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Tartışmaların Özeti 
 

Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenim Ağı'nın (HMLN) 4. Yıllık Eşdüzeyler Arası Öğrenim Çalıştayı'na 
hazırlanırken, COVID-19 krizi bağlamında HMLN üyelerinin yeni öğrenme ihtiyaçlarına cevap vermek için, 
ortakları ile birlikte Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) ve Dünya Bankası 3 teknik online eğitim çalıştayı 
serisi organize etmektedir. 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 sunacaktır ve 
COVID-19 pandemisi ve sıhhi krize ve onun yerel ekonomiler üzerinde yarattığı etkilere karşı durmak için 
alınan tedbirlerden kaynaklanan zorluklar hakkında fikir alış verişi gerçekleşecektir.  

Serinin ikinci oturumu 17 Haziran günü yapılmıştır ve şu konuya odaklanmıştır: "Yerel halk ve mülteciler 
için istihdam ve girişimciliğin desteklenmesi: ev sahibi yerel makamlar için COVID-19 krizinden 
kaynaklanan yeni zorluklar". Bu belge şunları sunmaktadır:  

 Etkinlikten kalan başlıca unutulmayacakların özeti  
 Konuşmacıların sunumlarının ve müdahalelerin ayrıntılı özeti 
 Canlı oylama sonuçlarına ve şu konulardaki açık tartışmalara/konuşmalara genel bakış: COVID-19 

krizi sonrasında iş yaratılmasını ve işletilmesini destekleyecek belediye önerileri ve çözümleri. 

Bu Online Eğitim Çalıştayı Serisi, Ev Sahibi Belediyeler Öğrenim Ağı'nın bilgi paylaşımı ve almış olduğu öğrenme talebinin bir 
parçasıdır. Bu Eğitim Çalıştayı Serisi, Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) ve Dünya Bankası Grubu tarafından 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, UNHCR ile işbirliği halinde düzenlenmektedir. Haziran 2016'dan itibaren, 
CMI, ev sahibi yerel yönetimlerin zorla yerinden edilme durumlarına müdahale etme kapasitelerini iyileştirmek için kanıta dayalı 
bilgiyle ve Kapasite Geliştirmesiyle ev sahibi yerel yönetimleri desteklemek amacıyla Akdeniz Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar 
Programı'nın bir parçası olarak Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenim Ağı'nı koordine etmektedir.  
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Çalıştay görüşmelerinden akılda kalan ana noktalar  

Eğitim serisinin bu ikinci online çalıştayı COVID-19 krizinin ev sahibi topluluklar üzerindeki etkilerini, yerel 
otoritelerin karşılaştığı güçlükleri ve müdahalelerini tartışmaya devam etmek ve COVID-19 krizi sonrasında 
yerel ekonomiyi iyileştirerek yerel halk ve mülteciler için iş fırsatlarının nasıl yaratılabileceğini konuşmak 
için 101 yerel otorite ve kalkınma kuruluşu temsilcisini bir araya getirmiştir.  
Sunumlar ve açık görüşmeler sırasında şu noktalara temas edilmiştir:  

 COVID-19 pandemisi yerel otoriteler için bir güçlüktür ve özellikle savunmasız ve yerinden edilmiş 
nüfuslar tarafından hissedilmektedir. Bu açıdan kapsayıcı yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Belediyeler, 
ulusal düzeyden ek mali destek olmadan, ilk görevlerinin gerektirdiğinden çok daha fazla görev ve yük 
üstleniyorlar. Araştırmalardan ve katılımcılardan gelen tanıklıklardan elde edilen sonuçlar, Irak, 
Lübnan, Ürdün ve Filistin'deki yerel makamların, sınırlı kaynaklara ve böyle bir krizle başa çıkmak için 
teknik kapasite ve deneyim eksikliğine ve dolayısıyla daha az verimli sonuçlara rağmen COVID-19 
müdahalesine tam olarak katıldığını göstermektedir. Krizden en çok etkilenenler gençler, kadınlar ve 
yerinden edilmiş kişiler olduğundan, yerel yoksulluk düzeyini düşürmek ve yerel politika ve eylemleri 
kısa ve uzun vadede faydalı kılmak için belediye hizmetlerinde ve gelir getirici projelerde kapsayıcı 
yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Yerel stratejiler, sığınmacılar, yerinden edilmiş kişiler ve tecrit tedbirlerinin 
ardından işlerini kaybeden kayıt dışı sektörlerde çalışan yerel işçiler de dahil olmak üzere tüm 
savunmasız kişileri hedeflemelidir. Kapsayıcı yaklaşımlar aynı zamanda belediyelerin topluluklar 
içindeki ve arasındaki gerilimleri azaltmadaki rolünün bir parçasıdır. Savunmasız gruplar hakkında 
güncel bilgilere sahip olmak için, veri toplama ve güncel veritabanları zorunludur. Veritabanlarının ve 
dijital izleme araçlarının kullanılması, diğer aktörlerle işbirliğine de yardımcı olacak, projeleri daha 
hedefe yönelik kılacak ve daha kolay uygulanmasını sağlayacak ve tekrarlardan kaçınacaktır.  

 Finansal katılım ve dijital finansal hizmetler her zamankinden daha önemlidir ve bu tür krizlerin 
azaltılmasında rol oynamaktadır. Römizler toplum düzeyinde şoklarla başa çıkmaya yardımcı 
olmaktadır ve ekonomik faaliyeti canlandırmaktadır ve tasarruflar, krediler ve sigorta imkanları en 
savunmasız toplulukların direncini artırmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, pandeminin neden olduğu 
izolasyon zamanlarında bu hizmetlerin dijitalleşmesi çok önemlidir.  Dijital nakit havaleler, olumsuz 
etkilenen ülkelerin ekonomisini canlandırmak için ve en savunmasız insanların geçim kaynaklarına 
ulaşmasına olanak tanımada Covid-19 küresel müdahalesi çerçevesinde bilhassa önemli olmuştur. 
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. Ayrıca belediyeler, şeffaf bir 
satın alma süreci sağlayarak, yolsuzluk riskinden kaçınmak için projelerin finansmanına yönelik 
transfer sürecinde potansiyel olarak baskın rol oynayabilirler.  

 Belediyeler, yerel ve uluslararası aktörlerle aktif işbirlikleri yapmaları bakımından kalkınma 
projelerinin başarısı için çok önemlidir. Yerel yönetimler, pandeminin yayılmasını azaltmak ve 
ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için belediye faaliyetlerini ve çabalarını güçlendirmede 
STK'ların, gönüllü grupların ve sivil toplumun rolünden yararlanabilir. Sektörler ve yerel yönetimler, 
sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliği, COVID-19 krizinin etkilerine karşı tedbir 
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almak üzere artmıştır ve bazı durumlarda daha güçlenerek, COVID-19 krizinin olumlu çıktısı ile 
sonuçlanmıştır. Koordineli müdahaleler ve bulguların ilgili tüm aktörlerle paylaşılması verimliliği artırır 
ve daha güçlü ve daha iyi sonuçlara yol açar. Belediyeler, topluluklarını ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde 
bildiklerinden, kalkınma kuruluşlarına, örneğin hedeflenen nüfusa ulaşmaları için destek vererek ve 
eğitim veya proje uygulaması için kolaylıklar ve imkanlar sağlayarak yardım etmede büyük bir rol 
oynayabilirler.  

 COVID-19 krizi sonrasında, belediye eylemlerine yeniden öncelik vermek ve yerel ve ulusal düzeyler 
arasında bilgi ve koordinasyonu sağlamak çok önemlidir. Çoğu belediye halihazırda acil durum 
müdahalesi ve temel ihtiyaçların sağlanması üzerinde yoğunlaşmıştır, ancak daha uzun vadeli 
planlama ve çözümler için, yerel ve merkezi düzey arasında daha güçlü bilgi ve işbirliği ile etkilenen 
belediyeleri desteklemek için uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi krizin ötesine geçmek için 
gereklidir. Belediye temsilcileri, kiraları ve gelirleri toplayamama, COVID-19 ile ilgili merkezi 
düzenlemelerle eksik iletişim dolayısıyla uyumsuzluk örneklerini paylaştılar ve örneğin iş yaratmayı 
teşvik etmek için işverenlerin ücretlerini düşürerek, özel işletmelere ruhsatların verilmesini 
kolaylaştırarak ve kira muafiyeti yoluyla uzun vadeli düşünmenin gerekliliğini bildirdiler.  

 Farklı ülkeler arasında bile olsa 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. 

Çalıştay sunumlarının ayrıntılı özeti 

Tüm konuşmacıların sunumları bu sayfada mevcuttur.  

Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) Müdürü Blanca Moreno-Dodson, bu serinin ilk çevrimiçi etkinliğinde 
tartışıldığı gibi iş ortamını canlandırarak, eğitim fırsatları yaratarak ve kadın liderliğindeki ev tabanlı 
işletmeleri destekleyerek krizlere müdahale etmede yerel yönetimlerin kilit aktörler olarak önemli 
rollerine değinerek çalıştayı açtı.  Ayrıca, yerel ve yerinden edilmiş işçiler için sosyal güvenliğin, küçük 
işletmeler için hibeler ve mikro kredi fırsatlarının ve mevcut kriz sırasında ve sonrasında son derece önemli 
olan dijital hizmetlerin altyapısına ve geliştirilmesine yapılan yatırımların altını çizdi. Bayan Moreno-
Dodson, COVID-19 krizinin nasıl beklenmedik şekilde ortaya çıktığı, ancak aynı zamanda ekonomiyi gözden 
geçirmek, yeni iş fırsatları yaratmak, sivil toplumla işbirliğini güçlendirmek ve halihazırda ülkede 
dayanışma inşa etmek için daha öncesinden planlanmış olan reform ve eylemleri gerçekleştirme fırsatları 
sunduğunu ifade etti.  Yerel stratejileri yalnızca mültecileri ve yerinden edilmiş kişileri değil, aynı zamanda 
tecrit tedbirleri sonrasında işlerini kaybeden kayıt dışı sektörlerde çalışan işçiler de dahil olmak üzere 
savunmasız olan herkesi hedefleyerek oluşturmak için her zamankinden daha güçlü bir ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bayan Moreno-Dodson, yerel yönetimlerin proaktifliğini ve uyarlanabilirliğini kabul 
ederek, tüm toplumu kapsayan bir yaklaşımın anahtar olduğunu vurguladı. Son olarak Bayan Moreno-
Dodson, bu eğitim çalıştayı serisinin amacının Dünya Bankası ve bağış kurumları tarafından sağlanan mali 
destek paketlerini tamamlayan bir bilgi paylaşımı alanı yaratmak olduğunu hatırlattı. Bu şekilde CMI, yerel 
yetkililerden gelen fikirleri toplayarak ek teknik araçlar ve fikirler sağlamaya yardımcı olmaktadır ve yerel 
temsilcilerin kendi çözüm yollarını paylaşmaları ve finansal destek paketleri hazırlayan uluslararası 
kurumlara ilham vermeleri için alan yaratmaktadır.  
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Dünya Bankası, Mashreq ülkeleri ve İran Baş Ekonomisti Christos Kostopoulos, salgının etkisinin derin 
olduğunu ve daha uzun süreceğini vurgulayarak bu ikinci çevrimiçi etkinliği Dünya Bankası adına açtı ve 
pek çok ülke kriz vurmadan önce mali güçlüklerle karşılaştığı ve yüksek borç içinde olduğu için bu 
zamanların yenilik üretmeye çabalama zamanı olduğunun altını çizdi. Bay Kostopoulos, Dünya Bankası'nın 
salgına tepkisini dört kategoriye göre yapılandırdığını bildirdi: hayat kurtarmak için sağlık sistemini 
desteklemek, sosyal koruma programları yoluyla yoksulları ve savunmasızların yükünü hafifletmek, 
sürdürülebilir büyüme ve istihdam yaratmayı sağlamak ve ekonomilerin gelişmesine yardımcı olmak ve 
son olarak ülkelerin politikalarını ve kuruluşlarını güçlendirmelerine ve daha dirençli ve koşullara adapte 
olabilen bir gelecek inşa etmeye yardımcı olacaktır. Son iki kategori, bu çalıştay için özel ilgi alanıdır, zira 
bu iki kategori sürdürülebilirlik, direnç ve gelecek için adaptasyona odaklanmaktadır. Bu bağlamda Sn. 
Kostopoulos, Suriye krizi üzerine bir dizi raporun üçüncü yayını olan ve krizin Lübnan, Irak ve Ürdün 
ekonomileri üzerindeki etkisine odaklanan Dünya Bankası'nın The Fallout of War çalışmasının 
bulgularından bahsetti. Ayrıca, 2011'den sonra Suriye sınırındaki üç ülkenin GSYİH'larında bir yavaşlama 
gördüğü için bu çevrimiçi atölye serisinin ilgi ve öneminden bahsetti. Ürdün, Lübnan ve Irak'ın yoksulluğa 
karşı işgücü piyasalarını, sağlık sistemlerini ve ulaşımı güçlendirmek için nasıl önemli çalışmalar 
yürüttüğünü ve belediye hizmetlerinde bunu yapmaya devam ettiğini bildirdi. Son olarak Sn. Kostopoulos, 
bu krizin sosyal bir maliyeti ve yoksulluk maliyeti olduğunu ve bunun da çoğunlukla bireysel düzeyde külfet 
olduğunu belirtti. Bu bakımdan, bu atölye çalışması, belediye yönetimleri kendi sakinlerini tanıdığından ve 
gelir getirici fırsatlar bulmalarına yardımcı olabileceğinden, yerel yönetimlerin yönettikleri topluluklara 
yardım etmesini desteklemek açısından çok önemlidir. 

BM-Habitat Lübnan Kentsel Yönetişim ve Kapasite Oluşturma Birimi Başkanı Bayan Manoukian Habchy, 
Lübnan Belediyeler Birliği'ndeki (UoM'ler) COVID-19 krizinin etkisine ilişkin BM-Habitat'ın hızlı ihtiyaç 
değerlendirme raporuna genel bir bakış paylaşarak ilk etkinlik oturumunu başlattı. Oturum 657 belediyeyi 
kapsadı, Nisan 2020'de gerçekleştirildi ve Belediyeler Birliği Başkanları ile yapılan görüşmelerden ve yan 
ziyaretlerden elde edilen nitel verilerle değerlendirildi. Çalışma, daha geniş bir koordineli müdahaleye 
katkıda bulunmayı amaçladı ve daha güçlü ve daha iyi sonuçlar için bulguları tüm aktörlerle paylaşmanın 
önemini vurguladı. COVID-19 müdahalesine ilişkin ihtiyaçların yanı sıra temel zorlukları tespit etti. 
Sonuçlar, acil durum komiteleri ile birlikte kriz birimlerinin kurulduğunu ve Belediye Birliklerinin sınırlı 
kaynaklara rağmen COVID-19 müdahalesine tam olarak katıldığını göstermektedir. Bununla birlikte, 
sonuçlar ayrıca ortaya koymuştur ki; Belediyeler Birlikleri böyle bir krizle baş etmek için gerekli olan yerel 
becerilerden ve deneyimden yoksundu ve buna ek olarak, ulusal düzeyden gelen pek çok direktif kaotik 
bir katılım yaratmıştır ve pek çok maliyetli izolasyon projesi ve karantina tesisleri uygun bir değerlendirme 
olmadan başlamıştır. Çalışmaya katılan belediye başkanları, mültecilerin BMMYK ve UNRWA'nın 
sorumluluğunda oldukları için müdahale planlarına dahil edilmediklerini belirttiler ve ayrıca uluslararası 
destek eksikliği ve genel olarak BM'nin sınırlı varlığı konusundaki endişelerini dile getirdiler. Belediyeler, 
BM-Habitat'ın çalışma tavsiyelerinde yer alan şu baskılayıcı acil ihtiyaçlara dikkat çekmiştir: su, sanitasyon 
ve hijyen (WaSH) ve farkındalığı güçlendirmek, istihdam yaratılmasını desteklemek, artan sayıda 
Lübnanlı'nın yanı sıra Suriyeli ve Filistinli mülteciler için istihdam ve gelir üretici faaliyetler vasıtasıyla daha 
uzun vadeli hafifletici tedbirler geliştirmek, çok sektörlü ve çok boyutlu müdahaleler geliştirmek, COVID-
19 direktiflerini nasıl uygulayacakları konusunda belediyelere acil teknik destek sağlamak ve izolasyon 
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merkezleri ve COVID-19 kriziyle mücadele etmek için oluşturulan diğer tesisler için uygun bir 
değerlendirme yürütmek. 

Irak, Bağdat Belediyesi, Yüksek Mühendisler Kurulu Başkanı Nida Hussein sunumunda Bağdat 
Belediyesinin COVID-19'a Hazırlık ve Müdahale için eylem planına odaklandı. Belediye Başkanlığı, farklı 
aşamalarda tecriti içeren birkaç politika yayınladı. Eylemler arasında kamu tesislerinin kapatılması, sosyal 
bilinçlendirme kampanyaları, çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve yönetimsel verimliliği artırmak 
için karar alma sürecinin ademi merkeziyetçi hale getirilmesi (yerinden yönetimi) yer aldı. Önleyici 
tedbirleri koordine etmek ve şikayetler ile doğrudan ilgilenmek üzere Sağlık Bakanlığı, Kızılay, Sivil 
Savunma, güvenlik kuvvetleri, gönüllüler ve sivil toplum örgütlerinden yetkili temsilcileri içeren acil durum 
birimleri kuruldu. Mühendis Hussein, yerel olarak maliyetleri düşüren ve kadınlar için iş fırsatları yaratan 
maskelerin üretilmesinin yolunu açan topluluk girişimlerinin ve yerel özel sektörle ortaklığın önemini 
vurguladı. Hussein ayrıca, COVID-19 krizinin STK'ların ve gönüllü grupların yerel hükümetlerin faaliyetlerini 
ve pandeminin yayılmasını azaltma ve etkilerini hafifletme çabalarını pekiştirmede oynadıkları önemli 
rolün altını çizdiğini belirtmiştir. Son olarak, Müh. Hussein, bu eylemlerin, bazıları güvenlik, siyasi ve 
ekonomik durum, yeterli bilgilerin ve verilerin olmaması ve olanlara erişim güçlüğü gibi Irak'ın genel 
durumunun bir parçası olan Bağdat Belediye Başkanlığı'nın karşılaştığı pek çok güçlüğün varlığında 
gerçekleştiğini bildirdi.  

Yoksullara Yardım Danışmanlık Grubu (CGAP) Kıdemli Mali Sektör Uzmanı Nadine Chehade dünyada 
zorla yerinden edilmiş kişiler (FDP'ler) için mali içerme hakkında bir çalışmasının sonuçlarını sunmuştur. 
Nadine, zorla yerinden edilme düzeylerinin şu an ortalama 10-15 yıl olan yerinden edilme süresindeki 
artışla birlikte yükselişte olduğunu, sürüncemeli yerinden edilme durumlarında artış olduğunu ve zorla 
yerinden edilmiş kişilerin yaklaşık %85'inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını bildirmiştir. Durum 
böyleyken, kısa vadeli acil durum çözümlerinin ötesine geçme ve uzun vadeli planlamaya geçmeye ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bayan Chehade, mali hizmetlerin yerinden edilme krizlerini hafifletmede rol oynadığını 
vurgulamıştır: römizler şoklarla başa çıkmaya yardımcı olabilir ve topluluk düzeyinde ekonomik faaliyeti 
canlandırabilir; tasarruflar, krediler ve sigortalar savunmasızlık düzeylerini azaltabilir ve direnci artırabilir. 
Bayan Chehade, zorla yerinden edilmiş kişilerin homojen bir grup olmadığını ve önlemlerin ülkenin ve 
nüfusunun özel bağlamına ve özelliklerine göre uyarlanması gerektiğini hatırlattı. Nasıl ki nakit havaleler 
zorla yerinden edilmiş kişilerin geçim kaynaklarını desteklemek için muazzam bir fırsat sunuyorsa, dijital 
nakit havalelerin de COVID-19 küresel müdahalesinde bilhassa önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bayan 
Chehade, belediyelerin dijitalleşmede büyük bir rol oynadıklarını belirtti. Örneğin, altyapı çalışmasını 
hızlandırabileceklerinden, belediye sakinlerine sunulan hizmetleri dijitalleştirebileceklerinden ve dijital 
hizmetlerin ödemelerde kullanımını teşvik edebileceklerinden bahsetti. Chehade, finansal kapsayıcılığa ve 
esnekliğe ulaşmak için şu gibi bazı faktörlerin mevcut olması gerektiği sonucuna varmıştır: dijital finansal 
hizmetler için uygun bir ortam, yerleşik ulusal ödeme altyapısı, orantılı düzenleyici ortam, finansal hizmet 
sağlayıcıların nakit havale alıcıları ile doğrudan ilişki kurabilmesi için olurluk incelemesi veya teşvik, 
alıcıların kendilerinin sisteme güvenmesi ve dijital okur yazarlığı, finansal içermeyi bir öncelik olarak gören 
bağışçıların ve hükümetlerin varlığı ve katılımı.  

EICD Lübnan Geçim Kayankları Program Yöneticisi Maya Boustani ve Agence Française du Développement 
(AFD) Proje Görevlisi Nabila Haddad, Lübnan'daki mülteciler dahil olmak üzere savunmasız, düşük vasıflı 
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gençleri hedefleyen ve onların mesleki ve kişisel becerilerini geliştirip, iş piyasasına girmelerine olanak 
tanımayı amaçlayan bir projeyi ortak olarak sundular. Proje belediyelerle işbirliklerine dayanarak 2017'den 
2019'a kadar 1346 genci eğitti ve sertifikalandırdı. Bayan Boustani ve Bayan Haddad, yerel halkı kalkınma 
projeleri hakkında bilgilendirmek, uygun eğitim tesisleri/imkanları bulmak ve proje bittikten sonra 
katılımcılara işe yerleştirme konusunda yardımcı olmak için belediyelerden gelen desteğin ne kadar önemli 
olduğunu vurguladılar. Bununla birlikte, projenin belediyelerin desteğini toplamakta bazı güçlüklerle 
karşılaştığını bildirdiler. Örneğin, bazı belediyeler mültecilere yardım etmeyi reddetmiş veya eğitim için 
yer sağlayamamış. Bunun nedeni bazı durumlarda belediyelerin STK'lardan pek çok talep alması ve herkes 
için çok az zaman ve alan bırakması olarak açıklanabilir. Bayan Boustani ve Bayan Haddad, projelerin 
uygulanmasında kalkınma kuruluşlarıyla ve STK'larla nasıl işbirliği yapabilecekleri konusunda belediyeler 
ile tavsiyelerini paylaştı ve örneğin, kalkınma ajansları ile ilgilenecek, belediye içinde bir irtibat noktasının 
tespit edilmesinin faydalı olacağını belirtti. Bu sayede, aynı projenin birden fazla defa üretilmesinin önüne 
geçilecekti ve aktörler arasındaki işbirliği ve hedefe yönelik eylem artırılacaktı. Son olarak, Boustani ve 
Haddad, belediyelerin savunmasız (ev sahibi veya mülteci) nüfuslar ile ilgili izleme araçlarını, istatistiklerini 
ve veritabanlarını iyileştirmeleri gerektiğini, zira bu tür verilerin projelerin nitelikli uygulanması için çok 
faydalı olacağını ve belediyelerin STK'lar ve kalkınma aktörleri ile paylaşacakları potansiyel yararlanıcılar 
listesine sahip olmasına imkan tanıyacağını belirtmiştir. Belediyeler ayrıca topluluk gerilimlerini azaltmada 
rol oynadığı için, ev sahibi ve mülteci toplulukların her ikisini de hedefleyen projeleri desteklemeleri kendi 
menfaatlerine olacaktır.  

Lübnan Qrayeh Belediyesi Belediye Başkanı Maroun Antoun, Qrayeh belediyesinin krize müdahalesine 
genel bir bakışı ve mevcut ekonomik stratejileri paylaşmıştır. Antoun, ailelerin ana gelirlerini azaltarak, 
halihazırda gergin olan mali durumu daha da gergin yapan iki krizden bahsetmiştir: Lübnan'daki mali kriz 
ve COVID-19 küresel krizi. Sn. Antoun COVID-19 krizi sebebiyle, pek çok işletmelerin kapanmaya 
zorlandığını, maaşların yarıya indiğini ve insanların işlerini kaybettiğini bildirmiştir. Mali kriz öncesinde, 
Qrayeh vatandaşlarımız için iş fırsatları ve geçim kaynakları yaratmak için orta ve uzun vadeli olarak 
ekonomik kalkınmayı iyileştirmeye gayret ediyordu. Sn. Antoun, kadınlar tarafından üretilen yerel ürünleri 
ve eşyaları satmak için bir halk meydanı ve yatak ve kahvaltı tesislerinin yaratılması dahil olmak üzere 
sürdürülebilir turizmi teşvik etmek için yedi komşu köyü birbirine bağlayarak bölgede bir yaz turizmi 
güzergahı organize etmek için uluslararası kalkınma aktörleri, yerel sivil toplum ve belediye ile yürütülen 
işbirliğine dayalı bir kalkınma projesi sunmuştur. Qrayeh'in hedefi köyü turistik haritaya koymak, yeşil 
alanları korumak ve şehirde arazisi olan insanları yatırım yapmaya ve ticaret ve iş yaratımı yoluyla 
turizmden faydalanmaya teşvik etmektir. Bu proje ayrıca kadınları çalışmaya teşvik etmektedir, kadınları 
marka oluşturma gibi beceriler bakımından eğitmektedir ve kadınların ürünlerini ve gıdalarını satıp, kendi 
gelirlerini kazanmalarına olanak tanımaktadır. Bay Antoun, tarım sektöründeki Suriyeli mültecileri içeren 
projenin kapsayıcılığını sundu. Bu nedenle, onlara insani yardım sağlamak yerine, Belediye Suriyeli 
mültecilere proje iş verebilirdi ve herkes için bir kazan-kazan durumu oluşturacak şekilde gelir elde 
etmelerini sağlayabilirdi.  

İstanbul Sultanbeyli belediyesi Stratejik Kalkınma Müdürü Mehmet Aktaş, COVID-19 krizinin yerel etkisi ve 
potansiyel uzun vadeli etkileri üzerine çalışmalar ve değerlendirmeler hakkında bir tartışma açmak için 
kürsüden söz aldı. Sn. Aktaş, Sultanbeyli Belediyesi'nin krizin etkisini değerlendirmek için toplam 100 
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haneye anket yaptığını ve yerel özel sektör üzerinde COVID-19'un etkilerini değerlendirmek için özel 
şirketlerle görüşme yaptığını dile getirdi. Aktaş, belediyenin anket sonuçlarını analiz etme sürecinde 
olduğunu ve analiz edildikten sonra anket sonuçlarının Ağ ve katılımcılar ile paylaşılacağını bildirdi. Ayrıca, 
Aktaş, Sultanbeyli Belediyesi'nin iletişimin önemi ilkesini takip ederek ve benzer krizler açısından erken 
dönem müdahaleleri için alternatifleri keşfetmek üzere belediye personeli içinde bir anket 
düzenlediklerini bildirdi.   

Ürün, Jerash Belediyesi Yerel Kalkınma Birimi Başkanı Wafa Hawamdeh, teknik bağlantı sorunları 
nedeniyle konuşmacı olarak katılamadı. Bununla birlikte, Bayan Hawamdeh, COVID-19 krizinin olumsuz 
etkileriyle başa çıkmak için Jerash Belediyesi'nin devam eden çalışmasına dair bir genel bakışı yazılı olarak 
paylaşacaktır. Bu çalışmalar arasında şunlar sayılabilir: mevcut işlerin korunması ve iş fırsatları yaratılması, 
özel işletmelerden alınan ücretlerin azaltılması ve özel işletmelere lisans verilmesinin kolaylaştırılması ve 
yerel işletmeler için çöp toplama ücretlerinin azaltılması.  

CMI Ev Sahibi Topluluklar ve Mülteci Programı Danışmanı Gilda Borriello, canlı oylamanın sonuçlarını ve 
katılan yerel otoriteler arasındaki açık sohbet görüşmelerinin sonuçlarını sunmuştur. Çoğunluğu Türk ve 
Filistinli temsilciden oluşan yerel otoritelerin 32 temsilcisinin katıldığı oylamaya göre, katılımcıların çoğu 
(%67) iyi veya çok iyi dijital altyapıya sahiptir. Oylama, zorla yerinden edilmiş kişilerin dijital hizmetlere 
erişimi bakımından durumun karışık olduğunu göstermiştir. Bazı belediyeler mültecileri ve yerinden 
edilmiş kişileri mali hizmetlere erişim bakımından iyi durumda görürken, diğer belediyeler nüfus alt 
gruplarında erişimde farklılıklara işaret etmiştir.  Pek çok yerel otorite en savunmasız gruplar için istihdam 
destek projeleri uygulamaktadır ve bunların bazıları COVID-19 krizi öncesinde başlamıştır. Son olarak, 
katılımcılar yerel ve yerinden edilmiş nüfuslar için iş fırsatlarını iyileştirmenin olası bir dizi yolunu tespit 
etmiştir ve bunlar şöyle sıralanabilir: düzenlemeleri kolaylaştırarak işletmeleri ve çalışanları desteklemek, 
en çok ihtiyaç duyulan sektörlerdeki işletme faaliyetlerini ve istihdamı teşvik etmek; girişimcilik ve dijital 
beceriler konusunda eğitim ve öğretim sağlamak; özel sektör, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve 
merkezi hükümet ile istihdam için ortaklık yapmak; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tüm paydaşlar ile 
network kurmak ve onları bilgilendirmek; özellikle özel sektör için faydalı dijital hizmetler sunmaya devam 
etmek ve bazı savunmasız grupları ve sektörleri belediye programları vasıtasıyla doğrudan hedeflemek. Bu 
sonuçların ayrıntılı bir özeyi bu belgenin en sonunda sunulmuştur. 

Dünya Bankası Özel Sektör Uzmanı Zeina El Khoury, kapanış konuşmasına COVID-19 krizinin herkes 
tarafından ve pek çok düzeyde görülebilir olan önemli etkilerini vurgulayarak başladı: yerel veya yerinden 
edilmiş bireyler, mikrodan makroya, resmiden gayri resmiye işletmeler; belediyelerden ulusal merkezi 
hükümetlere kadar, yüksek gelirliden düşük gelirli ülkelere kadar kamu kurumları. El Khoury, özellikle yerel 
nüfusa ek olarak desteklenmesi gereken milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaparak, mevcut mali baskısı 
daha da artan Orta Doğu'daki yerel otoritelerin bu krizin ön safında yer aldığını hatırlatmıştır. Sınırlı insan 
kaynakları ve beceriler, koordinasyon eksikliği, veri yokluğu gibi belediyelerin karşılaştığı güçlüklerin BM-
Habibat tarafından sunulan gibi mevcut ihtiyaç değerlendirmesinde belirgin olduğunu bildirmiştir. 
Bununla birlikte, Bayan El Khoury, Bağdat Belediyesi ve Qrayeh Belediyesi örneklerindeki gibi sınırlı 
kaynaklara rağmen, yerel otoritelerin krize müdahale etmede ve kendi topluluklarını ve yerel işletmelerini 
desteklemede öncül rol oynamakta olduğunu ve güçlüklere rağmen krize yerel müdahaleleri çeviklikle 
tasarladıklarını ifade etmiştir.  Son olarak, yerel otoritelerin mali ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesine 
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yatırım yapılmasının kilit önem taşıdığını bildirmiştir: hükümetler ulusal düzeyde müdahaleleri ve 
programları COVID-19'a müdahale etmek için tasarlarken, merkezi hükümetlerin de yerel otoritelerin 
rolünü güçlendirmeye yatırım yapmasının hayati önem taşıdığını vurgulamıştır. Bu bakımdan, ulusal ve 
yerel hükümetler arasında etkin koordinasyon mekanizmaları kritiktir ve yerel görevlilerin kapasitesinin 
güçlendirilmesi politika müdahalesini yönetmeye yardımcı olabilir.  
 
Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) Kıdemli Ortaklık Sorumlusu Giulia Marchesini, yerel otoritelerin 
proaktifliğini ve yerel temsilcilerin birlikte online olarak bile toplanabileceği, Dünya Bankası gibi diğer 
kuruluşlar tarafından sunulan mali desteği tamamlayıcı şekilde, bunun gibi krizler karşı göğüs germenin 
yeni yollarını bulabileceği bir alanın faydalı olacağını ifade ederek online etkinliği sona erdirmiştir. 
Marchesini, ne kadar çok katılımcının belediyelerin normal görevlerinin gerektirdiğinden çok daha fazla 
görev ve yük üstlendiklerini vurguladığını hatırlattı ve ayrıca, özellikle Lübnanlı ve Filistinli belediyeler için 
ulusal düzeyden fazladan mali desteğe ihtiyaç olması ile ilgili açık bir tartışmayı vurguladı. Bayan 
Marchesini, yerel nüfusun tüm segmentlerini hedefleyen kapsayıcı bir yaklaşımın öneminin ve yerel, ulusal 
ve uluslararası aktörler arasında daha güçlü bir koordinasyona ihtiyaç duyulduğunun altını bir kez daha 
çizdi. İşbirliği, koordinasyon ve belediye personelinin eğitilmesi de sabit dijitalleşme ve ve en 
savunmasızlar için dijital finans desteği ve hizmeti gibi ihtiyaç duyulan hedeflere ulaşmaya katkıda 
bulunabilir. Son olarak, Bayan Marchesini, tüm katılımcıları 8 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşecek olan 
ve COVID-19 krizinin getirdiği yeni güçlüklere bir bakış açısıyla, mültecilere ev sahipliği yapan yerel 
otoritelerde özel sektör katılımına odaklanacak olan bu serinin üçüncü ve son etkinliğine davet ederek 
ikinci online etkinliği kapatmıştır. 
 
Ek: Canlı oylamanın, etkileşimli görüşmenin ve katılımcı belediyelerden gelen çözüm 
önerilerinin ayrıntılı özeti 
 
Online etkinliğin başlangıcında katılımcılara üç oylama sorusu ve bir açık uçlu soru sorulmuştur ve 
sonrasında görüşmeleri tamamlayacak şekilde ve belediyelerin temsilcilerinin görüşlerini aktarmak için 
sunulmuştur. Aşağıdaki tablo ülkeye göre katılımcıların sayısını özetlemektedir:  
 

 Online 
Oylama  

Açık soru  

Irak 7 0 
Ürdün: 2 4 
Lübnan 2 1 
Filistin 10 8 
Türkiye 10 1 
Kenya 1 1 
Toplam  32 15 

 
 
Katılımcıların çoğunluğu (%67, 32 katılımcıdan 21 kişi) kendi yerel otoritelerinin dijital belediye hizmetleri, 
uzaktan bütçeleme, elektronik ödemeler v.s. dahil olmak üzere iyi gelişmiş veya çok iyi gelişmiş dijital 
altyapısı olduğunu ifade ederek, özellikle kriz zamanlarında dijital hizmetleri kurmak ve yükseltmek için iyi 
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bir zemine sahip olduklarını göstermiştir. Bununla birlikte, %34,5'i dijital altyapılarının gelişmiş olmadığını 
veya hiç gelişmiş olmadığını bildirmiştir - Filistinli katılımcıların yarısı dahil.  
 

 
Zorla yerinden edilmişlerin mali hizmetlere erişimi söz konusu olduğunda, katılımcıların üçte biri - çoğu 
Filistinli ve Ürdünlü - çoğu mültecinin belediye hizmetlerine iyi erişime sahip olduğunu düşünürken, diğer 
üçte biri bazı mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin iyi erişime sahip olduğunu ve diğerlerinin olmadığını 
düşündüklerini ifade etmiştir. Bu bakımdan, katılımcıların %15'i mali hizmetlere erişimin yerinden edilmiş 
nüfusların yaşına ve cinsiyetine bağlı olduğunu ifade etmiştir ve çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere yerel 
otoritelerin geri kalan %18'inde yerinden edilmiş kişilerin mali hizmetlere hiçbir erişimi yoktur. 
 

 
Son olarak, COVID-19 krizi bağlamında, online anket yerel otoritelerin büyük çoğunluğunun (%81) 
savunmasız nüfuslar için iş fırsatlarını desteklemede aktif olduğunu göstermiştir. Toplamda katılımcıların 
%69'u bu çabaları krizden önce yürütmüştür ve onlar arasında %36'sı tecrit/kısıtlama tedbirlerinden sonra 
karşılaşılan yeni güçlüklerin ardından da bu çabaları yürütmeye devam etmektedir. COVID-19 krizi, yerel 
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otoriteleri ilk defa böyle politikalar üretmeye sevk etmiş görünmektedir, zira çoğunluğu Irak'tan olan 
katılımcıların %12'si savunmasız nüfusların istihdamını ancak krizden sonra desteklemeye başladıklarını 
dile getirmiştir. Bununla birlikte, ankete katılan yerel otoritelerin neredeyse %19'u  bu bakımdan hala 
hiçbir tedbir alamamıştır.  
 

 
 
Online oylamadaki bağlamsal soruları cevaplamaya paralel olarak, katılımcılardan şu soruyu cevaplamaları 
istenmiştir: Yerel makamlarınız/otoriteleriniz, yerel ve yerinden edilmiş nüfusların istihdam fırsatlarını 
iyileştirmek  için neler yapabilir? Cevapları ve önerileri şu eylemler listesinde özetlenebilir:  

 İşletmelere ve işçilere destek:  
o Düzenlemeler: küçük işletmelerin lehine olan yasal ve düzenleyici çerçeveyi kolaylaştıran, 

girişimciler için kayıt ve kredileri kolaylaştıran, yerinden edilmiş kişiler için istihdam 
ruhsatlarını kolaylaştıran ve iş izni ücretlerini azaltan 

o Dolaylı destek: küçük işletmelerin belediye büfelerinde çalışabilmesi için uygun fiyatlı kira, 
en çok ihtiyaç duyulan sektörlerde (örn., tarım) işletme faaliyetlerinin ve istihdamın teşvik 
edilmesi  

o Finansman: belirli projeler için imtiyazlı finansman sağlamak üzere destekleyici 
yatırımcılar ağlarının koordine edilmesi, işletme kuluçkalarına katılan kuruluşların 
tabanının genişletilmesi 

 Eğitim ve Öğretim:  
o Girişimcilik: Özellikle genç girişimciler için piyasanın ihtiyaçları ile bağlantılı sektörlerde 

(örn., online pazarlama) girişimcilik için yaratıcı ve yenilikçi beceriler üzerine eğitim 
verilmesi, okullarda, üniversitelerde girişimcilik "başarı hikayelerinin" paylaşılması, ev 
tabanlı işletmeler üzerine eğitim 

o İstihdam: Beceri eğitim kurslarına kaydolmuş mülteciler için dil eğitimleri, işgücü 
eksikliğini gidermek için ulusal işgücü kuruluşları ile işbirliği halinde mülteciler ve yerel 
halk için eğitimler başlatılması,  

o E-öğrenme ve e-beceriler: iş yönetimi, pazarlama ve e-pazarlama, ticaret hakkında online 
eğitim kursları 

 Belediye ortaklıkları:  
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o Özel sektör ile: yüksek işgücü gerektiren belediye projelerinde (örn., altyapı, tarım), 
üniversiteler, özel sektör ve işverenler arasında ortaklıklar vasıtasıyla gençlerin 
istihdamını ve girişimciliğini desteklemek,  

o Uluslararası kuruluşlar ile: mültecilerin ekonomik ve geçim kaynaklarını iyileştirmek ve 
onları yerel topluluğa entegre etmek için iş yaratımı konusunda sürdürülebilir kalkınma 
projelerine odaklanmak 

o Merkezi hükümet istihdam kurumları ile: piyasanın ihtiyaçlarına göre eğitimleri 
uygulamak  

 Network kurma ve köprü olma: tüm yerel ve ulusal paydaşları haberdar etmek, gençlerin 
istihdamı için program yürütmek üzere uluslararası kuruluşlarla ve özel sektörle network kurmak, 
kadınlar ve gençlerin yönettiği küçük işletmelerin kurulmasını desteklemek için bağışçı 
kuruluşlardan alınan mevcut fonu yerel olarak duyurmak  

 Hizmet sunulması: özel sektörün örneğin altyapı projeleri gibi küçük belediye projeleri 
başlatmasına imkan tanımak için temel hizmetlerin sunulmasına devam etmek ve e-hizmetleri ve 
mali hizmetleri bu yönde genişletmek 

 Destekleyici özel gruplar: gençler (eğitim ve teşvikler), kadınlar (ev tabanlı işletmeler), özel 
sektörler (örneğin, el sanatları, tarım), KOBİ'leri önceliklendirmek 


