeni bağlamından kaynaklanan ilave zorlukların nasıl çözülebileceği hakkında fikir alış verişi gerçekleşecektir. Üç 
çalıştay için ayrıntılı özetler mevcut olmakla birlikte, 1bu belge üç çevrimiçi etkinliğin temel tartışma noktalarının ve 
sonuçlarının bir özetini içerir. 

Online Eğitim Çalıştayı Serisinden Çıkarılan Önemli Sonuçlar 

1. COVID-19 krizi ev sahibi topluluklara, bilhassa savunmasız gruplara ve küçük işletmelere yeni 
güçlükler getirmektedir. 

COVID-19 pandemisi ve ilgili hareket kısıtlamaları, mültecilere ve yerlerinden edilmiş gruplara ev 
sahipliği yapan topluluklarda yeni sosyal ve ekonomik zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Başlıca zorluklar, 
ev sahibi belediyelerin Yerel Ekonomik Kalkınması (YEK) ile ilişkilidir. Ev sahibi belediyelerin Yerel Ekonomik 
Kalkınması için iş yaratılmasına yönelik daha fazla girişime, özel sektör faaliyetlerinin canlandırılmasına, 
özel yatırımları çekmek için belediyenin liderlik rolünün artırılmasına ve halihazırda zora girmiş olan 
belediye bütçesinin üzerindeki mali yükün azaltılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İzolasyon tedbirlerinin ve 
hareket kısıtlamalarının olumsuz sonuçları bilhassa göçmen ve mülteci grupların yanı sıra, kadınlar ve 
gençler gibi savunmasız yerel halk tarafından da hissedilmektedir. Kadınların yönettiği ve mültecilerin 
yönettiği işletmelere yatırım yapmanın istihdam üzerindeki katlanan etkisinin anlaşılmasına rağmen, pek 
çok yerel işletme iflas etmek üzeredir ve belediye kalkınma projeleri yeni acil durum öncelikleri nedeniyle 
durmuştur. Bu bağlamda, özel sektör ile belediye ortaklıkları uygun bir çözüm olarak görünmektedir. 

Bazı grupların daha fazla savunmasızlık içinde olması, içermeci yaklaşımlar için belediyenin daha güçlü 
liderlik yapmasını gerektirmektedir. Gençler, kadınlar ve yerinden edilmiş gruplar krizden en çok 
etkilenenler arasında olduğu için, sosyal uyum ve dayanışmanın teşvik edilmesini hedefleyen belediye 
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tedbirlerinin devam ettirilmesi son derece önemlidir. İçermeci yaklaşımlar da belediyelerin topluluk 
gerilimlerini azaltmada oynadıkları rolün bir parçasıdır ve yerel yoksulluk düzeyini indirmek, sosyal 
güvenliği yükseltmek, kısa ve uzun vadeli faydalı yerel politikalar ve eylemler yapmak için belediye 
hizmetlerinde ve gelir üreten projelerde içermeci yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yerel stratejiler 
izolasyon tedbirlerinin ardından işlerini kaybeden gayri resmi sektörlerin çalışanlarını da hedeflemelidir: 
gayri resmi işleri resmileştirme çabaları sadece daha yüksek sosyal korumanın değil, aynı zamanda yerel 
vergilendirme yoluyla gelir artışının da önünü açacaktır. Ayrıca, mültecilerin becerilerinin ve eğitiminin 
kabul edilmesi de kriz boyunca, özellikle sağlık veya sosyal işçiler gibi en çok ihtiyaç duyulan mesleklerde 
açığın kapatılmasına yardımcı olabilir.  

2. COVID-19 krizi ayrıca belediyelere özel sektör katılımı için fırsatlar sunabilir ve dijitalleştirmeyi 
hızlandırarak yeni ekonomik sektörleri geliştirebilir. 

Özel sektör savunmasız nüfusların ekonomik içermesine yardımcı olabilir, ancak belediye düzeyinde 
daha fazla bilgiye ve daha iyi veri analizi ve istatistiklere ihtiyaç duymaktadır. Sosyal bir etki arayan özel 
şirketler, mültecilere ait işletmeleri arz zincirlerine dahil ederek veya kadınları ve yerinden edilmiş kişileri 
istihdam ederek savunmasız nüfusları yerel olarak destekleyebilir. Bununla birlikte, söz konusu bağlamdan 
başarılı bir şekilde yararlanmak için, belediyelerin yerel beceriler hakkında özel sektöre güncel istatistikler 
ve analizin yanı sıra, güncel belediye yatırım haritalarını sunması, onların rekabet üstünlüklerini, işgücü 
piyasası ihtiyaçlarını bilmesi gerekir. Savunmasız gruplar hakkında güncel bilgiler de o gruplara yönelik 
kalkınma müdahalesini çekmek için son derece önemlidir. Veri tabanlarının ve dijital izleme araçlarının 
daha güçlü kullanımı diğer aktörler ile işbirliğini kolaylaştıracaktır. Mülteciler ve savunmasız gruplar 
üzerinde bir etkiye sahip olmak isteyen, daha hedefe yönelik ve uygulaması kolay projeler üretecek olan 
ve tekrarlamadan kaçınacak olan özel sektör aktörlerini çekecektir.  

Kriz belediyenin stratejik hedeflerini yeniden düşünmek ve yerel ekonominin yeni sektörlerine 
odaklanmak için bir fırsat sunabilir. COVID-19 krizi piyasa dinamiklerini değiştirmiştir ve özel sektörü ve 
yatırımları çekmek için yeni fırsatlar sunan yerel kaynak bulma talebini artırmıştır. COVID-19 krizinin 
ardından, belediyeler ve diğer paydaşlar özel sektör için yeni ihtiyaçları değerlendirmelidir ve belediye 
eylemlerini yeniden önceliklendirmelidir. Çok ihtiyaç duyulan acil durum müdahalelerinin ve temel 
ihtiyaçların temininin yanı sıra, belediye personelinin özel sektör ve yerel paydaşlar ile ortaklık yapmak 
için daha güçlü bilgilere sahip olması, daha net durum değerlendirmeleri ve yatırım haritaları, işletme ve 
istihdam düzenlemelerinin değiştirilmesi ve kolaylaştırılması krizin ötesine hareket edebilmek için en 
temel gerekliliklerdir. Olumsuz etkilenen belediyelere uluslararası destek bu bağlamda kilit önemdedir. 
Örneğin, bilhassa turizm veya mevsimsel göçe dayanan sektörler gibi krizin en çok vurmuş olduğu 
sektörlere bel bağlayan şehir veya kasabalarda temel malların üretilmesi ve ihraç edilmesi daha da 
geliştirilip teşvik edilebilir. Yerel KOBİ'lere yönelik kamu-özel diyalogları, içermeci kamu alımları ve kadınlar 
veya mülteciler gibi savunmasız işverenlere destek de yerel ekonomiyi canlandırmaya ve aynı zamanda 
savunmasız grupları içermeye yardımcı olabilir. Belediyeler savunmasız gruplar tarafından yönetilen 
işletmeler ile ortaklık kurabilir veya doğrudan bu işletmeleri destekleyebilir.  

Finansal katılım ve dijital finansal hizmetler her zamankinden daha önemlidir ve bu tür krizlerin 
azaltılmasında rol oynamaktadır. Römizler toplum düzeyinde şoklarla başa çıkmaya yardımcı olabilir, 
tasarrufları ve ekonomik faaliyeti teşvik edebilir ve krediler ve diğer yandan, sigorta imkanları en 
savunmasız toplulukların direncini artırmaya yardımcı olabilir. Özellikle izolasyon tedbirleri bağlamında, 
bu hizmetlerin dijitalleşmesi devamlılığını sağlamak için gereklidir. Belediyeler, dijital altyapının gelişimini 



 

 

hızlandırarak (finansal hizmetler dahil), vatandaşa belediye dijital hizmetleri sunarak (örneğin, 
vatandaşların çevrimiçi işlemlerini kolaylaştırmak için bir dizi otomatik hizmet başlatarak) ve belediye 
süreçlerini (çevrimiçi belediye personeli toplantıları ve çevrimiçi işlemler) dijitalleşerek dijitalleşmede 
büyük bir rol oynayabilir. Yerel projelerin finansmanı için para havalelerinin dijitalleştirilmesi de şeffaf bir 
süreç sağlayarak yolsuzluk riskinden kaçınmaya yardımcı olabilir.  

3. Mültecilere ev sahipliği yapan otoriteler kriz üstüne kriz ile mücadele etmektedir ve eğitime ve 
teknik desteğe ihtiyaç duymaktadır.  

Yerel otoriteler krize müdahale etmekte kritik rol oynamaktadır, ancak daha fazla teknik desteğe, 
rehberliğe ve eğitime ihtiyaçları vardır.  COVID-19'dan kaynaklanan yeni ihtiyaçların değerlendirilmesi 
belediye personelinin dijital belediye hizmetlerini uygulamak, acil durum bütçesini yönetmek, dijital 
altyapıyı iyileştirmek için yeterli beceriden yoksun olduğunu göstermiştir.  Bazı belediyeler merkezi 
düzeyde doğru iletişim kuramama ve bilgi alamama sıkıntısı çekmektedir ve pandeminin sınırlanması için 
birden fazla yasal düzenlemenin olması güçlüğe yol açmaktadır. Benzer şekilde, yasal çerçevenin külfetli 
olması ve takip edilecek doğru prosedürler hakkında bilgi eksikliği nedeniyle, özel sektör ortaklığı için yasal 
prosedürleri bilmekte veya uygulamakta güçlükle karşılaşmaktadır. COVID-19 krizi öncesinde ve sırasında 
tekrar eden güçlükler de özel yatırımcıların belediyeye yatırım yapma konusunda güven eksikliği, olası 
yatırımcıları haberdar etmek için kapsamlı veri toplama mekanizmalarının uygulanması için gerekli 
becerilerin eksikliğidir. Özel sektör ile ortaklık yapılması kriz öncesinde bile belediye açısından bir güçlük 
ve öncelik olarak görüldüğü için, özel sektörü çekmek ve belediye ortaklıkları yaratmak için prosedürler ve 
stratejiler hakkında ihtiyaca özel eğitim, bilhassa COVID-19 pandemisi sonrasında gereklidir. 

Yerel otoriteler, yerel, ulusal, uluslararası ve özel sektör aktörleri ile daha fazla işbirliği yapmaya ihtiyaç 
duyarken, belediye finansmanı sorunu öncelik olarak kalmaktadır. COVID-19 krizi ile birlikte, belediyeler 
finansal kaynaklarını pandemiyle mücadele etmeye yeniden ayırmak zorunda kalmıştır ve bu da yerel 
ekonomilerini toparlamaya yönelik projelerin uygulanması için finansman ihtiyacını artırmaktadır. Bu kriz 
belediyelerin ilk görev tanımlarının gerektirdiğinden çok daha fazla görev ve yük üstlendiğini ve bunun için 
ulusal düzeyde hükümetten ek bir mali destek almadığını göstermiştir. Bu bağlamda, işbirliği belediye 
bütçesinin yükünü hafifletirken, krize bir çözüm sunabilir.  Uluslararası kalkınma örgütleri ile işbirliği 
yaparak belediyeler yerel projeleri uygulamak için faydalı olan belediye ihtiyaç değerlendirmesi ve analizi 
geliştirmede destek alabilir veya acil durum fonuna erişebilir ve olası belediye finansmanı hakkında 
bilgilere ulaşabilir. Buna karşılık, belediyenin tarafından gelecek işbirliği de kalkınma aktörlerinin kendi 
projelerinde başarılı olması için çok önemlidir, zira belediyeler kendi nüfuslarını ve yerel ihtiyaçlarını en iyi 
kendileri bilir ve kalkınma projeleri için rehberlik ve kolaylıklar sağlayabilir. Belediyeler ile STK'lar, gönüllü 
gruplar ve sivil toplum gibi yerel aktörler arasında işbirliği yapılması beklenmedik krizlerde belediye 
faaliyetlerini ve çabalarını güçlendirebilir. Genel olarak, koordineli müdahaleler ve bulguların ilgili tüm 
aktörlerle paylaşılması verimliliği artırır ve daha güçlü ve daha iyi sonuçlara yol açar.  

Yerel otoriteler krize müdahale etmede, yerel işletmeleri desteklemede ve savunmasız grupları 
korumada halihazırda proaktif hareket etmektedir ve özel sektör ile ortaklık yapmaya gayret 
etmektedir. Mültecilerin sahip olduğu işletmeler dahil olmak üzere yerel özel sektörü hedefleyen 
çözümler geliştirmek dahil, kriz bağlamına uyum sağlamak üzere büyük direnç ve kapasite 
sergilemektedirler. İş ortamını canlandırmak ve teşvik etmek, iş fırsatları yaratmak veya online seriler 
sırasında belediyelerin bildirdiği yerinden edilmiş nüfusları içermeleri noktasında özel sektörü 
desteklemek gibi pek çok eylem önerisinde de dile getirilmiştir. COVID-19 krizine karşı belediyeler 



 

 

tarafından alınan müdahalelerin bir derlemesi bu sayfada yer almaktadır ve CMI tarafından sürekli 
güncellenmektedir.  

Bilgi paylaşımı, bilgi alışverişi ve eş düzeyler arası öğrenme, devam eden kriz göz önüne alındığında 
elzemdir. COVID-19'a farklı yerel müdahaleler ve bunların öncül sonuçları hakkında öğrenmeyi teşvik 
etmek ve desteklemek daha bilgiye dayalı çözümler üretmeye ve ilerleme yolları bulmaya yardımcı olabilir. 
COVID-19'a farklı yerel müdahaleler ve bunların öncül sonuçları hakkında öğrenmeyi teşvik etmek ve 
desteklemek daha bilgiye dayalı çözümler üretmeye ve ilerleme yolları bulmaya yardımcı olabilir. 

 


