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İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (İngilizce kısaltmasıyla SA-
LAR - İsveççe kısaltmasıyla SKR), İsveç’in tüm belediyeleri, il meclisleri ve 
bölgelerinin üyesi olduğu bir kuruluştur. SALAR ve öncülleri, 100 yılı aşkın bir 
süredir yerel yönetimleri teşvik etmek ve yerel demokrasiyi güçlendirmek için çalış-
malar yapmaktadır. Yerel yönetimlerin günümüzde karşılaştığı uluslararası göç ve 
iklim değişikliği gibi zorlukların küresel doğası gereği, SALAR sadece İsveç’te değil 
aynı zamanda uluslararası alanda da önemli bir aktördür. Uluslararası bir belediye 
örgütü olan Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve kuruluşun 
Avrupa kolu olan Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nde (CEMR) aktif  rol 
almanın yanı sıra, SALAR, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi ve Avrupa Konseyi 
Yerel ve Bölgesel Kongresi’nin İsveç delegasyonlarının sekretaryası olarak da görev 
yapmaktadır. 

SKL International, tüm hüküm ve tasarrufu SALAR’a ait olan bir uygulayıcı 
kuruluştur. SALAR adına uluslararası projeler geliştirmek ve uygulamakla yüküm-
lü olan SKL International, İsveç ve diğer ülkelerde gerçekleştirilen iyi uygulama 
örneklerinden faydalanarak, pek çok ülkede yerel yönetim sistemlerinin gelişimini 
destekleyici faaliyetlerde bulunmaktadır.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ve diğer bölgelerdeki çalışmaları ile SKL In-
ternational, kapsayıcı ve sürdürülebilir yerel yönetişim ve yerel hizmet sunumu ko-
nularında proje geliştirme, proje yönetimi ve uygulanması da dahil olmak üzere 
kapsamlı bir bilgi birikimi ve deneyime sahiptir. Merkezî Stockholm’de bulunan 
SKL International, hâlihazırda dünya çapında, 12 ülkede, İsveç Hükümeti tarafın-
dan finanse edilen projelerin uzun vadeli ortağı ve uygulayıcısıdır.

SKL International, tamamlanan projeleri Belediye Ortaklık Ağları Projesi (TUSE-
NET) ve Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı (TUSELOG) ve halen devam eden 
Yerel Yönetişimde Rezilyans (RESLOG Türkiye) projeleri ile yirmi yılı aşkın bir 
süredir Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Böylelikle, hem Türkiye belediyelerini 
ve belediye birliklerini desteklemekte hem de iki ülkenin yerel yönetimleri arasında 
kalıcı dostluklar ve iş birliklerinin kurulmasına katkı sağlamaktadır.
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Yerel Yönetişimde
Rezilyans Projesi (RESLOG) 

M. Sinan Özden
Ulusal Proje Yöneticisi

Suriye göçünden yoğun olarak etkilenen Türkiye ve Lübnan’da, yerel yöne-
timler ani ve yoğun nüfus artışını karşılamak durumunda kalmışlardır. Ya-
şanan yoğun göç karşısında yerel yönetimlerin rezilyanslarını* barışçıllık ve 
kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda artırma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

RESLOG (Resilience of  Local Governance-Yerel Yönetişimde Rezilyans) 
Projesi, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliğinin (SKL) girişimiyle ve 
İsveç hükümetinin finansmanıyla Türkiye ve Lübnan’da eş zamanlı olarak 
2018-2020 yılları arasında uygulanan bir projedir. 

Projenin Türkiye ayağı, RESLOG Türkiye, İsveç Yerel Yönetimler ve Böl-
geler Birliğinin, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve 
Çukurova Belediyeler Birliği ile kurduğu iş birliği ve proje ortaklığıyla yü-
rütülmektedir. Projede, Marmara ve Çukurova bölgelerinden olmak üzere 
toplam 12 pilot belediye ile birlikte çalışılmaktadır. 

Projenin tüm taraflarının yerel yönetim aktörleri olması, RESLOG Türkiye 
Projesi’ni benzer projelerden ayırmaktadır. Proje, özellikle Suriye göçü gibi 
yoğun, ani ve beklenmedik bir göç dalgası karşısında yerel yönetimlerin ve 
yerel yönetim örgütlerinin karşılaştıkları sorunlara yanıt arayışlarının bir par-
çasıdır. 

RESLOG Türkiye bu doğrultuda ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri 
ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirilmesini, bölge birlikleri aracılığıyla be-
lediyeler arası öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesini, belediye dü-
zeyinde kapsayıcı planlama ve yönetişimin iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

* Rezilyans, sarsıcı etkiyi karşılama ve ardından hayatı normale çevirme kabiliyetidir. Rezilyans bir varlık 
veya sistemin herhangi bir karışıklık veya bozulma sonrasında şeklini (formunu) ve konumunu geri ka-
zanabilme yeteneği olarak da ifade edilmektedir. Türkçede kavram için dayanıklılık, esnek dayanıklılık, 
dirençlilik gibi karşılıklar aransa da hiçbiri bu çerçeveyi tam olarak karşılamamaktadır.  Tatmin edici bir 
karşılık bulunana kadar Latinceden Rezilyans sözcüğünü ödünç alarak kullanmanın yerinde olacağını 
düşündük. Bu sebeple proje boyunca üretilen tüm dokümanlarda bu terimi kullanmayı uygun bulduk.
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Sunuş
M. Sinan Özden
Ulusal Proje Yöneticisi
RESLOG Türkiye Projesi
 

RESLOG Projesi Türkiye ayağında, yerel yönetimler için bilgi zemininin 
geliştirilmesine büyük önem veriyor. Türkiye belediyeleri, Suriye’den göç 
akımının başladığı ilk günden itibaren, neredeyse 10 yıla yaklaşan bir süre-
dir insani gerekleri yerine getirmeye ve bir yandan da bu beklenmedik ve 
güçlü nüfus hareketliliğinde kentleri bayındır tutmaya ve geliştirmeye çalı-
şıyor. Belediyeler de bu konuda uluslararası arenada da övgüyle karşılanıyor 
ve başarılı sayılıyorlar. 

Biz elde edilmiş olan bu deneyimin kayıt altına alınması ve paylaşılması ge-
rektiğine inanıyoruz. Bütün bu süreç boyunca belediyelerimiz uygulamaya 
ilişkin çeşitli konularda pek çok sorunun doğru yanıtını aradılar. Bu yüzden 
biz de belediyelerin yoğun uğraşları sırasında dahil olma fırsatı bulama-
dıkları yenilikçi konuları ve tartışmaları yapabilmelerine olanak tanımak 
ve bilgi zeminini geliştirmek için RESLOG Türkiye Projesi’nde 12 top-
lantıdan oluşan “Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları” toplantı serisini ve 
bu toplantıların çıktılarının kitaplaştırıldığı Yerel Yönetişim ve Göç isimli kitap 
dizisini tasarladık. 

Yerel yönetişimde bilgi zeminini güçlendirme konusunda öteden beri ol-
dukça yetkin çalışmalar yapmakta olan Marmara Belediyeler Birliği, iki 
ayda bir gerçekleştirilen buluşmalarımıza ev sahipliği yapıyor. 

Umuyorum ki, RESLOG Projesi ömrünü doldurduktan sonra da bir yö-
nüyle Türkiye belediyelerinin bilgiye erişimini kolaylaştırma, diğer yönüy-
le belediyeler içinde üretilen bilgiyi kaydetme ve yaygınlaştırma hedefiyle  
gerçekleştirilen bu  buluşmalar ve yayınlar, hem belediyelerimizin hem de 
belediye birliklerinin katkılarıyla gelenekselleşerek sürecektir.
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Dr. Gül Tuçaltan
Ulusal Proje Koordinatörü 
RESLOG Türkiye Projesi

Son on yılda, Türkiye’de yerel yönetimler, giderek farklılaşan kentsel ve 
toplumsal sorunlara hızla yanıt üretmek gibi ciddi bir sınavla karşı kar-
şıya kaldılar. Yerel yönetimlerin ilk sınavı zorunlu göç sonrası başka bir 
ülkede ikamet etmek durumunda kalan kırılgan bir nüfusu karşılamak 
ve buna yönelik insani yardım hizmetlerinin yereldeki koordinasyonunu 
sağlamaktı. Takip eden on yıllık dönemde ise, sürecin doğal bir sonucu 
olarak, farklı bir dile ve yaşam kültürüne sahip göçmenler ve mülteciler, 
emek piyasalarının ve gündelik yaşamın bir parçası haline geldiler. Bu 
da belediyeleri hem artan nüfus için altyapı planlaması hem de farklı 
kültürlerle beraber yaşamak, toplumsal uyumu sağlamak ve sürdürmek 
için gerekli hizmetlerin tariflenmesi gibi iki zorlu meselenin ana aktö-
rü haline getirdi. Bununla beraber, kısıtlı finansal kaynaklar, personel 
yetersizlikleri, mevcut ulusal göç politikalarının yerel yönetimlerin göç 
ve kentleşme alanındaki ihtiyaçlarından çok merkezî idare düzeyindeki 
stratejilere odaklanması ve süregelen göç krizinin yarattığı belirsizlikler 
(örneğin, Türkiye’nin yakın gelecekte yeni bir kitlesel göç akınına maruz 
kalıp kalmayacağının kestirilemiyor olması) belediyelerin hareket kabi-
liyetini kısıtladı.

Özetle, uluslararası kitlesel göç ve Suriye mülteci krizi, Türkiye kent-
lerinde mekânı demografik, toplumsal, ekonomik, kültürel ve ekolojik 
açılardan köklü bir şekilde değiştirirken; kentleşme, altyapı ve belediye 
hizmet sunumu ve kent planlama meselelerini de yeniden ele alma ihti-
yacını beraberinde getirdi. Belediyelerimiz, bu çok katmanlı ve karma-
şık süreçleri yönetebilmek ve göç kaynaklı kentsel sorunlara yanıt vere-
bilmek için, sahip oldukları hareket alanlarını anlamaya ve bu hareket 
alanı içinde kısıtlı kaynaklar ile yenilikçi çözümler üretmelerine olanak 
sağlayacak yeni bilgi, beceri ve uygulama araçlarına ihtiyaç duyuyor-
lar. Kentlerimizi planlamak için bugüne kadar kullandığımız geleneksel 
araçlar ve düşünce biçimleriyse, içinde bulunduğumuz bu değişken du-
rumu anlamak, ele almak ve değiştirmek için artık yeterli olmuyor.  

Önsöz
Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi
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İşte RESLOG Türkiye Projesi “bilgi zeminini geliştirme faaliyetleri” 
kapsamında ürettiğimiz bu dizi, belediyelerin tam da bu ihtiyacına yö-
nelik bir çalışma olarak tasarlandı. RESLOG Türkiye Yerel Yönetişim ve 
Göç Dizisi, göç, kent planlama ve yerel yönetişimin kesişiminde duran ve 
bu alanın var olan bilgisini yerel karar vericilerin bakış açısı ve uygula-
malarını olumlu yönde etkileyebilecek yeni yaklaşımlarla  harmanlama-
yı amaçlayan 12 özgün yayından oluşuyor. 

Yayınlar üç temel alana odaklanıyor. Başka bir deyişle, bu dizi içerisinde 
üç grup kitap yer alıyor. İlk grup, Türkiye’nin göç deneyimini, göç ve 
yerel yönetişim alanındaki temel kavramları, mevcut yaklaşımları ve bu 
alandaki doğru bilinen yanlışları ortaya koymayı hedefleyen kitaplar-
dan oluşuyor. Mülteci krizi bağlamında, belediyelerin kapsayıcı hizmet 
sunumunda karşılaştıkları mali sorunlar ve bu sorunlara yönelik kaynak 
yönetim modelleri ve alternatif  fon kaynaklarıyla  belediyelerin göçmen 
ve mültecilerle ilgili uygulamalarda insan hakları ve hukuki çerçeve bağ-
lamında karşılaştıkları zorluklar ve idari yargı, denetim ve diğer kurum-
ların düzenlemeleri ile ilgili bilgileri dizinin bu grubunda sizlere sunu-
yoruz. Göçten etkilenen belediyelerdeki mekânsal, sosyal ve ekonomik 
değişimlerin (konut, altyapı, sağlık, eğitim, açık yeşil alanlar gibi) tespi-
ti için verilerin toplanması ve haritalanarak kalkınma, mekân ve kent 
planlama süreçleri ile ilişkilendirilmesi konusunda etkili bir araç olan 
kent profilleme yaklaşımı ve de belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi için 
somut ve gerçekleştirilebilir çözüm önerilerinin üretilmesine dair kitap-
lar da bu grubun içinde yer alıyor. Ele alınan konular aynı zamanda göç 
ve yerel yönetişim alanında belediyelerin müdahale ve uygulamalarının 
çerçevesini çizen ve hareket alanlarını belirleyen meseleler.
 
Yerel Yönetişim ve Göç kitaplarının ikinci grubu ise, Türkiye ve dünya-
da yerel yönetişim alanındaki yeni bakış açılarının ve müdahale araç-
larının belediyelerimize tanıtılmasını hedefliyor. Adil, eşitlikçi ve tüm 
toplumsal grupları kapsayan kentlerin inşası için çeşitliliğin yönetişimi; 
belediyelerin, göçün devam eden veya devam etmesi muhtemel etkile-
rine karşı dayanıklı, hazırlıklı ve tedbirli olmasını sağlayacak göç ana 
planlarının hazırlanması ve yerel yönetişimin tüm aşama ve alanlarına 
entegre edilebilecek olan, kentsel sistemlerin zorluklar ve yıkıcı dene-
yimler sonrası toparlanma ve dönüşüm süreçlerini ele alan rezilyans 
yaklaşımını bu grup yayın ile belediyelerimize sunuyoruz.
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Serinin üçüncü bölümü ise Türkiye belediyelerinin uygulama deneyim-
lerine odaklanıyor. Bu gruptaki yayınlarda göç alanında başarılı yerel 
uygulamalara imza atan belediyeler, kapsayıcı hizmet sunumu bağla-
mında, artan nüfusa, olası finansal kısıtlara ve personel yetersizliklerine 
rağmen insani yardım, kentsel planlama ve altyapı yönetimi, göçün ya-
rattığı potansiyellerden faydalanma, alternatif  finansman geliştirme gibi 
konularda iyi uygulama örneklerini paylaşıyor. Bu yayınların yazarları 
ise belediyelerimizin kendileri. Yani, RESLOG-Türkiye Yerel Yöneti-
şim ve Göç kitaplarının bu kısmı, belediyelerin kendi alanlarının bilgisi-
ni üretmesi ve yaygınlaştırmasına yönelik mekanizmaları destekleyerek, 
deneyim paylaşımı ve bilgi alışverişinin ötesinde bir kazanç hedefliyor.
 
Yukarıda özetlediğim bu yaklaşım, proje ortakları olan Türkiye, Mar-
mara ve Çukurova Belediye Birlikleri’nin ilgili birimleri ile yapılan 
derinlemesine görüşmeler, yine proje kapsamında pilot belediyelerle 
gerçekleştirilen sorun ve ihtiyaç analizi çalışmaları ve alanda hem pro-
fesyonel hem de akademik faaliyetler yürüten uzmanlarla yapılan mü-
lakatlara dayanarak geliştirildi. Özellikle, Marmara Belediyeler Birliği 
adına RESLOG-Türkiye koordinatörlüğünü yürüten Göç Politikaları 
Uzmanı Sayın Merve Ağca’ya temaların belirlenmesi sürecinde sağla-
dıkları değerli katkılar ve uzun soluklu fikir alışverişlerimiz için teşekkür-
lerimi sunarım.
 
RESLOG-Türkiye ekibi olarak, Yerel Yönetişim ve Göç yayınlarının, 
kapsayıcı ve barışçıl hizmet sunumunun ön koşulu olan yerel karar alma 
ve planlama mekanizmalarının inşası için gerekli entelektüel ve pratik 
zemine katkı sağlayacağı inancındayız. Umarız, yayınlarımız belediye-
lerimize göçün kentsel bağlamının ele alınmasında benimseyecekleri 
yaklaşımlarda ışık tutar.
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GİRİŞ1

Amaç

Bu kitabın amacı, Türkiye’de ani uluslararası göç ve mülteci akını ne-
deniyle ciddi zorluklar yaşayan belediyelerin, hizmetlerini daha sürdü-
rülebilir ve daha yüksek rezilyanslı bir şekilde sunabilmeleri için gerekli 
dönüşüm sürecinde ivme kazanmalarına yardımcı kılavuz bilgiler sağla-
maktır. Arka plan olarak, kentlerin yaşadıkları zorluklar genel bir çerçe-
ve içinde verilmektedir. Ardından dünyanın her yerinde kentlerde tespit 
edilen sorunların yönetiminde kullanılabilecek çözümler, bu çözümlerin 
gerektireceği katılımcı planlama ve tasarım süreçleri gibi idari çözüm-
ler ile günlük hayattaki seçimlerde yapılacak değişiklikler açıklanmakta, 
uygun maliyetli çözümler ile toplulukların azami düzeyde fayda sağla-
yacağı somut kentsel tasarım yanıtları sunulmaktadır.

Dünya Kentleşiyor 

Bugün dünya nüfusunun yüzde 50’sinden fazlasına ev sahipliği yapan 
kentlerin nüfusuna 2050 yılına kadar 2,5 milyar kişinin daha eklenme-
si beklenmekte ve kentlerde özellikle toplumsal ve çevresel sorunların 
artacağı tahmin edilmektedir. İnsanlar doğal afetler, çatışmalar, kıtlık 
ve işsizlik gibi sorunlar yaşadıkları memleketlerinden ayrılmak zorunda 
kalmaktadırlar. Daha iyi altyapı, daha iyi hizmetler ve daha fazla eko-
nomik olanaklar sunan kentsel bölgeler göçmenler için çekici görün-
mektedir.

Kitlesel göçlerin, zaten kırılgan olan kent sistemleri üzerinde risk oluş-
turduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Artan nüfus yoğunluğu; sağlık, 
güvenlik ve toplumsal uyum alanlarında sorunlara yol açarken kamu 
hizmetleri için kullanılan kentsel kaynaklar üzerinde de baskı oluştur-
maktadır. Eskiyen altyapı, işsizlik, gıda ve su kıtlığı, eşitsizlik ve şiddet 
gibi, kent dokusunu zayıflatan kronik sorunlarla başa çıkmaya çalışan 

1 Giriş bölümü için genel olarak 100 Resilient Cities (2017) metninden yararlanılmıştır.
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kentlerde, bu baskılar söz konusu riskleri büyütebilmektedir. Belediye-
lerin bu riskleri ele almada başarısız olması da ortaya çıkan olağanüstü 
durumları körükleyebilmektedir.

Kentlerin Yeni Gerçeği: Kitlesel Göçler

Bugün tanıklık ettiğimiz kitlesel göçler, geçici bir acil durum değil, yeni 
bir gerçekliğin başlangıcıdır. Göçmenleri kentlere iten etkenler büyük 
olasılıkla daha da kuvvetli hale gelecektir. Tahminlere göre, 2050 yılına 
kadar iklim değişikliği 200 milyon kişiyi daha yerinden edebilir ve dün-
yanın en yoksul 48 ülkesinin toplam nüfusu ikiye katlanarak 1,7 milyara 
ulaşıp insanları varlıklı kentlere taşınmaya itecek daha güçlü dürtüler 
yaratabilir. Suriye, Irak ve siyasi istikrarsızlıktan etkilenen diğer ülke-
lerdeki çatışmalar, milyonlarca mülteci ve ülkesinde yerinden edilmiş 
kişinin (IDP) güvenli bir yer arayışıyla memleketlerinden ayrılmalarına 
neden olmaya devam etmektedir.

Kentler bu yeni gerçekliği, direnilmesi gereken bir düşman değil, ka-
bullenilmesi gereken bir durum olarak görmelidir. Göçmenlerin çoğu 
memleketlerine dönemediği ya da dönmeyi istemediği için belediye 
yetkililerinin ev sahipliği rolü kalıcı hale gelmektedir. Bu durum kabul 
edilip, kitlesel göçün kent sistemleri üzerinde yaratabileceği baskıları ön-
görmeye ve bu baskılara karşılık vermeye yönelik planlar yapılırsa bu 
yeni sakinlerin kentte yarattığı etki hafifletilebilir. Göçün yarattığı baskı, 
hem kentin altyapı, hizmet ve yönetişim sistemlerinin iyileştirilmesi hem 
de yerli topluluklarının karşılama kapasitesinin artırılması için fırsat ola-
rak görülebilir.

Geleceğin Belirsizliği

Dünyanın her yerinde kentlerin aldığı göçün, çağımızı tanımlayan bir 
akım olduğunu kabul etmek ve bu akımın köklerine kadar uzanan belir-
sizliği fark etmek gerekir. İnsan dalgalarının yönü, zamanlaması ve bü-
yüklüğü, yerel yetkililerin doğru tahminlerde bulunmasını, uzun vadeli 
plan yapmasını ve kaynak tahsis etmesini zorlaştırmaktadır. Örneğin 
Suriyeli mülteci krizi sürekli olarak yeni ve öngörülemeyen gelişmelere 
neden olmaktadır. 
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Belediyeler mültecileri kaynakları sınırlı olan ülkelere hapseden ulusla-
rarası politika kararları, doğal afetlerin çok büyük insan gruplarını ye-
rinden etmesi, ekonomik krizlerin genç ve nitelikli göçmenleri varlıklı 
kentlere yönlendirmesi gibi çok farklı darbeler alabilir ve ne tür darbeler 
alacaklarından da habersiz olabilirler. Birden fazla zorluğu ele alan ve 
kent sakinlerini hem iyi hem de kötü zamanlarda destekleyen güvenilir 
ve esnek sistemler oluşturan kentler, başlarına ne gelirse gelsin gelişebi-
lirler.

Kitlesel Göç, Mevcut Baskıları Körükleyebilir

Göç sonrasında nüfus yoğunluğunda gerçekleşen artış, hâlihazırda zor-
lanan altyapı, kaynaklar ve belediye hizmetleri üzerinde beklenmeyen 
baskılar yaratırken, diğer baskı etmeni de göçmenlerin genellikle öteki-
leştirilmiş mahallelere yerleşmesidir. Yeni nüfus artışının büyük bir kıs-
mı, zaten hassas toplulukların yaşadığı kayıtdışı ve plansız bölgelerde 
olmaktadır. Bu da iş ve temel hizmetler için hem algı düzeyinde hem de 
gerçekte rekabet yaratarak eski kent sakinleri, ekonomik göçmenler ve 
ülkeye girişte karşılaştıkları yasal engeller, sınırlı ekonomik kaynaklar ve 
yaygın ayrımcılık nedeniyle hâlihazırda başkalarının yaşamadığı hassa-
siyetlerden etkilenen yerinden edilmiş topluluklar arasındaki toplumsal 
gerilimleri yoğunlaştırmaktadır.

Kent sakinleri; iş olanaklarında yaşanan rekabete ve kötüleşen yaşam 
koşullarına yeni gelenlerin neden olduğunu düşündüğü zaman, kente 
ani ve büyük çapta akın akın yeni insanların gelmesi, mevcut gerilimleri 
ve yabancı düşmanlığını körükleyebilir ve bu da popülist politikaları ve 
şiddet içeren aşırılıkları besleyerek toplumsal uyuma ve toplumun geliş-
mesine zarar vermektedir.

Kentlerden Azla Çok Şey Yapmaları Bekleniyor
ama Kararlar Ulusal Düzeyde Alınıyor

Sınırlar, vatandaşlık ve kota ile ilgili kararlar genellikle ulusal veya ulus-
lararası olarak alınırken, göçün gerçekteki etkileri yerel düzeyde his-
sedilmektedir. Kentler milyonlarca göçmen için ilk varış noktası, geçiş 
merkezi ve son durak haline gelmiştir. Göçmenlerin hayatında kısa, 
orta ve uzun vadede, ilk varıştaki gıda, barınak ve sağlıktan, geçiş sı-
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rasında konut ve geçim olanaklarına ve istihdam ile toplumsal uyuma 
kadar kentler merkezi bir rol oynamaktadırlar. Sonuç olarak belediye-
ler göçmenlerin karşılanması ve ihtiyaçlarının yönetimi için pragmatik 
çözümlerin ortağıdır. Öte yandan, bu önemli işleri yerine getirmek için 
genellikle yeterli kaynak, politika ve merkezi yönetimin vermesi gereken 
yetkilere sahip değillerdir.

Yüksek Rezilyanslı Kentler

Yüksek rezilyanslı kentler; aksilik olasılığına karşı planları olan, aksi-
liklerin etkisini sönümleyebilen ve hızlı toparlanabilen kentlerdir. En 
önemlisi de yeni koşullara uyum sağlayarak hayatta kalmanın ötesine 
geçebilir ve büyüyebilirler. Rezilyans kazanan kentler, krizleri değişiklik 
için itici güç olarak kullanabilir hale gelir ve geleceği çok önceden ken-
di kontrollerine alırlar. Böylece hem iyi hem de kötü zamanlarda tüm 
sakinleri için yaşanacak daha iyi yerler haline gelebilir ve birçok merke-
zi hükümetin büyük zorluklarla uğraştığı, hatta zaman zaman durumu 
daha da kötüleştirdiği yerlerde başarılı olabilirler.

Kentlerden “azla çok şey yap”maları istendiği zaman kentlerin merkezi 
hükümetler, özel sektör kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşları 
ile işbirliklerini sağlamlaştırmaları ama daha da önemli olarak ellerin-
deki kaynak ve yetkileri yaratıcı ve esnek bir şekilde kullanmaları gere-
kir. Kentler; işveren, ürün/hizmet sağlayıcı ve politika yapıcı olarak etki 
gösterebilirler. Belediye yöneticileri, kapsayıcılığı yerel politikaya önce-
den dâhil edebilir, işletme ve altyapı gelişimi için olanaklar sunabilirler.
Bu kitap küçük projelerle değişiklik yaratma yolları tanımlanmakta ve 
giriş hariç beş bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde kentsel gelişmenin dinamikleri açıklanmakta, günümü-
zün kentsel bölgelerinde yaşanan zorlukların genel çerçevesi sunulmak-
ta ve bu zorlukların sunulan belediye hizmetlerini genel anlamda nasıl 
etkilediği ele alınmaktadır. Bu bölümde amaçlanan, belediye hizmetle-
rinin yakın zamandaki kitlesel Suriyeli göçü için anlamını düşünürken 
ve daha yüksek rezilyanslı ve kapsayıcı kentler oluşturma hedefiyle gele-
cekte kullanılabilecek yolları geliştirirken bir adım geri atıp kentsel geliş-
menin biçim ve yapısının düşünülmesinin önemli olduğunu göstermek-
tir. Bölümün amacı, mevcut zorlukları daha genel toplumsal ve kentsel 
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gelişme sorunları ile karşılaştırmaktır. Bu da hâlihazırda baskı yaratan 
sorunlara yönelik en uygun çözümleri tasarlamak için ele alınması ge-
reken konuları tam olarak anlamak için önemlidir. Farkındalık, kişisel 
gelişmenin başlangıcı ve değişikliği yönetebilme becerisidir.

İkinci bölümde belediye personelinin ve belediye teşkilatının rolü ile 
belediye hizmetlerini desteklemeye yönelik araçlar ele alınmaktadır. 
Belediyeler nasıl değişiklik yaratabilir? Bu bölümde belediye teşkilatı-
nın yaşadığı zorluklar kısaca açıklanmakta ve alternatif  çözüm önerileri 
sunulmaktadır. Küçük projeler, katılımcı ve kapsayıcı planlama ve ka-
mu-özel ortaklıklarıyla çalışma yolları tanımlanmakta, başarı veya başa-
rısızlık takibinin ölçeği ve rolünün dikkate alınmasının önemi ile birlikte 
bu yaklaşımların avantaj ve dezavantajları aktarılmaktadır. Bölümün 
amacı, soyut sözcükler olan kapsama, katılım, rezilyans ile sürdürüle-
bilir kalkınma hedeflerinin, özellikle daha yüksek rezilyanslı ve sürdü-
rülebilir kentler oluşturma konusunda istekli olan belediyelerin eylem 
alanında uygulamaya konmasına katkıda bulunmaktır.

Üçüncü bölümde, tespit edilen başlıca sorunlara yönelik olarak Tür-
kiye’de hayata geçirilebilecek bazı çözümler sunulup tartışılmaktadır. 
Dünya genelinde devam eden projeler arasından model olarak alınabi-
lecek birçok proje olsa da bu kitapta çok uzun bir listeye yer verileme-
yeceğinden dâhil edilen örnekler, ilk iki bölümde söz edilen zorluklar ile 
ilişkili olacak şekilde seçilmiştir.

Dördüncü bölüm geleceğin belediye hizmetlerini ele almaktadır. Bö-
lümde, geleceğin yüksek rezilyanslı kentleri tasarlanırken göz önünde 
bulundurulması gereken temel gelişme eğilimlerinden birkaçı anlatıl-
maktadır. Türkiye bağlamında da değerlendirilebilecek, göçmen toplu-
lukları da ilgilendirebilecek birkaç proje örneği verilmiştir. 

Beşinci bölümde kitabın kilit mesajları derlenmiş şekilde sunularak, 
daha yüksek rezilyanslı kentlerin geliştirilmesinde yaşanan zorluklara 
karşı kullanılabilecek eylemler ile ilgili kılavuz bilgiler verilmesi amaç-
lanmıştır. 
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KENTSEL GELİŞMENİN DİNAMİKLERİ
VE SUNULAN BELEDİYE HİZMETLERİNDE 
YAŞANAN ZORLUKLAR
Kentler; refah ve rezilyans için olmazsa olmaz kaynak, hizmet ve fır-
satlara erişim sunabilmektedir. Dolayısıyla birçok göçmen için ken-
te yerleşme kararı, ucunda refah olan iyi bir karardır. Öte yandan iyi 
yönetilmediğinde göç, hem hareket halindeki hem de ev sahibi toplu-
luklar için dışlanma ve hassasiyet koşullarının ortaya çıkmasına neden 
olabilir (International Organization for Migration, 2015). Bu bölümde 
günümüzde kentsel bölgelerin göç nedeniyle yaşadığı zorlukların genel 
çerçevesi aktarılmakta ve bu zorlukların sunulan belediye hizmetlerini 
nasıl etkilediği tartışılmaktadır. Bölümdeki üç alt kısımdan ilki, kentsel 
bölgeler ve göç ile ilgilidir. Bu kısımda kentsel bölgelerin yaşadığı göçün 
arka planı küresel bir açıdan resmedilmektedir. İkinci kısım, göçle ilişkili 
toplumsal ve ekonomik sorunlarla ilgilidir. Son kısımda ise göçün kent-
sel altyapı ve hizmetler üzerindeki etkisi ele alınmaktadır.

Kentsel bölgelerin kitlesel göç nedeniyle yaşadığı zorluklar dünya ge-
nelinde birbirine benzer. RESLOG projesinde, Türkiye belediyelerinin 
yasal sorumlulukları temel alınarak 39 belediye sorumluluk alanı tespit 
edilmiştir. Belediyeler, projenin bir parçası olarak, göçten etkilenen hiz-
met alanlarını tanımlamıştır. Bu kitapta, RESLOG kapsamında tespit 
edilen sorunlar ile küresel sorun olarak belirlenmiş sorunlar birlikte ele 
alınmaktadır. 

Tarihte Kentsel Bölgeler ve Göç

1800 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun sadece yüzde ikisi kentsel 
alanlarda yaşıyordu. Kentsel alanlar, sanayileşme ile daha kalabalık hale 
geldikçe artan nüfus yoğunluğu ve ekonomik faaliyetler, bulaşıcı hasta-
lıkların hızlı yayılmasına ve hava kirliliğinde artışa yol açarak ölümlere 
ve toplumsal huzursuzluğa sebep olmuş, kentsel bölgeler çok zengin az 
sayıdaki insan dışında herkes için dünyanın en sağlıksız yerleri haline 
gelmişti (Fitzpatrick, vd., 2000). Bu tür kentsel bölgelerde ölüm oranının 
kırsaldakinden yüksekti ve yakın zamana dek kentsel bölgelerin varlığını 
sürmesinin tek yolu, kırsal bölgelerden sürekli olarak göç alınmasıydı 
(Keyfitz, 1984).
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Kentsel Gelişmenin Dinamikleri
ve Sunulan Belediye Hizmetlerinde Yaşanan Zorluklar

1900’lerin başında yeni modern devletlerin, belediye hizmetlerinin ve 
kent altyapısının (su, sıhhi tesisat, yollar ve enerji tedarik sistemleri) or-
taya çıkmasıyla durum değişti ve kentsel bölgeler, günümüzün ekono-
mik kalkınma merkezleri oldular. Bu da kentsel bölgeleri gittikçe daha 
fazla insan çeken dinamik yerler haline getirdi, hatta dünyanın bazı 
bölgelerinde kentsel bölgeler muazzam büyüme göstererek kentleşme 
kavramının ortaya atılmasını sağladı (United Nations Human Settle-
ments Programme, 2016). Dünyanın toplam nüfusu iki, kentsel nüfusu 
da üç katına çıkarken bugün dünya nüfusunun yarısından fazlası kentsel 
bölgelerde yaşamaktadır (United Nations, 2004). Kentleşme düzeyi ve 
kentlerin büyümesi de bölgeden bölgeye büyük değişiklik göstermekte-
dir. En yüksek kentleşme oranları; nüfusun %80’inden fazlasının yaşa-
dığı Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa’dadır. Türkiye’de ise kentlerde 
yaşayan nüfus oranı %75 civarında olup kent nüfusunun büyüme hızı, 
bazı Güney Asya ülkelerindeki büyümeden de hızlıdır (United Nations 
Human Settlements Programme, 2016). 

Dünya genelinde göç büyük kentlere doğru akma eğilimi gösterirken 
bu kentlerin bazılarında (Sidney, Londra ve New York gibi) göçmen 
nüfusu toplam nüfusun üçte birinden, Dubai’de ise yarısından fazladır. 
Göçmen sayısı artan diğer büyük kentler arasında Jakarta, Mumbai, 
Rio de Janeiro, Buenos Aires ve İstanbul bulunmaktadır (United Na-
tions, Department of  Economic and Social Affairs, Population Divisi-
on, 2016). Kentsel bölgeler nüfus çekmeye devam etmekte ve gelecekte 
dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun kasaba ve kentlerde yaşaması 
beklenmektedir. 2017 yılında dünyadaki uluslararası göçmen sayısı tah-
mini olarak 244 milyon (United Nations, Department of  Economic and 
Social Affairs, Population Division, 2016), ülke içi göçmen sayısı ise 763 
milyondu (Bell & Charles-Edwards, 2013). Dolayısıyla kente göç, hem 
ülke içinde hem de uluslararası alanda sınırları aşan, global bir olgudur. 
Her kentin göç almasının farklı nedenleri, göçün farklı dinamikleri var-
dır. Bazı kentler göçmen işçilerin, bazıları ise savaş ya da kuraklıktan 
kaçan göçmenlerin varış noktasıdır. Göçmenlik ile ilgili kısıtlamalar do-
layısıyla geçici göçmen nüfusu barındıran kentler de vardır. Göçmenle-
rin eğitim seviyeleri açısından da farklılıklar söz konusudur. Bazı ülkeler 
açıkça eğitim düzeyi yüksek göçmenleri çekmeyi amaçlamaktadır. Yasal 
ile yasal olmayan göçmenlik arasında önemli bir ayrım yapılması gere-
kir. Her iki kategorideki göçmenlerin durumları; göç politikaları, göç-
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menlerin gelme sebepleri ya da komşu ülkelerde meydana gelen olaylar 
gibi birçok etkene bağlıdır (United Nations, 2004). Bu etkenlerin yanı 
sıra göç alan ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı da belirleyicidir.

Türkiye ve Göç

Avrupa ile Asya’nın bağlantı noktasında olan Türkiye, eskiden beri göç-
menler için çıkış, geçiş ve varış noktası olmuştur. Türkiye bugün dünya-
nın en büyük göçmen topluluklarından birine ev sahipliği yapmaktadır. 
Türkiye’de Geçici Koruma kapsamında kayıtlı 3,6 milyon Suriyelinin 
yanı sıra, sığınma, uluslararası koruma veya mülteci statüsü almaya ça-
lışan, başka uluslardan göçmenler de barınmaktadır.2 Bu göçmenlerin 
çoğu büyük kentlere yerleşmektedir.

Türkiye, diğer pek çok ülke gibi, hızlı bir kentleşme sürecinden geçmek-
tedir. Kentlerde yaşayanların toplam nüfusa oranı 1950 yılında %25 
iken bugün %75’e ulaşmıştır.3 Sonuç olarak kentsel bölgelerde arazi ve 
belediye hizmetleri üzerinde çok büyük bir baskı vardır. Kentleşmenin 
baskısı, özellikle orta ölçekli kentlerde artarak büyük altyapı yatırımı 
ihtiyaçları doğurmuştur.4 Son Suriyeli göç krizinin de eklenmesiyle bir-
likte Türkiye’nin birçok kentinde belediye hizmetlerinde birtakım ciddi 
zorluklar ortaya çıkmıştır. Bu uluslararası kitlesel göç de yurt içindeki 
kırdan kente göç ile aynı mantıkla ilerlemektedir. Büyükşehir bölgeleri; 
iş fırsatları, yeni gelenlerin iletişim kurabilecekleri akraba veya yakınla-
rın varlığı, okul ve sağlık gibi hizmetlere erişim şansı gibi nedenlerle kü-
çük kent yerleşimlerinden daha çekici görünmektedir (United Nations 
Human Settlements Programme, 2016).

2   https://turkey.iom.int/migration-turkey Erişim tarihi: 13 Ağustos 2019
3 World Bank Group – Turkey partnership : country program snapshot (İngilizce). Washington, D.C. : World 
Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/952361485160313443/World-Bank-Group-
Turkey-partnership-country-program-snapshot
4 A.g.e.



9 

Kentsel Gelişmenin Dinamikleri
ve Sunulan Belediye Hizmetlerinde Yaşanan Zorluklar

Toplumsal Dışlama ve Göç 

Aşağıdaki kısımda göç ile ilişkili toplumsal ve ekonomik zorluklar özet-
lenecektir. 

Ekonomi ve İşgücü Piyasası

Amerika Birleşik Devletleri Fen Bilimleri, Mühendislik ve Tıp Milli Aka-
demileri’nin hazırladığı bir rapora göre birinci nesil göçmenlerin ülkeye 
maliyeti yerli nüfusun maliyetinden daha yüksektir (National Academies 
of  Sciences, Engineering, and Medicine, 2017). Öte yandan, ikinci nesil 
göçmenler büyüyüp yetişkin olduğunda, kente ekonomik ve maddi yön-
den en çok katkı sağlayan gruplar arasına girmektedirler. Dolayısıyla 
uzun vadede göçmenlerin devlet bütçesine genellikle olumlu bir etkisi 
olur (Merler, 2017). Bu gelişmenin diğer bağlamlarda ne kadar geçerli 
olacağı, elbette göçmen kabul eden ülkenin ekonomik yapısına ve göç-
men tipolojisine bağlıdır (Hack-Polay, 2019).

Nerede olursa olsun göç, ekonominin belirli sektörlerindeki işçi havuzu-
nu genişlettiği için işgücü piyasalarını etkileyecektir. Bu etki, göçmenle-
rin yeteneklerine, yerleştikleri ülkenin mevcut işgücüne ve varış ülkesinin 
ekonomisine bağlıdır. Ekonomi ve işgücü talebi, işgücü arzında artışa 
uyum sağladığında görülecek etkiler, kısa ile uzun vade arasında da fark-
lılık gösterir (Borjas, 1995; Borjas, vd., 1997). Göç, göç alan kentin genel 
ekonomisini para havaleleri ile de etkileyebilir (Shera & Meyer, 2013). 
Aynı zamanda, göçmenlerin belirli ürün ve hizmetler için olan talebi ar-
tırması karşısında, göçmen işgücünün kullanıldığı sektörlerde (örneğin 
tarım ve bakım sektörleri) üretimin işverenlerce artırılması sonucunda 
göç, işgücü talebini de artırmış olur. (Ruhs & Vargas-Silva, 2020) Eko-
nomilerdeki iş sayısı sabit olmaz; dolayısıyla belirli meslek sektörlerinde 
mevcut işler için rekabeti artırabilen göç, yeni işler de yaratabilir. 

Göçün mevcut işlerin ücretleri veya istihdamı üzerinde kısa vadede 
yaratacağı etkiler, göçmenlerin mevcut işçilerin yerine geçmeye ya da 
onları tamamlayıcı olarak çalışmaya elverişli becerilerinin olup olma-
masına bağlıdır (Borjas, 1995; Borjas, vd., 1997). Göçmen işçilerin mev-
cut işçilerin yerine geçtiği durumlarda, işlerdeki rekabetin artması ve en 
azından kısa vadede ücretlerin düşmesi beklenir. İstihdam açısından, 
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azalan ücretlerin mevcut işçiler arasında yaratacağı işsizlik veya eylem-
sizlik, mevcut iş piyasasında yer alan işçilerin düşük ücretleri kabul et-
meye ne kadar istekli olduğuna bağlıdır. Göçmenlerin gelmesiyle emek 
yoğun işlerde çalışan işçilerin genellikle daha fazla rekabete maruz kal-
ması beklenir. Bu da belediyeyi toplumsal açıdan daha yüksek rezilyans-
lı hale getirmek için gayret gösterenlerin dikkate alması gereken önemli 
bir dinamiktir (Ruhs & Vargas-Silva, 2020).

Ekonominin göçe yanıt verme yolları, ücretlerdeki ve istihdamdaki de-
ğişikliklerden ibaret değildir. En az iki uyum sağlama mekanizması daha 
vardır (Dustmann, vd., 2008). Göç, ekonomide üretilen ürün ve hizmet 
yelpazesini, böylece işgücü piyasasının mesleki ve endüstriyel yapısını 
değiştirebilir. Örneğin emek yoğun işgücünün yöneldiği bir coğrafyada 
emek yoğun üretim (örneğin tarım) veya hizmetlerin sunumu artabi-
lir. Yatırım ve işgücü talebinin göçe yanıt verme düzeyi, ekonominin 
özelliklerine bağlıdır. İşgücü talebi, ekonomik durgunluk zamanlarında 
daha yavaş, ekonomik büyüme zamanlarında daha hızlı artabilir (Ruhs 
& Vargas-Silva, 2020). Ayrıca iş piyasasındaki hareketlenme uluslarara-
sı yatırımcıların ilgisini çekebilir (düşük ücretler nedeniyle). Kentler de 
daha iyi altyapı inşası ve tüm kent sakinleri için sosyal hizmetler gelişti-
rilmesinde bu kaynaklardan yararlanabilir (100 Resilient Cities, 2017).
Kent nüfusu göç ile arttığı için neredeyse tüm belediye hizmetleri üze-
rinde baskı yaratarak bakım maliyetlerini ve kent altyapısında geliştir-
me ve iyileştirme ihtiyacını artırır. Bu noktada belediyelerin önemli bir 
problemi, yer ve işgücü rekabeti nedeniyle kentteki arazi fiyatlarının ve 
ücretlerin yükselmesidir (Brockerhoff & Brennan, 1998). Bu yüksek ma-
liyetlere, piyasa yönetişimi mantığıyla hareket eden kamusal bütçeleme 
siyaseti (vergi adaleti ve kemer sıkma) nedeniyle belediye bütçelerindeki 
küresel olarak yaşanan durağanlık veya azalma da eklenebilir. Kentsel 
politika ve mali sermaye devrelerinin finanslaşması da söz konusu olun-
ca belediye teşkilatı güvenilmez bir duruma düşer (Hinkley, 2015), artan 
ihtiyaçlar ile sınırlı belediye kaynakları arasında büyük ve gittikçe geniş-
leyen bir uçurum yaratır (Popescu, 2006).
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Göçün Toplumsal Zorlukları

Göç; ırk, din, etnik köken, dil ve kültür çeşitliliği ile ilişkili birden fazla 
toplumsal zorluğu bünyesinde taşır (World Economic Forum, 2017). Bir 
kentte çeşitliliğin sağlıklı olduğunu gösteren çalışmalar olsa da (Lauren-
ce, 2011) çeşitlilik; toplumsal uyum, kültürler ve gelenekler açısından, 
belirli bir ölçüye kadar kent sakinlerinin güvenlik ve emniyeti açısından 
riskler oluşturabilir (Stolle, vd., 2008). Bu tip etkenler özellikle, göçmen-
lerin gelir ve eğitim düzeylerinin düşük olduğu ve göç hızının çok yüksek 
olduğu durumlarda ortaya çıkar. Bu tür göçler, toplumda çoğu zaman 
yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık şeklinde gerilimler doğurarak mahal-
lelerde, iş yerlerinde ve okullarda şiddet olaylarına yol açabilir.

Avrupa’da, yeni göçmen nüfuslarının sosyal uyumu konusunda zor-
luklar yaşayan kentler olmuş, Afrika’da birçok kentte, büyüyen kentsel 
bölgelere yeni gelenlerin kabile veya aşiret farklılıkları nedeniyle toplu-
luklar arasında yabancı düşmanlığı ve şiddet olayları yaşanmıştır (In-
ternational Organization for Migration, 2016). Göçmenlerin toplumsal 
uyumu her daim gündemde olan bir konudur. Yavaş uyum sağlanan 
ya da hiç uyum sağlanamayan durumlar söz konusudur (White, 2000).
Yabancı düşmanlığının nedenlerinden biri, göçmenlerin çoğunlukla 
ailelerine ve etnik ya da kültürel gruplarına yakın yerlere yerleştikleri 
halde, önceki kısımda da ele alındığı gibi, emek yoğun işler için rekabet 
etme olasılıklarının bulunmasıdır. Göçmenlerin kendi topluluklarının 
dışına çıkmadan yaşama eğilimi, göze çarpan bir eğilim olup kentler 
içinde dışa kapalı yerleşim yerlerinin oluşmasına yol açabilmektedir 
(World Economic Forum, 2017).

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan göçmen uyumu çalışmalarında 
birinci neslin, gelir, eğitim, dil yeteneği gibi sosyoekonomik çizgilerde 
yerli nüfustan çok farklı olduğu gösterilmiştir. İkinci nesle gelindiğinde 
ise bu farklılıklar büyük ölçüde erimektedir. Arka plandaki özelliklere 
göre düzeltme yapılmadığında bile ikinci nesildeki açıklık, birinci ne-
sildekine kıyasla çok ılımlıdır. İkinci nesil üyelerin kullanabildiği (genel-
likle düşük) kaynak düzeyine göre düzeltme yapıldığında ise söz konusu 
açıklık daha da daralmaktadır (White, 2000). Göçmenlerin okul başarı-
sı ile ilgili, ulusal düzeyde temsili boyuna verilerle yapılan çalışmalarla 
bu durum gösterilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri örneğinde aile 
özelliklerinin (ebeveynin varlığı ve gözetimi, sosyoekonomik durum) ve 
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okuldaki başlangıç noktasının etkisi dikkate alınmadığında sonraki okul 
başarısının grafiği, göçmen çocuklar için farklı olmamaktadır (Duncan 
& Trejo, 2016).

Belediye Altyapısı ve Hizmetleri Üzerinde
Göçle İlişkili Etki

Artan göç; kentin konut, çocuk bakımı, enerji üretimi, dükkânlar, yol-
lar, hastaneler, doktorlar, parklar, okullar, toplu taşıma, polis, telefon ve 
istihdam gibi bileşenleri olan altyapısı ve hizmetlere olan talebi etkiler 
(World Economic Forum, 2017). Daha kısa vadede, ek bütçe de yoksa 
belediye çalışanlarının iş yükü artar ve bu da iş tatmini ile motivasyonu 
etkiler (Ellickson & Logsdon, 2001). Öte yandan göçün genellikle, ken-
tin hâlihazırdaki altyapı ve hizmet yetersizlikleri üzerinde, özellikle de 
göç hızının aniden çok yükselmesi durumunda, etkisi olduğunu unut-
mamak önemlidir. Belediyenin hizmet sunmada başarısız olmasının ne-
denleri arasına, göç nadiren girer. 

Konutlar 

Konutlar, birçok kentte arazilerin %70’inden fazlasını kaplar, kentin bi-
çim ve yoğunluğunu belirler, istihdam sağlar ve büyümeye katkıda bulu-
nur (United Nations Human Settlements Programme, 2016). Özellikle 
kentin yoksulları (yeni gelen göçmenler de genellikle bu gruptadır) için 
yeterli konut sağlamada yetersizlik, dünya genelinde büyüyen bir so-
rundur ve beraberinde uzun bir sorun listesi getirir. Kira artışları, aşırı 
kalabalık, hijyenik olmayan ortamlarda yaşam, astım gibi uzun süreli 
sağlık sorunları, düşük okul performansı, iyi kalitede su ve elektrik temi-
ni olmaması bu sorunlar arasındadır (Lawrence, 2012).

Belediyelerin bu hizmeti sunma konusundaki rolleri ve olanakları ülke-
den ülkeye değişmektedir ve birtakım etkenlerin etkisinden söz edilebi-
lir. Örneğin belediyenin konut projelerini geliştirme kapasitesi ve be-
lediyelerin veya devletin kentte sahip olduğu arazi miktarı bu etkenler 
arasındadır. Türkiye ve dünya genelinde kentlerde, zaman zaman artan 
göçün de etkisiyle, zaten yüksek olan konut fiyatları daha da yükselebilir.
Uygun fiyatlı konut arzının düşüklüğü, dünya genelinde gecekondu 
semtlerinin oluşmasına yol açmıştır. Merkezden ya da belediye tarafın-
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dan barınabilecekleri bir yer gösterilmeyince, yeni nüfus kendi çözümü-
nü bulur. Bu mekanizma, göçmenlerin uyum sağlama yeteneğini ve re-
zilyasını göstermektedir. Aynı zamanda gecekondu semtlerinin oluşması 
çoğunlukla kısır bir döngü yaratır. Kötü konaklama koşulları hizmet ve 
olanaklara erişime engel olunca sosyoekonomik yoksunluk artar; sonra 
da bu dezavantajlar yeterli barınma olanaklarına erişimi engeller (Be-
gum & Moinuddin, 2010). 

Dünya genelinde tahmini olarak 881 milyon kent sakini gecekondular-
da yaşamaktadır ki bu sayı dünya kent nüfusunun yaklaşık çeyreğine 
karşılık gelmektedir. Bu sayı dünya genelinde son 24 yılda %28 artmış-
tır. Son yirmi yılda gecekonduda yaşayan kent sakinlerinin oranı (kent-
lerin büyümüş olması nedeniyle) azalmış olsa da gecekonduda yaşayan 
kişilerin sayısı artmaya devam etmektedir (United Nations Human Sett-
lements Programme, 2016).

Eğitimin Rolü

Eğitim ve öğretim sistemleri, ülkelere, göçün faydalarını ortaya koyma-
da kilit role sahip unsurlardır. Bu sistemlerde göçmenlere, becerilerini 
geliştirip kullanmaları, varış ülkelerinin işgücü piyasalarına katılmaları, 
refah düzenlemelerine katkıda bulunmaları ve aidiyet hissetmeleri için 
destek verilir. Ancak sosyal uyuma eğitimle ulaşmaya çalışırken kullanı-
lan yöntemlerin her koşulda iyi sonuçlar vermesini ya da kolay ilerleme-
sini bekleyemeyiz (Beltekin, 2016). Göçmenlerin sosyal uyumu söz ko-
nusu olduğunda, hangi politikaların ve stratejilerin etkili olduğuna dair 
sınırlı bilgi de olduğu için birçok ülke zorluklar yaşamaktadır. Ayrıca 
belediyelerin, göçmenlere (ve çocuklarına) eğitim verme rolü ve olasılığı 
ülkeden ülkeye çok değişmektedir (Crul, vd., 2017; Crul, vd., 2019a; 
Crul, vd., 2019b; Gökbayrak & Devlet Karapınar, 2019).

Artan göç, ilkokullarda kapasite kullanımını doğrudan etkiler ve okul-
ları sınıf  büyüklüklerini artırmaya ve sınıf  eklemeye iter. Göçle akın 
akın çocuk geldiğinde kentlerde bu akınlarla baş etmek için daha fazla 
kaynağa ihtiyaç duyulur (World Economic Forum, 2017). Bu kaynakla-
rın eksikliği, Türkiye’de olduğu gibi okulların devletin sorumluluğun-
da olduğu ülkelerde bile belediye üzerinde büyük baskılara neden olur. 
Göçmenler düşük kiraların olduğu ve/veya arkadaş veya hemşerilerinin 
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yaşadığı bölgelere yerleşme eğilimindedir.  Bu da okullarda kalabalığa 
ve sonuç olarak bu bölgelerin eski sakinlerinin imkânları varsa başka 
yerlere taşınmalarına ya da çocuklarını başka okullara göndermelerine 
yol açar (Organisation of  Economic Co-operation and Development 
(OECD), 2019). Türkiye ve Lübnan’da bazı okullar artık çift vardiyayla 
çalışmaktadır.

Türkiye’de belediyelerin asli sorumluluklarından biri olmasa da öğretim 
ve mesleki eğitim sistemleri sadece göçmenlerin işgücü piyasasına gir-
mek için ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarına olanak sağlamakla 
kalmaz, göçmenlerin varış ülkesindeki kültür ve gelenekleri anlamala-
rına da yardımcı olur. Bu da hem göçmenler hem de kentin mevcut 
sakinleri için yerel ölçekte refahı artırma ve kentsel bölgelerde toplumsal 
içerme için önemlidir. Hizmetlere daha iyi erişim ve yeni gelenlerin be-
ceri ve kapasitelerinin iyileştirilmesi yönünde yerel gayretler, etkilenen 
insanların ve kentsel bölgenin refahının bir bütün olarak iyileştirilmesi 
için olmazsa olmazdır (Rana, 2011). 

Ulaşım 

Kentler büyürken birçok kent sakini, kurum ve kuruluş için zaten önemli 
olan ulaşım altyapısı daha da kritik hale gelir. Kentte göçmen dolaşımı-
nın etkisini anlamak için nasıl seyahat ettiklerine, özellikle hangi ulaşım 
yöntemlerini kullandıklarına ve nereye gittiklerine bakmak önemlidir. 
Bir literatür değerlendirmesinde göçmen yolculuk örüntüleri konusun-
da yazılan birçok makalenin Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olduğu 
ama Kanada, Avusturalya, Norveç ve İsveç’te yapılan araştırmaları an-
latan makaleler de olduğu belirtilmektedir (Tsang & Rohr, 2011, s. 7). 
Bu çalışmada göçmenlerin yolculuk için daha çok toplu taşıma kullandı-
ğına, yürümek ve bisiklet gibi “araba dışındaki” ulaşım yöntemlerinin de 
yaygın olarak kullanıldığına dair genel bir fikir birliği olduğu sonucuna 
varılmaktadır. Ayrıca göçmenlerin araba erişiminin az olmasının sonu-
cu olarak gerek başka birisinin arabasına binerek gerekse araba ödünç 
alma yoluyla araba paylaşımının da daha yaygın olduğu görülmüştür. 
Mevcut sakinler ile göçmenler arasında seyahat tercihi farklılıklarının 
gözlemlenmesinin nedeni, makro düzeyde iki grup arasındaki, yaş da-
ğılımı, gelir, eğitim düzeyi ve istihdam durumu gibi alanlarda sosyoeko-
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nomik yapı farklılıkları olabilir. Mikro düzeyde ise göçmenlerin yolculuk 
örüntülerindeki farklılıklar, sosyoekonomik özelliklerdeki farklılıklarının 
ötesinde, ihtiyaçlarının, maruz kaldıkları kısıtlamaların ve tercihlerinin 
dışavurumu olabilir (Tsang & Rohr, 2011, s. 7).

Belediyelerin ulaşım ile ilgili olarak yaşadığı zorluklar, göçmenlerin ya-
şadıkları ve gitmek istedikleri yerlere bağlıdır. Göçmenlerin belirli alan-
larda yaşaması nedeniyle bu alanlarda toplu taşımada olması muhtemel 
yoğunluktan bunalıp ulaşım yöntemlerini değiştirmek için ekonomik 
imkânı olanlar, kullandıkları ulaşım yöntemini değiştirebilmektedirler.

Kent Hizmetleri: Su ve Sıhhi Tesisat, Enerji (Elektrik
ve Gaz), Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) ve Atık Arıtma

Çok fazla göç alan bir kentte, kent hizmetlerine olan talep üzerine ciddi 
baskılar binebilir. Bu hizmetlere erişim yoksunluğundan en çok zarar 
görenler genellikle, musluk suyu yerine şişelenmiş su gibi alternatifleri 
bulma kapasiteleri düşük olduğu için, gelir düzeyi en düşük olan toplu-
luklardır. Aynı mahallede ikamet eden göçmen sayısı fazla olduğunda 
da durum kötüye gidebilir. 

Su ve Sıhhi Tesisat

Özellikle gelişmekte olan kentlerde karşılaşılan en ciddi zorluklardan 
biri, temiz suya ve sıhhi tesisata ulaşma sorunudur. Göç, su kaynakları 
için gittikçe artan bir talep yaratır, bununla bağlantılı olarak kanalizas-
yon atığı üretiminde artış olur ve sonuç olarak daha fazla sayıda ve daha 
büyük atıksu arıtma tesislerine ihtiyaç duyulur. Türkiye’de büyük kent-
lerde daha şimdiden su kullanımı ve atıksu arıtma tesislerinin üzerindeki 
baskı artmıştır (Boyacıoğlu, 2018). Bu olanaklar olmadığında arıtılma-
mış atıkların yeraltı sularını, nehirleri, gölleri ve denizleri kirletme riski 
artar, daha fazla su kaynağı kullanılamaz hale gelir ve daha fazla insan 
gittikçe daha zor bulunan bir kaynaktan mahrum kalır (Oves, vd., 2018).
Su hizmetlerine olan talep artışına ek olarak bazı kentlerde kanalizas-
yon altyapısının eskimesi sorunu ortaya çıkmakta ve eskiyen kanalizas-
yon altyapısı da bazı kentlerde sızıntılara neden olmaktadır. Örneğin 
Mexico City’de su kaynaklarının önemli bir bölümü sızıntılarla kaybe-
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dilmektedir. Bu da kullanılabilir kaynağı azaltmakla kalmayıp su basın-
cının düştüğü zamanlarda sisteme kirleticilerin girmesine izin verilme-
sine neden olmaktadır (World Economic Forum, 2017). Türkiye’de de 
benzer bir sorun vardır (Özdemir, 2018).

İçme suyu ile sıhhi tesisat arasındaki bağlantı kritiktir çünkü su kirlen-
mesinin başlıca kaynağı, insan atıklarıdır. Nüfus artışı olan kentlerde 
kanalizasyon atığı yönetiminde yaşanan sorunlar göçle daha da körükle-
nirken kentin talebi karşılaması yetersiz kapasitesi nedeniyle her zaman 
mümkün olmayabilir. Bu durum, bulaşıcı hastalıkların yayılması ile iliş-
kili sağlık sorunlarının ağırlaşmasına neden olur. Sıhhi tesisat olanakları 
olmadığında daha da kötüleşen durum özellikle en hassas grupları, ço-
cukları, yaşlıları ve bağışıklığı düşük insanları etkiler (World Economic 
Forum, 2017).

Enerji

Göçün enerji tüketimi üzerindeki etkisi çeşitlidir (Scott, vd., 2018). Göç-
menlerin yerleşim yerleri ve yaşam kaliteleri ile ilgili kapsamlı veri olma-
ması, göçmenlerin enerji hizmetlerini kullanma şekline ve göçmenlerin 
enerji tüketiminin etkisine dair kısıtlı bilgi olması anlamına gelmektedir 
(UNESCO, 2017). Enerji kaynaklarının zaten sınırlı olduğu yerlerde 
göçmenlerin enerji hizmeti talepleri, mevcut tesislere erişimi azaltabilir. 
Filipinler’in Davao kentinde yeni kömür yakıtlı elektrik santraline yapı-
lan yerel hükümet yatırımının nedenlerinden biri olarak göçmenlerin 
elektrik talebi gösterilmiştir (World Economic Forum, 2017). Bu, kentte 
hava kirliliğinin artışına yol açarak astım ile diğer solunum hastalıkların-
da artışa yol açabilecek bir karardır (İnandı, vd., 2018). 

Elektrik şebekesinden komşu mülkler yoluyla dolaylı, bazen de yasa dışı 
bağlantılarla elektrik alan haneler genellikle birim başına daha yüksek 
meblağlar öderken normalde alabilecekleri tüketici enerji para yardımı 
kapsamının da dışında bırakılırlar (Heinrich Böll Stiftung, 2016). Göç-
men konutları geçici ve kayıtdışı olabildiği için modern enerji kaynak-
larına yüksek kalitede erişmeleri pek mümkün olmaz. Bazı ülkelerde 
kentteki göçmen gruplarını da kapsayacak şekilde düşük gelirli hanelere 
modern enerji hizmetlerine erişim için destek sağlanmaktadır. Örneğin 
Tayland’da gecekondu sakinleri için düşük maliyetli konut planlarına 
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elektrik bağlantıları dâhil edilmiş ve geçici konut kaydı ile daha fazla 
haneye şebekeye doğrudan ve yasal bağlantı izni verilmiştir (Shrestha, 
vd., 2008).

Birçok belediye, göç örüntülerinde yaşanan hızlı değişimlerin getirdi-
ği zorluklara yanıt verememekte (International Organization for Mig-
ration, 2017), elektrik ve konut ısıtma olanaklarının sunulması sorun 
haline gelebilmektedir. Devlet politikalarında elektrik genellikle kentin 
yoksulları için temel bir ihtiyaç olarak kabul edilmez (Singh, vd., 2014). 
Göçmenlerin tanınmasına ve enerji erişimine yönelik ulusal politikalar 
da göçmenlerin uyumu ve kent düzeyinde modern enerji hizmetleri-
ne erişimi anlamına gelmemektedir. Bu politika sorunları özellikle kent 
çevresindeki yerleşimler için ani sorunlar olup belediye yetkililerinin 
alanı dışında kalıyor olabilir ve verimi düşük enerji kaynaklarının kul-
lanılması nedeniyle elektriksizliğe ya da daha yüksek düzeylerde hava 
kirliliğine yol açabilir (Castán Broto, vd., 2017). 

Atık

Dünya genelinde kentlerde yaşayan insan sayısının artmasının sonu-
cu olarak atık hacminde de artış olmaktadır. Belediye katı atıklarının 
toplanması ve işlenmesi birçok kentsel bölge için gittikçe büyüyen bir 
sorun alanıdır. Belediye katı atıkları (MSW), Türkiye’de önemli çevre 
sorunlarından biridir. Ancak belediye katı atıkları ile ilişkili sorunların 
ele alınması zordur. Yine de atıkların daha verimli bir şekilde toplanma-
sı ve taşınması ile daha çevre dostu bir şekilde bertarafı için Türkiye’de 
çalışmalar sürmektedir. Katı atıkların yönetimi için sıkı düzenlemeler 
yürürlüktedir ama ilkel bertaraf  yöntemleri kullanılmaya devam etmek-
tedir (Turan, vd., 2009).

Fazla sayıda göçmenin bulunduğu bölgelerde, ikamet eden insan sayısı 
için yetersiz kalan atık altyapısı (çöp kutuları gibi) atık yönetimi ile ilişki-
li zorlukların daha belirgin hale gelmesine sebebiyet vermektedir (Park 
& Pellow, 2011). Ancak göçmenlerin daha fazla çöp ürettiğini gösteren 
kanıt bulunmamaktadır. Hatta aksine, göçmenler genellikle daha düşük 
gelir elde ettikleri için, ortalama kent sakinine göre, kişi başına kg cin-
sinden daha az atık üretirler.
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Buna rağmen, kentsel bölgelerdeki insan sayısındaki artış ile kentte yer-
lere atılan çöp üretimindeki artış arasında açık bir ilişki vardır (Wea-
ver, 2015). Bunun nedeni olarak ise yaşayanların sayısındaki artış, çöp 
kutusu sayısının ve atık toplama sistemlerinin yetersiz kalması etkenle-
rinin birleşimi gösterilebilir. Yerlerde çöp olmasının insanları yere çöp 
atmaya teşvik ettiğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır (McAndrew, 
1993; Huffman, vd., 1995). İnsanlar çok düşünmeden yerlere çöp atma 
eğilimindedirler (Ockels, 2001). 

Dünya genelinde göçmenler genellikle resmi veya gayri resmi olarak çöp 
toplama planlarına dâhil olurlar (Gregson, vd., 2016). Türkiye’de de du-
rum böyledir. Birkaç açıdan bu, özellikle eğitim düzeyi düşük göçmenler 
için iş fırsatları sağlar ve atık toplama şirketleri için de iş gücü sağlaması 
açısından avantajlı bir durumdur. Öte yandan, atıkların dökülmesinin 
yanı sıra, özellikle tehlikeli iş koşulları ile ilişkili olarak, hayatta kalmayı 
zorlaştıran olumsuz yönleri vardır (Dinler, 2016).

Kamusal Yeşil Alanlar ve Kamusal Alanlar

Kamusal alan; cinsiyeti, ırkı, etnik kökeni, yaşı veya sosyoekonomik se-
viyesi ne olursa olsun herkese açık ve herkes tarafından erişilebilir olan 
alanlar veya yerlerdir. Pazar yerleri, meydanlar ve parklar gibi herkese 
açık toplanma alanlarıdır. Kaldırım ve sokak gibi bağlantı alanları da 
kamusal alanın parçasıdır5. Bu kamusal alanın bir kısmı; eğlenme ve 
dinlenme amaçlı kullanılabilen yeşil alanlardır ve yeşil alanların kulla-
nımının sağlık üzerinde yararlı etkileri olduğuna dair çokça destekleyici 
kanıt bulunmaktadır (Akbari Neisiani, vd., 2016). Bazı araştırmacılara 
göre, internet üzerinden ulaşılabilen sanal alanlar, etkileşim ve sosyal 
karışım sağlayan yeni bir kamusal alan türüdür (sanal alanlar ile ilgili 
daha ayrıntılı tartışma için 5. bölüme ve akıllı kentler ile ilgili kısma 
bakabilirsiniz).

Kent nüfusunun artmasıyla her alan daha fazla ziyaretçi aldığı için mev-
cut yeşil alanlar üzerindeki baskı artar. Parkların daha fazla kullanılma-
sı, çim alanların, ağaçların ve çalılıklar ile banklar ve oyun alanları gibi 

5 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/urban-development/migrants-
inclusion-in-cities/good-practices/inclusion-through-access-to-public-space/ Erişim tarihi: 9 Ağustos 2020.
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diğer park altyapılarının daha fazla yıpranmasına yol açarak parklar 
üzerinde olumsuz etkiye sebep olabilir ve bu durum, önce yerlere atılan 
çöp miktarının artmasına, ardından da park bakım ve atık toplama ih-
tiyacının büyümesine neden olabilir. Ayrıca artan kent nüfusu, parklar 
ve yapılaşma olmayan alanların yeni konutlara dönüşmesi yönünde bir 
baskı oluşturur ve bu da kentteki kamusal alan kullanımı ile ilgili sürtüş-
meleri körükleyebilir (Burton, vd., 2005, s. 301; Breheny, 1992). Bu da 
başka bir kısır döngüdür.

Göçmenler genelde kentin kamusal alanlar açısından gelişkin olmayan 
yoksul kesimlerinde yaşadıklarından, bu durum, göçmenleri büyük öl-
çekli kentsel kamusal alanlara gitmeye sevk edebilmektedir (Bruton & 
Floyd, 2014). Literatürde, göçmenlerin parkları diğer kent sakinlerin-
den daha çok kullandığını gösteren hiçbir bulgu olmasa da genelde kötü 
konutlarda oturmaları ve özel araçları olmaması nedeniyle kentteki 
parkların bu grup için önemli bir alan olduğunu gösteren çalışmalar 
vardır (Krenichyn, 2006). 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki araştırmalara göre, göçmenleri kent 
matrisine yakıştırmayanlar bulunmaktadır. Örneğin bilim insanları, 
alan polisliği ile ırk polisliği arasında yakın bir ilişki olduğunun altını 
çizmektedirler (Bass, 2001). Başka araştırmacılar da aynı yasaların farklı 
ırklara farklı uygulanmasını ifade eden “ırksal profilleme”nin “sadece 
ırkla değil, memurların yer, bir alanda tipik olarak olması gerekenler ve 
kimlerin ait olduğu ile nereye ait olduğuna dair görüşleri ile de ayrılmaz 
bir şekilde bağlantılı olduğu”nu göstermişlerdir. Polisin kullandığı tak-
tik, beyaz ırktan olmayan insanları “uygunsuz” ve tehlikeli yabancılar 
olarak sınıflandırmaktır (Mitchell, 2003; McDowell & Wonders, 2009). 
“Kentsel alanı kim, neden kullanıyor?” sorularının sorulması gerekir.

Sağlık ve Çevre

Kentlere yeni gelenlerin en tehlikeli yerlere yerleşmek dışında çok fazla 
seçeneği genellikle yoktur (Bolin, 2006). Buralar resmi faaliyetler için 
kullanılmayan, kenarda kalmış, hizmet verilmeyen ve/veya altyapısal 
açıdan yeteri kadar gelişmemiş, genellikle dik, istikrarlı olmayan yamaç-
larda ya da kentin sel tehlikesi altında olan yerlerinde bulunan araziler-
dir. Yeni gelenler ve göçmen toplulukları çoğunlukla bu tür tehlikelere 
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çokça maruz kalmakta ve doğal afetlerde orantısız zarar görmektedirler 
(de Sherbinin, vd., 2012; Seibert, 2014).

Sağlık durumu; insanların doğduğu, yaşadığı ve çalıştığı koşullarla ve 
çevreyle büyük ölçüde bağlantılıdır (World Economic Forum, 2017). Bu 
durumun yoksul mahallelerde sağlık ile ilgili sonuçları solunum enfeksi-
yonları ile diğer bulaşıcı hastalıklar ve parazit hastalıklarıdır (Heymann 
& Fischer, 2003). Aşırı sıcak bazı bölgelerde hava kirliliği ile ilişkili bu 
sorunların nedeni; kötü konutlar, yeşil alan eksikliği ya da sıhhi tesisa-
tın veya atık toplama sistemlerinin iyi olmamasıdır (de Sherbinin, vd., 
2012). Koşullara bağlı olarak kente göçün, göçmenlerin ve ev sahibi 
toplulukların hassasiyet ve rezilyansı üzerinde çeşitli etkileri olabilir.

Kötü koşullarda yaşayan göçmen nüfusu fazla olan kentlerde sağlığı be-
lirleyen diğer toplumsal etkenler toplumsal yapılar ve ekonomi politika-
larıdır. Zaten var olan sağlık sorunları, yeni eklenen fiziksel, zihinsel ve 
toplumsal sağlık riskleri ile daha da kötüleşebilir. Ayrıca ev sahibi kent-
teki yerel sağlık hizmetlerinin yeterince bilinmemesi nedeniyle göçmen-
lerin refahı üzerinde olumsuz bir etki ortaya çıkabilir. Bu durum yüksek 
düzeyde kaygıya sebep olarak yüksek tansiyon gibi sonuçlar doğurabilir 
ya da uyuşturucu kullanımı gibi, tehlikeli sonuçlarla kendini dolaylı ola-
rak dışavurabilir. (World Economic Forum, 2017). 

Yeni toplumsal ve siyasi ortam ile dil engellerinin sonucu olan gerçek-
likler, birinci ve ikinci nesil göçmenlerin baş etme becerileri ve uyum 
sağlama yetenekleri üzerinde etkilidir. Uyum sağlama sürecinin özel-
likle zihinsel sağlığa etkileri; göçmenlerin sosyal ağı, cinsiyet, yaş, dil 
yeteneği, eğitim yeterlilikleri ve dini inançlar ile göçün gerekçesi ve varış 
noktalarında nasıl karşılandıkları gibi hususlara bağlıdır (Kristiansen, 
vd., 2007).

Güvenlik ve Emniyet

Göçün güvenlik konusu olması ve göçün milli güvenlik ile insan güvenli-
ği açısından anlamı ile ilişkili birden fazla çelişkili görüş bulunmaktadır. 
“Kimin güvenliği” kavramı tartışma konusudur: devletin mi, insanların 
mı; gelişmiş ülkelerin mi, gelişmekte olan ülkelerin mi; varış ülkelerinin 
mi yoksa geliş ve çıkış ülkelerinin mi (World Economic Forum, 2017)?
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Gelişmiş ülkelerin bazıları göçü güvenlik sorunu olarak kabul edip sıkı 
ve kısıtlayıcı politikalar koymak için bahane olarak kullanmaktadır. Bu 
politikalar sığınmacıların güvenli ülkelere erişimini sınırlamakta ve daha 
da uç durumlarda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ya da istenen 
varış yerine güvenli olmayan yolları kullanarak ulaşmaya çalışmaları 
sonucunu doğurabilmektedir. Bu politikaların sonucu olarak, göçmen-
lerin ülkeler arasında seyahat edip çalışırken karşılaştıkları gerçeklikler 
ile göçmenlere uluslararası hukuk kapsamında temin edilen koruma 
arasında uyumsuzluklar da ortaya çıkmaktadır. Göçmenlerin çıkarları, 
kent yönetimlerinin çıkarları ve göçmenlerin hareketini aşırı kontrolcü 
bir şekilde yönlendiren ülkelerin çıkarları arasındaki farklılıklar; söz ko-
nusu ülkelerde farklı farklı tutumlarını beraberinde getirmiştir (Interna-
tional Organization for Migration, 2015). 

Ulus devletlerin sınırlarını kapattığı, toplulukları böldüğü ve siyasi 
şiddetten kaçanlar dâhil göçmenleri kabul etmediği günümüzde, bazı 
kentler kendiliğinden açık, çeşitlilik içeren ve kozmopolit yerler ola-
rak görünmektedir (World Economic Forum, 2017). Amerika Birleşik 
Devletleri’nde sığınak kent denen bu yerler, göçmenlerin yerleşmesine 
yardım ederek onlara yardım ve destek sağlamıştır. ABD’de kayıtdışı 
göçmenleri (yani federal göç kanunlarını ihlal etmekten yargılanması 
gerekenler) koruyan kentler ve bölgeler için federal fonlar ayıran yeni 
kanun hükmünde kararnamenin ardından, bu kararnameye karşı çıkan 
bazı kentler, federal hükümet ile yerel yönetimler arasında bir ayrılık 
yaratmıştır (Muggah, 2017).

Bölümün Özeti

Göçe; ekonomik, sosyopolitik ve çevresel etkenlerle ilişkili olarak çıkış 
ve varış yerindeki itici ve çekici unsurlar neden olur. Bir kentin aldığı 
beklenmeyen kitlesel göç (örneğin savaş veya doğal felaket nedeniyle), 
belediyenin sunduğu hizmetleri büyük baskı altında bırakır ve hizmet 
memnuniyetsizliği yaratabilir. Daha çok göçmen topluluğu veya kentin 
yoksul kesimi için refah kaygıları ile de sonuçlanabilir.

Göç kentleşmeyi beslediği, kentsel büyüme de endüstriyel gelişme (kir-
lilik) ve arazi kullanımı ile ilişkili olduğu için, bu çevresel bozulmadan 
genellikle göç sorumlu tutulmaktadır. Bağlantı olsa da o bağlantının ne 
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kadar kuvvetli olduğu pek açık değildir. Çevresel koşullar ile ilgili kamu 
politikalarının, temeldeki ulaşım altyapısının ve milli gelir düzeyinin; 
alınan göçün büyüklüğünden daha fazla payı olabilir (White, 2000). 
Kitlesel göçün mekân, konut, kaynaklar ve daha iyi kaynak ve kent yö-
netimi ihtiyacını etkileyecek yeni kısıtlamalar getirdiği söylenebilir. Bu 
da belediye ve çalışanları üzerinde finansal ve psikolojik baskı yaratır. 
Hizmet seviyesi düşer veya kötüleşirse kent sakinleri arasında huzursuz-
luk yaratabilir. Kitlesel göç, emek yoğun işlerde çalışan işçilerin sayısın-
da artış ve yeni gelenler ile mevcut kent sakinleri arasındaki yeni sosyal 
gerilimler nedeniyle iş piyasalarında değişiklikler gibi, kent içinde başka 
etkilere de sebep olabilir.

Göçün bir kent üzerinde etkileri kente özeldir ve hem ilk duruma (fi-
ziksel, sosyal ve ekonomik) hem de gelen göçmenlerin profiline bağlıdır. 
Sonuç olarak her kentteki olumsuz etkilerin tespit edilmesi ve bu etkile-
rin altında yatan neden ve dinamiklerin yönetiminde kullanılacak olası 
yolların belirlenebilmesi için önce bunların anlaşılması gerekir.
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BELEDİYE HİZMETLERİNİ DESTEKLEMEK
İkinci bölümde belediye teşkilatının ve belediye personelinin belediye 
hizmetlerini destekleme rolü ele alınmaktadır. Bu bölümde; bir beledi-
yenin amacı kısaca açıklanmakta ve ardından bazı genel yönetim zor-
lukları tanımlanmaktadır. Son kısımda ise sektörler arası işbirliği, küçük 
projelerde ve kamu-özel ortaklıklarında katılımcı ve kapsayıcı planlama 
yapılarak belediye hizmetlerinde ve genel refahta pozitif  yönde deği-
şim başlatmak için alternatif  çalışma yolları özetlenmektedir. Başarı ve 
başarısızlık takibi dâhil bu yaklaşımlarla avantaj ve dezavantajlar tartı-
şılmaktadır. Bölümün amacı, kapsayıcılık, katılım, rezilyans gibi soyut 
kavramların ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin, daha yüksek rezil-
yanslı ve sürdürülebilir kentler oluşturma konusunda istekli belediyele-
rin uygulamalarına yansıtılmasına katkıda bulunmaktır.

Belediyelerin Rolü

Belediye yönetimi, acil hizmetlerde çalışma yöntemi sağlamanın yanı 
sıra, belediyenin uzun süreli planlama ve geliştirme sürecinin temelini 
oluşturmaktadır. Belediyeler genel olarak; tüm sakinlerinin refahı için 
kendi varlıklarını destekleyen sosyal ve ekonomik faaliyetlerin geliştiril-
mesinden sorumludur. İnsanların refahı ile ilgili olarak kent gündemin-
de de yer verilmesi gereken merkezi işler vardır.6

Ekonomik, sosyal ve siyasi koşullar açısından kentler arasındaki devasa 
farklılıklara rağmen belediyenin temel amaçları konusunda genel bir fi-
kir birliği vardır. Bu amaçlar, iyi yönetişimin temel özellikleri (verimlilik, 
şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılım) ile karıştırılmamalıdır. Belediye-
nin amaçları, üç genel kategoriye ayrılabilir: (a) belediye sakinlerinin 
yaşama ve çalışma koşullarını iyileştirme ve bunu yaparken sakinlerin 
ihtiyaçlarını dikkate alıp hak ve menfaatlerini korumak için temel sosyal 
haklardan yoksun olan gruplara özel ilgi gösterme; (b) sürdürülebilir 
sosyal ve ekonomik kalkınmayı teşvik etme ve (c) fiziksel ortamı iyileştir-
me ve koruma (Popescu, 2006). 

6 Birleşmiş Milletler’in Yeni Kentsel Gündem’ine bakınız: http://habitat3.org/the-new-urban-agenda.
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Bu üç amaç nitelik olarak birbirinden farklı olsa da aralarında kuvvetli 
bir bağ vardır. Belediye; gelir elde etmek için iş ve fırsat yaratan verim-
li bir yatırım planı hayata geçiremediği sürece temel sosyal haklardan 
yoksun olan kent sakinlerinin yaşam koşulları iyileştirilemez. Sağlık ve 
yaşam koşulları belirsiz ya da işgücünün eğitim düzeyi yetersiz olduğun-
da, kentin ekonomik refahı, yetersiz altyapı, etkisiz kamu hizmetleri ve 
düşük verimlilik gibi koşulların sınırladığı alanda kalır. Fiziksel ortamın 
kötüleşmesiyle de hem kent sakinlerinin sağlık ve refahı üzerinde hem 
de belediyenin sosyal ve ekonomik kalkınmasını sürdürme ve stratejik 
yatırımları (bu yatırımlar çevrenin, altyapının ve hizmet operasyonunun 
çekiciliğine bağlıdır) çekme kapasitesi üzerinde yıkıcı etkiler ortaya çıkar 
(Popescu, 2006). Bu zorluklar önceki bölümde özetlenmiştir.

Göç bağlamında belediyenin önemli bir rolü, belediyeye rezilyansı yük-
sek bir kalkınma yolu sağlayacak şekilde toplumsal uyumu teşvik etmek-
tir. 

Toplumsal Uyum 

Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı “sığınak” kentler, emniyet kuvvet-
lerinin, göçmen topluluklarına karşı önyargılı olduğu düşünülen bazı 
federal göç kontrol organları ile işbirliği görevini sonlandıran mevzu-
atları desteklemektedir. Bu bağlamda Chicago ve Los Angeles 2012’de, 
onlarında ardından New York 2014’te işbirliği yapmama tedbirlerini 
hayata geçirdiler (Uluslararası Göç Örgütü, 2015, “Cenevre Göçmen-
ler ve Kentler Konferansı, 26-27 Ekim 2015”) (World Economic Forum, 
2017). 

Toplumsal uyum, insanların kendi mahallelerinde veya kentlerinde 
birbirleriyle geçinme düzeylerini ifade eder. Göçmenlerin diğer etnik 
gruplar ve kent sakinleri ile etkileşimleri ve yerel kuruluşlara (polis gibi) 
duydukları güven bu kavrama dâhildir. Yerlilerin yeni insanlara açık 
olmadığı veya göçün bütünleştirici etkisini kabul etmeye alışık olmadı-
ğı yerlerde yaşayan ve çalışan çok sayıda göçmen vardır. Ayrıca emek 
yoğun mevsimsel işlerde çalışan göçmen işçiler çoğunlukla, yerleştikleri 
bir yerde uzun süre kalmamaktadır; bu da uyumun kuvvetlenmesinin 
önünde zorluklar yaratmaktadır (World Economic Forum, 2017). 
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Göçün, toplumsal uyumun sağlanması üzerindeki etkisi, değişiklik ve 
çeşitlilik gösterir. Topluluklar arasında ortaya çıkan sorunların kayna-
ğı, dil ve kültür engellerinden, ortam ve toplumsal bağlama dair bilgi 
eksikliğinden, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığından doğarak büyüyen 
anlaşmazlıklardır. Ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı, göçmenlerin ko-
nut, sağlık ve istihdam gibi temel kent hizmetlerinden dışlanmasında 
da etkili olmaktadır. Böyle bir ortamda göçmenin izlediği yol, ya kısır 
döngü olur ya da verimli bir döngü. Göç politikalarının temeli genelde 
ulusal düzeyde atılınca, kentlerdeki topluluklara insan uyumlandırma-
da etmede kullanılacak strateji ve politikaların geliştirilmesi kentlerden 
beklenmektedir (World Economic Forum, 2017).

Belediye Hizmet Yönetişiminin İyileştirilmesinin 
Önündeki Zorluklar

Bu tür strateji ve politikaların geliştirilmesi kolay bir iş değildir. Bir ken-
te gelen göçmenlerle ilişkili belediye hizmetlerinin yönetişimini etkile-
yen birçok zorlayıcı unsur vardır (Şekil 1). En önemli zorluk, özellikle 
insan sayısındaki artış ile net bir şekilde bağlantılı olmak üzere belirli 
hizmetlerin sunulması için gerekli kaynaklardaki eksikliktir. Kaynak yeter-
sizliği verimsiz yönetişim ile birleşince büyümekte olan bir kentin ani 
göçlere uyum sağlaması uzun yıllar alabilir (Torrey, 2004). Dolayısıyla 
ani değişikliklere yanıt vermek ve kent sakinleri için rezilyansı yüksek 
bir kalkınmayı sağlamak için kent yönetişiminin kuvvetli olması kritik 
öneme sahiptir (Linden, 1996).  Belediye ekonomisi, sunulan hizmetleri 
etkileyen başka birkaç etkenle bağlantılıdır. Kitlesel göç alan bir kentin 
karşı karşıya olduğu zorluklar çok boyutludur. Bu zorlukları uygun bir 
şekilde ele almak için birçok farklı disiplinden ve meslekten uzmanlık 
gereklidir. Büyük belediyelerin bu uzmanlığa sahip olma olasılığı olsa da 
küçük belediyelerde bu kapasiteler olmayabilir. Dolayısıyla önemli bir 
diğer zorluk, bilgi eksikliğidir ve göçün kent üzerindeki olumsuz etkilerinin 
neden ve etki ilişkilerinin nasıl değerlendirileceğine dair bilgi eksikliği de 
buna dâhildir. Bunun yanı sıra, tespit edilen sorunların ele alınıp yenilik-
çi, idari ve teknik çözümler bulunabilmesi için gerekli bilgilerin eksikliği 
de bu kapsamdadır.

Bilgi eksikliği ile bağlantılı olarak, sorunların gerçek nedenlerini hedefi-
ne alan bir kentsel gelişimi mümkün kılmak için gerekli bilgilerin topla-
nıp işlenmesinde yaşanan teknoloji eksikliği nedeniyle iyi veri eksikliği söz 
konusu olabilir. Örneğin iyi coğrafi bilgi sistemlerinin olmaması, birçok 
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kamu görevlisinin kataraktlı gibi çalışması anlamına gelir (Torrey, 2004). 
İyi istatistiklerdeki eksiklik de karar verme süreci için bilgi sağlayabile-
cek birçok kentsel göstergenin eksik olması demektir (Organisation of  
Economic Co-operation and Development (OECD), 1997). Mevcut 
verilerin birçoğu, ulusal düzeydedir ve kentsel alanlara yönelik kanıta 
dayalı planlama ve iyileştirme yapmak için çok yüzeysel kalır. Dolayısıy-
la yerel yönetimlere, kararlar için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamak 
üzere yerel düzeydeki veri ve araştırmaların geliştirilmesi gerekir (Tor-
rey, 2004). Güvenilir istatistikler olmayınca karar vericiler, belediyenin 
hizmet sunma mekanizmalarının olmamasının ve siyasi irade oluşturul-
mamasının topluma maliyetleri ile ilgili bilgi alamayabilir.
 
Bir diğer yönetişim zorluğu; kentsel alanın yönetişim ve uygulamalı yönetiminin 
planlandığı sektörel organizasyon alanındadır. Su, hava, yollar, konut ve en-
düstriyel gelişim yetki alanlarının çakışması, bu hayati çevresel kaynak-
ların verimli yönetilmesini engeller (Torrey, 2004). Kentsel yönetim, sek-
törlere ayrılınca her bir belediye birimi kendi işiyle uğraşma eğiliminde 
olur ve bu da işbirliği önünde engel teşkil eder. Türkiye’de, özellikle eği-
tim alanında farklı rol ve sorumlulukları olan belediyeler ile merkezi 
yönetim arasında benzer bir işbirliği engeli vardır.

Belediye hizmetlerinin özelleştirilmesi, belediye hizmetlerinin yönetişimini 
birkaç açıdan etkileyebilir. Etkili faktörlerden biri, belediye hizmet şir-
ketlerinin oluşumu ile ilgilidir. Eğitim seviyesi düşük olan veya yabancı 
düşmanlığı yapma potansiyeli olan hizmet sağlayıcıları (çöp toplayanlar, 
parklara bakım yapanlar ile belediye zabıtaları), belediyenin ihtiyaçları-
na veya vizyonuna uygun hizmet veremeyebilirler. Bu durum, ücretlerin 
düşük olmasıyla da (veya iş tatminini etkileyen diğer etkenler ile) iliş-
kili olabilir. İşe alınan insanların bazıları, açık olmayan sözleşmeler ve 
düşük maaşlarla çalışıyor olabilir ve bu da aslında motivasyonu yüksek 
belediye çalışanlarına ihtiyaç duyulan zamanlarda, yüksek çalışma mo-
tivasyonunun sağlanmasına mani olur.

Yolsuzluk, belediye hizmet sunumunun seviyesini ve verimliliğini olumsuz 
yönde etkileyen bir diğer önemli etkendir. Belediyenin sunacağı hizmet-
ler için ayrılan kaynakların hortumlanması gibi daha yaygın eylemleri 
içeren yolsuzluk, eski moda ve verimsiz teknolojilerden ayrılmaya izin 
vermeyen teknoloji bağımlılıklarını da besleyebilir.
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Toplumsal Uyum mu Ayrışma mı?

İster zengin ister yoksul, büyük ya da küçük birçok belediye benzer ni-
telikte sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunlar, her vatandaşın temel 
ihtiyaçlarını yansıtır. Bunlar; gelir üretimi için güvenli ve yeterli kaynak, 
uygun konutlar, sağlık, eğitim, emniyet, günlük hayat ve iş için uygun 
ortamdır. Bu ihtiyaçların birçoğunun sadece yerel idarenin olanakları ve 
doğrudan kontrolünün ötesinde eylem ve faaliyetler ile karşılanabileceği 
gerçeğine rağmen (dünya çapında bir olaydır), bu ihtiyaçların karşılan-
ma derecesi, kamuoyunun gözünde belediyenin idari performansına 
dair algıyı etkileyecektir (Popescu, 2006). Burada belediyenin bir seçim 
yapması gerekir: sorunları görmezden gelebilir, başka kurumları ya da 
kişileri suçlayabilir ya da ne kadar karmaşık görünse de tespit edilen so-
runlara göre hareket etmeye başlayabilir. Bu, pazarda iki sebze arasında 
seçim yapmak gibi kolay bir iş değildir. Düşünce yapısı ve geleceğe yö-
nelik gelişme yolu ile ilgili bir seçimdir (Şekil 2). Tek bir çalışanın yapa-
bileceği bir seçim değildir ama mevcut zorlukların çok boyutlu yönleri 
dikkate alınırsa elbette her çalışanın seçimi önemli olacaktır.

Şekil 2. Pozitif  Kentsel Gelişme Döngüsü

Toplumsal
Uyum

Üretkenlik ve 
toplumsal

canlanmada
artış

Entegre
planlama
ve kente
eşit erişim

Toplum
inşası
ve daha fazl
sivil katılım

Yetenek
kazandırma
ve daha iyi

fırsatlar

Aidiyet
Hissi

Etkili
Toplumsal 
Uyum

Kapsayıcılık



29 

Belediye Hizmetlerini Desteklemek

Belediye Hizmet Yönetişiminin İyileştirilmesinin 
Önündeki Zorluklarla Başa Çıkmak

Önceki kısımda söz edildiği üzere, sunulan hizmetlerin yönetişimini et-
kileyen ve tek tek ele alınması gereken birden fazla etken olsa da beledi-
ye hizmetlerinin desteklenmesinde yardımcı olabilecek birkaç yönetişim 
yaklaşımı vardır. Belediye yönetişiminin geliştirilmesi ve iyi yönetişime 
engel olan etkenler arasındaki ilişkilerin ele alınması karmaşık bir konu-
dur. Kentsel gelişme bu kadar karmaşık bir konuyken, özellikle de dış 
kaynaklı bir krizle karşı karşıya olan kentlerde, hızlı bir çözüm yoktur. 
Tek amaç, değişim süreçlerinin başlatılmasıdır. Bu kısımda, belediye yö-
netişiminin iyileştirilmesi için kullanılabilecek bir dizi olasılık ve yakla-
şımdan söz edilecektir.

Sektörler Arası İşbirliği ve Kamu - Özel Ortaklıkları

Kent yönetişimi güçlü olmadığında kamu-özel ortaklıklarının önemi ar-
tabilmektedir (Serageldin, vd., 1994). Bu tür ortaklıklar, uygulama ön-
celiklerinin belirlenmesine yardımcı olabilir. 

Çağımızın sağlık, çevre, eğitim ve yoksulluk gibi çarpıcı zorlukları, ister 
yerel, ister ulusal isterse uluslararası ölçekte olsun karmaşık sorunlardır. 
Biz ise bu sorunlara parça parça, hatta bağımsız çözümlerle yaklaşır-
ken çabalarımız, sorunların varlık gösterdiği ölçekteki problemlerin ele 
alınması için yeterli olmamaktadır (Becker & Smith, 2018). Kamu-özel 
ortaklıklarının bir kısmı, önce insan sağlığını tehdit eden çevresel tehli-
kelerin ele alınmasını savunmaktadır.

Gittikçe daha karmaşık hale gelen bir dünya ile uğraşırken iki seçeneği-
miz var. Birinci seçeneğimiz, dünyayı basit olarak kabul etmektir. İkinci 
seçeneğimiz ise karmaşık zorluklar karşısındaki bakış açımızı, gerektiği 
kadar karmaşık hale getirmektir. Böylece, çözüm arayanlar olarak, ya 
sorunun bir parçasına odaklanıp sadece o parçayı çözmeye çalışmayı 
seçebiliriz ya da mevcut zorlukları yeterli düzeyde ele alıp yeterince 
karmaşık çözümler üretmek için farklı bakış açıları ve kaynaklara sahip 
paydaşları gerektiğinde sürece dâhil edebiliriz (Becker & Smith, 2018).
Birinci yaklaşımda belirli zorlukların etkili bir şekilde ele alınması müm-
künken ikinci yaklaşım, karmaşık zorluklarda birden fazla ölçekte sür-
dürülebilir değişim potansiyeli en üst düzeye çıkabilir. Başka bir deyişle, 



KİTLESEL GÖÇTEN ETKİLENEN BELEDİYELERDE BELEDİYE HİZMETLERİ
KÜÇÜK PROJELERLE ETKİLİ ÇÖZÜMLER

30 

sektörler arası işbirliği, yani toplumsal bir sorunu birlikte çözmek ve or-
tak bir amaca ulaşmak için farklı bakış açılarını ve kaynakları kullanan 
bireyler ile kâr amacı gütmeyen, kamu, hayırsever ve iş sektörlerinden 
teşkilatların ittifaklarının artması mümkündür (Becker & Smith, 2018). 
Sektörler arası işbirliğinde de sorunlar vardır ve sorunun niteliği, iş-
birliğinde kamu yetkililerinin mi yoksa kamu ve özel kuruluşlarının mı 
olduğuna bağlıdır. Yine de genel olarak bu tür işbirlikleri üç engel ile 
karşılaşmaktadır: i) yerel sektörler arası işbirlikleri, ulusal düzenleme se-
viyesinde imkânsız hale getirilebilir; ii) belediyeler seviyesinde sektörler 
arası işbirliği için stratejiler ve fırsatlar bulunmamaktadır; iii) mesleki 
seviyede, birbiriyle çatışan değer ve normlar ile mesleki sınırlarda belir-
sizlikler görülmektedir (Halvorsen, vd., 2017). 

Bu engeller temel alınarak, sektörler arası işbirliğinin nasıl teşvik edile-
ceğine dair altı ipucu verilmiştir. Bu örnekler, kamu-özel sektör işbirlik-
leri içindir ama farklı belediye birimleri arasındaki işbirliğinin geliştiril-
mesi için de kullanılabilir (Brody, 2017):

1. Çok sektörlü “çevirici”ler yetiştirmek: Belediyenin geliştirme 
programları ve faaliyetleri sayesinde, kamu sektöründen özele ya da 
özelden kamuya insan geçişiyle, özel sektör çözümlerinin kamu sorun-
larına uygulanmasını sağlayacak, umut vadeden sosyal değişim liderle-
rinin staj veya liderlik eğitimi programları ile kamu sektöründe çalışma-
sıyla mümkün olabilir. 

2. Tüm sektörlerde liderlik yeteneğinin geliştirilmesi için ya-
tırım yapmak: Kâr amacı güden sektör, başarı sağlayan yönetim mo-
dellerini güzelleştirmiştir ve liderliğini buna göre üst seviyeye taşımaya 
kararlıdır. Fakat kamu sektöründeki liderler genellikle mesleki gelişme 
için aynı fırsatlara sahip değildir. Tüm sektör liderlerinin rollerinde ola-
ğanüstü olmasını sağlamak üzere bu yönetim modellerinin kamu sektö-
ründe de yer bulması için çalışmakla olanaklı kılınabilir.

3. Her sektörün güçlü yönlerini vurgulayıp zayıf  yönleri en 
aza indirmek: Her sektörün taşıyabileceği büyüklükteki riskleri alması 
ile mümkün olur. Tüm sektörlerin küçük de olsa risk almayı öğrenmele-
rini sağlamak gerekir. Böylece sürekli iyileştirmeye odaklanan bir kültür 
yaratılır (küçük projelerle değişim yaratma konulu kısmı inceleyin).
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4. Sektörler arası işbirliği için ortak bir dil yaratmak: Sektörle-
rin nasıl işlediğini anlamadan etkili ortaklıklar kurmak mümkün değil-
dir. Bir ortaklığın başarmaya çalıştığı etkinin ortak tanımını oluşturmak 
çok önemlidir. Ortaklar; sorunları tanımlamak, ilerleme ölçütlerini be-
lirlemek ve tüm sektörlerden en iyi düşünceleri kullanan yaratıcı yakla-
şımlar geliştirmek için birlikte çalışmalıdırlar. Başarıyı tanımlayıp takip 
etmek için veriye dayalı bir çerçeve kullanmak ortak bir dil oluşturup 
işbirliğini geliştirmenin bir yoludur.

5. İşbirliklerini yapılandırmak için bir çerçeve kullanmak: Her 
sektörü, daha iyisini yapmak ve riskin yükünü paylaşmak üzere kendi 
mevcut standart uygulamalarının sınırlarını zorlamaya teşvik eder.

6. Hiçbir kent yalnız başarılı olamaz (ve yalnız başarmak zorunda 
kalmamalıdır da): Hem iyi örnekler hem de zorlayıcı deneyimleri pay-
laşmak için bir araya gelip ağ ve işbirliği oluşturmak çok önemlidir. Bu 
tür işbirliği yapıları ulusal veya uluslararası olabilir.

Yukarıda esasen, özel sektör ve diğer kamu kuruluşları ile sektörler arası 
işbirliğine vurgu yapılmaktadır. İşbirliği yapılacak bir diğer aktör, okul-
lar ve üniversiteleri kapsayan tüm eğitim kurumlarıdır. İşbirliğinin ama-
cı, öğrencilerin seviyesine göre farklı olabilmektedir. Küçük öğrencilerle 
çalışmak, çocukların bakış açısını anlamanın bir yolu olabilir ama aynı 
zamanda bu sürecin eğitim boyutu da olabilir. Üniversite öğrencileri 
ise belediye teşkilatında eksik olan bir beceriye sahip oldukları zaman 
ve/veya küçük araştırmalar ile süreçlere katkı sağlayabilirler. Kent La-
boratuvarları veya Yaşayan Laboratuvarlar isimleri altında bu türden 
belediye/üniversite şirketleri, hatta bazen de özel şirketler kurulmuştur 
(Scholl & Kemp, 2016).

Katılımcı ve Kapsayıcı Kent Gelişimi

Göçmenlerin, yerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin hassasiyetleri-
ni etkileyen kararlar; kurumsal, sivil ve özel sektör aktörleri tarafından 
belediye düzeyinde alınır (International Organization for Migration, 
2015). Belediyenin planlama süreçlerinden birçoğu, katılımcıdır ama 
uygulamada bu katılım çabası genellikle sadece çoktan dâhil edilmiş ve 
görece iyi durumda olan kent sakinlerini kapsamaktadır. Katılım ile kas-
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tedilen şey, bir grubun belediye planlama sürecine ve hizmet geliştirme 
ile ilgili karar verme süreçlerine dâhil olmasıdır.

Başarılı bir katılım sürecinin tasarlanmasında kullanılabilecek birçok 
araç vardır.7 Fakat katılımı sağlamak, özel bir tekniktir. Eğitimini alma-
yan ya da uygulama ile öğrenmemiş biri için oldukça ağır olabilir.

Tüm ana grupların öncelik ve menfaatlerini yansıtacak şekilde yürüyen 
planlama ve proje geliştirmenin yanı sıra, aynı grupların planlamayı ey-
leme dönüştürme konusundaki taahhütlerini sağlamada, katılım yararlı 
olur. Kamu kuruluşlarının çoğu, kent sakinlerini ve menfaat gruplarını 
stratejik planlamaya katılmaları için davet etme ilkesini benimseseler 
dahi katılım için hazırlık, yönetim, diplomasi, zaman, para ve sıkı çalış-
ma gereklidir (FAO, 1998). 

Katılımcı planlama sürecinde kilit adımlar vardır ve bu yapı, hem büyük 
hem de küçük etkileşim projeleri (örneğin belediye planlaması, mahalle 
parklarının iyileştirilmesi) için anlamlıdır. Bu adımlar şöyledir: Katılımı 
Düzenle, Paydaşları Tespit Et ve Tanı, Uygun bir Katılım Düzeyi Seç, 
Karar Sürecine Kamu Katılımını Sağla ve Benimsenen Kamu Katılım 
Yaklaşımını Süreç Boyunca Hedeflerle Eşleştir.8

Bir belediyenin önündeki önemli zorluklardan biri, farklı menfaat grup-
larının kim olduğunu tanımlamak ve her biri ile etkin bir şekilde etki-
leşimde bulunmaktır. Bu, pasiften aktife birçok farklı katılım biçimi ile 
farklı koşullarda ve farklı insanlarla etkileşim ile mümkün kılınabilir. Öte 
yandan, katılım iyi yönetilmediğinde rekabet halindeki fikir ve menfa-
atler üzerinden bir yüzleşmeye dönüşebilir (FAO, 1998). Belediyenin 
planlama ve karar verme sürecini kolaylaştırmak için böylesi bir duru-
ma engel olmak önemlidir.

7 Paydaş katılımını sağlayıp hayata geçirme ile ilgili bilgi ve araç setlerinin paylaşıldığı çok sayıda site vardır. 
Birkaç örneği aşağıda görülebilir:
https://www.epa.gov/international-cooperation/public-participation-guide-process-planning
https://www.theweave.info/images/TheWeave-V1-High-July2011.pdf
http://www.fao.org/3/W8961E/w8961e05.htm
8 https://www.epa.gov/international-cooperation/public-participation-guide-process-planning#main-content
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Kentin geliştirilmesine katılım için davetiye gönderen bir belediye asla 
herkesi memnun edemez. Diğer yandan, belediyenin kötü tercihlere yol 
açan izolasyonu engellemek için de katılımı kullanması gerekir. Kendi 
başına kurabileceği ortaklıkların ötesinde ortaklıklar kurulmasını teşvik 
etmelidir (FAO, 1998).

Katılım başarılı olduğunda (FAO, 1998),

1. Açıklık (şeffaflık), adalet ve hesap verebilirlik sağlar. Bu da 
meşruiyet ve güvenilirlik çerçevesinde planlama ve proje geliştirme sü-
recine yönelik eleştirilere yanıtlar geliştirilmesini sağlar. 

2. Katkıları (bilgi ve fikir) artırarak planlamayı (belediye plan 
projesi) kuvvetlendirir. Katılım, bir iletişim yöntemidir. Katılım 
ile insanlar gerçekleri anlatır, sorular sorar, algı ve bakış açılarını ifade 
ederler. Bu da planlama için kullanılmak üzere daha fazla ve daha doğ-
ru bilgi elde edilmesini sağlar. 

3. Geniş bir kapsamda menfaatlerin dikkate alınmasını des-
tekler. Çok çeşitli insanların katılımı ile belediyenin farklı istek, ihtiyaç 
ve tercihleri görmesi kolaylaşır. Bu keşif  süreci (süreç içinde paydaşlar 
arasındaki tartışmalar), toplumsal kapsama ve yerel bağlılık duygusu 
oluşturur (süreç iyi yönetilirse).

4. Anlaşmazlık ve şikâyetlerin geç olmadan ve açık bir şekilde 
ifade edilmesine olanak sağlar. Hedefler ve stratejiler üzerinde an-
laşmazlığa düşen katılımcıların bunlar hakkında tartışma olanağı vardır. 
Planlamada bazı anlaşmazlıklar, daha büyük çatışmalara dönüşmeden 
müzakere edilebilir. 

5. Çıkar gruplarının zor seçimlerin gerçekliğine dair bilgi sa-
hibi olmasını sağlar. Bir belediye diğer insanları katılmaya davet 
ederek belediyenin sorunlarını diğer insanların da anlamasını sağlama-
ya çalışır. Bu da uzun vadede siyasi destek ve vatandaş desteğini kazan-
maya yardımcı olabilir. 
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6. Planlamanın ve planlamadan çıkan kararların kabul edilme 
düzeyini artırır. Katılımcı planlama ile belediye, planla ilgili tartışma-
ların sonunda (“diyalog”) planın kabul edilme olasılığını artırır. Katı-
lımcı sürece dâhil olan paydaşlar, süreci sahiplenir ve bu da daha sonra 
başarılı uygulamalar için taahhütler verilmesine yardımcı olur.

Kentsel gelişmede katılımcı bir yaklaşım esas alınmalı ve göçmenler, 
kentte işletmelere, yerel yönetimlere ve diğer kuruluşlara katkıda bu-
lunabilecek, fikir ve yenilik kaynağı olarak görülmelidir. Kent sakinle-
rinin yerel gelişmeye dâhil olduğu, kültürel çeşitlilik gösterdiği kentler, 
toplumda aidiyet duygusu oluşturabilir ve ayrışmaları azaltabilir (Ri-
chmond & Shields, 2005). Ayrışmış bir toplum, yabancı düşmanlığını 
besler; yabancı düşmanlığı da toplumsal gerginliği ve karşılıklı güven-
sizliği besler. Dolayısıyla göç alan ülkeler kapsayıcı politika ve projelerle 
göçmenlerin toplumun kültürel, sivil ve ekonomik gelişmesine katkıda 
bulunmasını kolaylaştırmalıdır (World Economic Forum, 2017).
 
Geçiş Süreci Olarak Değişim 

Bu kitapta önceki bölümlerde ele alınan zorluklar çok katmanlıdır (farklı 
ölçeklerde eylemler gereklidir) ve karmaşıktır (zorlukların daha yüksek 
rezilyanslı bir şekilde ele alındığı duruma geçiş olarak bu tür bir değişik-
liğin geliştirilmesi için birden fazla bakış açısının ve aktörün sürece dâhil 
olması gerekir)

Bu da toplumsal sistemlerde geçişlerin çok seviyeli, çok aşamalı yapısal 
değişiklik süreçleri olarak anlaşıldığı anlamına gelmektedir. Toplumdaki 
baskın yapılar, harici değişiklikler (örneğin iklim değişikliğinin etkileri 
veya göç dalgası ile toplumun karşı karşıya olduğu tehditler) ile bas-
kılandığında geçiş kendi kendine gerçekleşir. Geçiş, yeni teknoloji gibi 
yeniliklerle içten de doğabilir (Loorbach, 2010). 

“Geçiş Yönetim Yaklaşımı” (Markard, vd., 2012) adlı yaklaşım (transi-
tion management), uygulanabilir bir işlemselleştirme süreci ve geçiş yöne-
timinin kolaylaştırılması için bir yol sağlar. Sürdürülebilir kalkınma ve 
rezilyansın güçlendirilmesi bağlamında geçiş yönetiminin en ilginç yön-
lerinden biri, “uzun vadeli zorunluluklar ile kısa süreli endişeler arasın-
daki çatışmanın üstesinden gelmeye çalışması”dır (Kemp & Loorbach, 
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2006). Bu da yönetişim ile ilgilenen politika yapıcıların her gün karşılaş-
tığı en önemli zorluklarından biri olabilir (Pisano, 2014).
Rezilyans ve sürdürülebilir kalkınmanın yönetişimi ışığında Loorbach, 
değişiklik sürecine kimin dâhil olması ve sürecin nasıl şekillendirilmesi 
gerektiğine dair ana hatları belirleyen üç önemli husustan söz etmekte-
dir (Loorbach, 2010, s. 166). 

1. Toplumsal aktörlerin tamamı etkide bulunmakta ve böylece sosyal 
değişimi yönlendirmekte olup bu sırada yönlendirmenin sınırlama ve 
kısıtlamaları ile fırsatlarının da farkındadırlar. 

2. Yukarıdan aşağıya planlama ve piyasa dinamiği, toplumsal değişimin 
yalnızca bir kısmından sorumludur; diğer kısımlar ise ağ dinamikleri ve 
refleksif9 davranışlar ile açıklanır.

3. Toplumsal değişimin yönlendirilmesi; araştırma, öğrenme ve deneme 
bileşenlerinden oluşan refleksif  bir süreçtir. Bu göz önünde bulunduru-
lursa geçiş yönetişimi, yönetişim karmaşıklığının bir çeşididir (Pisano, 
2014). 

Bu üç maddeye göre, karmaşıklık düzeyi temelinde bir yönetişim biçimi 
önerilmektedir. Bu yönetişim yaklaşımı aşağıdaki temel unsurları içer-
mektedir (Kemp & Loorbach, 2006):

• Birden fazla yetki alanı (çok yetki alanlı) ve farklı ölçekteki (çok seviyeli) 
farklı aktörler (çok aktörlü) açısından sistemsel düşünme
• Kısa vadeli politikanın çerçevesi olarak uzun vadeli düşünme (en az 
25 yıl)
• Tersine tahmin ve gelecek tahmini: kısa vadeli ve uzun vadeli hedefle-
rin, uzun vadeli sürdürülebilirlik vizyonları, senaryo çalışmaları, trend 
analizi ve kısa vadeli olasılıklar temelinde ayarlanması
• Öğrenmeye odaklanma (yani yaparak öğrenme, öğrenerek yapma, de-
nemelerle)

9 Refleksiflik ya da refleksivite, neden sonuç ilişkisi açısından kendisine geri dönen olguların niteliği ya da neden 
ve sonuç arasındaki döngüsel bir hareket olarak tanımlanabilir. Bu durumda neden ve sonuç karşılıklı olarak 
birbirlerini etkilerler. Bkz. https://www.felsefe.gen.tr/refleksivite-reflexivity-nedir/ Erişim tarihi 4 Kasım 2020



KİTLESEL GÖÇTEN ETKİLENEN BELEDİYELERDE BELEDİYE HİZMETLERİ
KÜÇÜK PROJELERLE ETKİLİ ÇÖZÜMLER

36 

• Sistem yenilikleri ve denemelerine doğru yönelim
• Çok çeşitli seçeneklerin öğrenilmesi
• Paydaşların katılımı ve paydaşlar arası etkileşim

Bu temel özellikler göz önünde bulundurulduğunda bu geçişi teşvik et-
mek için geliştirilen aktivite ve projeler sadece bir tür olmayıp farklı tür-
lerden oluşmaktadır (Loorbach, 2010):

Stratejik faaliyetler öncelikle toplumsal bir sistemin “kültür”ü ile bü-
tün olarak ilgilenen faaliyet ve gelişmelerdir (yani norm ve değerler ile 
ilgili tartışmalar, kimlik, etik, sürdürülebilirlik). Bu faaliyetler arasında 
geçiş yönetimi açısından çok önemli olan süreçler; vizyon oluşturma, 
strateji tartışmaları ve uzun vadeli hedef  formülasyonudur.

Taktiksel faaliyetler çıkar odaklı yönlendirme faaliyetleri olup ku-
rallar ve düzenlemeler, kurumlar, kuruluşlar ve ağlar, altyapı ve rutinler 
dâhil toplumsal bir sistemin baskın yapıları ile ilgilidir. 

Operasyonel faaliyetler kısa vadeli ufku olan deney ve faaliyetler-
dir. Genellikle yenilik proje ve programları bağlamında gerçekleştirilse 
de kapsayıcı bir bağlamda, yeni yapı, kültür, rutin veya aktörleri dâhil 
ederek işlevsel hale getiren tüm toplumsal, teknolojik, kurumsal ve dav-
ranışsal uygulamaları içerdiği kabul edilir.

Refleksif  faaliyetler ister izleme ve değerlendirme amacıyla ku-
rulmuş olan mevcut kuruluşların bünyesinde isterse toplumun içinde 
yerleşik (yani medya, internet, bilim ve araştırma) olsun, devam eden 
politikalar ile süregiden toplumsal değişimin izlenmesi, ölçülmesi ve de-
ğerlendirilmesi ile ilişkilidir. Bu refleksif  faaliyetler yeni fikirler ile güzer-
gâhların keşfedilmesini sağlamak için gereklidir. Bunun, geçiş yönetimi 
bakış açısından vurgulanması esas olsa da refleksivite, yönetişim süreç-
lerinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

Küçük Projelerin ve Her Bir Belediye Çalışanının Önemi

Geçiş yönetiminde kullanılan refleksif  yaklaşımın sonucu olarak her 
bir proje ve faaliyet, rezilyansı daha yüksek kentlere doğru büyük ge-
çiş adımlarında önemli bir işleve sahiptir. Projeler, öğrenme yöntemidir. 



37 

Belediye Hizmetlerini Desteklemek

Öte yandan her bir projenin, daha büyük bir geçiş yolu ve strateji dü-
şünülerek geliştirilmesi gerekir. Böyle bir stratejide farklı faaliyet türleri 
farklı görevleri yerine getirir ve farklı kentsel sorunlara yönelik olabilir; 
ayrıca geliştirme ve uygulama için katılım veya sektörler arası işbirliği 
gibi farklı yaklaşımlar kullanılır.

Geçiş yönetimi birkaç yinelemeli adımdan oluşur ama geçiş alanlarının 
ve çok aktörlü ağın geliştirilmesini (gerekirse kendi kendilerine devam 
eder ve büyür), ortak bir sorun algısının oluşturulmasını, sistem yenili-
ği (sosyal, teknik ve organizasyonel yenilik) ile değerlendirme ve izleme 
yapılarının değişim, program ve plan yolunu izleyen bir geçiş vizyonu 
ve hedefinin oluşturulmasını içeren bir yöntem olarak planlanmamıştır.
Geçiş yönetimi her zaman hareket alanı sağlar: Değişim, farklılaşan zor-
luklara odaklanan ve farklı ölçeklerde pek çok aktörün dâhil olduğu de-
ğişik küçük proje türlerinin öğrenme açısından önemli bir rol oynadığı 
adımlardan oluşur ve gelecekte yapılacak düzenlemeler bu adımların 
güzergâhını değiştirir.

Bu yaklaşımın sonucu olarak her çalışanın önemli bir rolü olur. Her bir 
belediye çalışanı görevini, refahı ve toplumsal gelişmeyi destekleyecek 
belediye hizmetlerini iyileştirme çabasının bir parçası görebilirse bu gö-
rev, belediyenin kendisi ve çalışanları için daha açık ve net olur. Kurulu 
bir strateji ve rezilyans planı olduğunda da belediye hizmetlerini daha 
sürdürülebilir ve yüksek rezilyanslı hale getirmek üzere başlatılan geçiş 
sürecinde bu görev itici güç olabilir.

Başarı ve Başarısızlığın İzlenmesinin Önemi

Belediyenin durumunun ve ilerleyişinin değerlendirilmesinde izleme 
sistemleri merkezi öneme sahiptir. Fakat uygun izleme yapılarının ge-
liştirilmesi ile ilgili olarak, birçok şehir plancısının da farkında olduğu 
bazı zorluklar vardır. Bu zorluklar şöyle sıralanabilir: izleme maliyeti, 
veri idamesi (veri depolama teknolojisi), kentsel refah izleme ve ölçme 
mekanizmalarının nasıl kurulacağı ve kullanılacağı hakkında bilgi eksik-
liği, yeni bilgi teknolojileri (GIS ve diğer veri görselleştirme teknikleri) 
hakkında bilgi eksikliği, izlemeden sorumlu belediye çalışanlarının farklı 
alanlara yönelik önyargıları, vatandaşların refahı ve ihtiyaçları hakkın-
da nasıl bilgi toplanacağı konusunda bilgi eksikliği ve izleme sisteminin 
yeni kentsel zorlukları izlemek için uyum sağlamadaki yetersizliği.
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Geçiş yaklaşımında, belirli bir projenin ilerleme durumunun değerlen-
dirilmesinde izleme ve yerel ölçekte izlemenin önemi vurgulanmaktadır. 
Öte yandan, bu yaklaşımın olmaması izlemenin, devam eden faaliyet 
ve projelere dâhil edilemeyeceği anlamına gelmez çünkü proje izleme, 
proje yöneticisinin karar verme süreçlerinde de hayati bir rol oynar ve 
bu izleme yapıları, bilgi verme ve tüm belediyeler için izleme sistemi 
oluşturmak üzere kullanılabilir.

Uygulamaya konulduğunda proje izleme, proje yöneticilerine ve ekiple-
rine, projenin raydan çıkmasına neden olabilecek olası risk ve engelleri 
öngörmede yardımcı olabilir (Viedor, 2017).

Proje izleme; ekip performansı ve işlerin süresi gibi proje ile ilgili tüm 
metriklerin izlenmesi, olası sorunların tespit edilmesi ve projenin kap-
sam veya bütçe dışına çıkmadığından ve belirtilen takvime uyulup iste-
nen hedefe ulaşıldığından emin olmak için gerekli düzeltici adımların 
atılması süreçleri demektir (Viedor, 2017).  Basitçe ifade etmek gerekirse 
proje izleme, projenin planlandığı gibi uygulandığından emin olmak 
için tüm işlerin denetlenmesi ve proje faaliyetlerine göz kulak olunma-
sıdır.

Proje yöneticileri, doğrulanmış veriler olmadan önemli kararlar aldıkla-
rında rastgele tahminde bulunmuş gibi olurlar. Bu tür kararların teme-
linde çok az kanıt olacağından ya da hiç kanıt olmayacağından eylem 
çok verimli olmaz ve zaman ile kaynak israfından başka bir sonuç elde 
edilemeyebilir (Viedor, 2017).

Dolayısıyla, akıllıca kararlar üretmede projelerin titiz bir şekilde izlen-
mesi ve toplanan verilerin kullanılması önemlidir.  Proje izleme sürecin-
de yanıtlanan sorulardan bazıları şöyledir (Viedor, 2017):

• İşler, planlandığı gibi yapılıyor mu?
• Bu işlerin sonucu olarak ortaya çıkan, öngörülmeyen sonuçlar var mı?
• Verilen bir sürede ekip nasıl performans gösteriyor?
• Projenin değiştirilmesi gereken unsurları hangileri?
• Bu değişikliklerin etkisi nedir?
• Bu eylemler, sizi öngörülen sonuçlara ulaştıracak mı?



39 

Belediye Hizmetlerini Desteklemek

Bölümün Özeti 

Kentlerin hâlihazırda yaşadığı zorlukları ele almanın iki yolu vardır: 
çözülemeyecek bir sorun olarak görmek veya yönetilip değiştirilebi-
lecek bir konu olarak ele almak. Bu bölümde, belediye yönetişiminin 
iyileştirilmesinin önündeki zorluklar kısaca özetlenmiştir. Söz konusu 
zorlukların, teşkilat içindeki ekonomik etkenleri de içeren karmaşık bir 
zorluklar grubu olduğu ve aynı zamanda belediye çalışanlarının söz ko-
nusu sorunla ilgili bilgilerine ve farkındalıklarına bağlı olduğu sonucuna 
varılmıştır.

Göç dalgalarının hedefindeki (veya dış veya iç tehditlere karşı genel ola-
rak daha yüksek rezilyanslı olmak için hazırlanan) bir kentin karşılaştığı 
zorluklar kadar karmaşık bir sorunun ele alınmasında, gerekli olan deği-
şikliğin, belirli zorluklara yönelik farklı türden faaliyetler içeren ve adım 
adım ilerleyecek bir değişiklik olduğunun anlaşılması önemlidir. 

İstenen gelişmenin sağlanması için elde bir planın olması esastır (nasıl) 
ama strateji oluşturmak (neden) her zaman öncelikli olmalıdır. Mev-
cut planlara strateji uydurulmaya çalışılmamalıdır; önce doğru strateji 
oluşturulmalı, ardından stratejinin etrafında uygun planlar şekillenmeli-
dir. Strateji, planı hedefe doğru yönlendirir. Plan tek başına olduğunda 
amaçsız bir şekilde olduğu yerde sayabilir10.

İyi yönetilen bir belediye şunları yapar:

• Bölge içinde ve dışında şirketlerle, ulusal kuruluşlarla, sivil toplum ku-
ruluşlarıyla (STK) ve diğer idari seviyelerle sektörler arası işbirliği kurar
• İstenen hizmet çeşitleri hakkında yerli insanlara ve kuruluşlara danışır
• Kent sakinlerine sunduğu hizmetlerin kalitesini değerlendirir
• Organizasyonel verimliliği analiz eder
• Belediyenin performansında daima iyileştirmeler yapmaya çalışır ve 
öğrenilenlere uyarlanan, değiştirilebilen planlarla çalışır.
• Belediye çalışanlarının her birinin, istenen iyileştirmelere ulaşmada 
kendi rolünü anlayabildiğinden emin olur

10 https://www.infinityconcepts.com/2011/09/the-difference-between-a-plan-and-a-strategy/
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GÖÇ KARŞISINDA KENTLERİ
DAHA YÜKSEK REZİLYANSLI HALE 
GETİRMEYİ AMAÇLAYAN ÇÖZÜMLER
Gerek bilim literatüründe gerekse internette, göç karşısında kentleri 
daha yüksek rezilyanslı hale getirmeyi amaçlayan çözümler arandığında 
dünyanın her yerinden çok fazla miktarda çözüm bulunabileceği açık-
tır. Proje ve girişimlerin çoğunun odağında göçmenler olsa da kentsel 
alanın daha yoksul kesimlerine odaklanan projeler de vardır. Bu ikinci 
gruptaki projeler, genellikle kente görece yeni taşınmış insanlardan olu-
şan karma topluluklara yöneliktir. İnternet üzerinden ulaşılabilen ör-
neklerin çoğunda projeler, proje tanımı, amaç ve uygulama başarısının 
kısa özetiyle birlikte sunulmaktadır. Dolayısıyla projedeki zorlukların ve 
öğrenme süreçlerinin derinlemesine analizi olarak görülebilecek düzey-
de az bilgi bulunmakta, projenin hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığına dair 
de pek fazla bilgi verilmemektedir. Bilimsel literatürde bulunan örnekler 
daha iyi açıklanmış olsa da avantaj ve dezavantaj analizlerinin hedef  
kitlesi, belediye çalışanlarından ziyade bilim dünyasıdır. Önceki bölüm-
lerde tespit edilen zorlukların ele alındığı çözümler bu bölümde anlatıla-
rak tartışılacaktır ve bu amaçla iki genel kategoride sınıflandırma yapıl-
mıştır: toplumsal kapsayıcılığın teşvik edilmesi ve belediye hizmetlerinin 
iyileştirilmesi. Verilen örnekler, kapsamlı bir resim yerine farklı fikirler 
gibi görülmeli, dolayısıyla ilham kaynağı olarak kullanılmalıdır. Bu fikir-
ler, mutlaka uygulamada kullanılacakları özel bağlama uyarlanmalı ve 
bu bağlam için geliştirilmelidir.

Her bölümde, ilgili alanda mevcut örneklerin türlerine dair genel bir 
yorum bulunmaktadır. Bölümler, katılım (hedef  kitlesi olan kent sakini 
grubu ile birlikte çalışma) ve sektörler arası işbirliği olarak belirlenen 
yönetişim ilkelerinden bir veya ikisi temel alınarak söz konusu örneğin 
Türkiye bağlamında nasıl kullanılabileceğine dair kısa bir açıklama (se-
çenekler) ile bitmektedir.

Okuyucuların Türkiye örneklerine erişimi yüksek olduğundan, bu çalış-
ma uluslararası örneklere odaklanmıştır. 
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Toplumsal Kapsayıcılığın Teşvik Edilmesi

İstihdam 

Küçük Mülteci İşletmeleri için Kitlesel Fonlu Mikro Krediler, 
Kenya11

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Nairo-
bi’de mültecilere kredi sağlamak üzere bir pilot mikrofinans projesin-
de Kiva Zip ve RefugePoint ile işbirliği yapmıştır. Bu projenin amacı, 
mültecilere sermaye elde etme ve işlerini büyütme konusunda yardımcı 
olmaktı. RefugePoint, Afrika ülkelerindeki en kırılgan mültecilerle bir-
likte çalışan bir kuruluştur. Mikrofinans kredileri alabilecek mültecile-
ri seçmiş fakat krediler için finansal sorumluluğu üstlenmemiştir. Kiva 
Zip, internet üzerinde 2005 yılında kurulmuş, kitlesel fonlu bir mikro 
kredi platformudur. Kuruluşun amacı, kredi verenler ile kredi alanlar 
arasında doğrudan bağlantı kurmak, sermayeye erişimi artırmak ve 
sermayenin maliyetini azaltmaktır. Kiva Zip, dünyanın her yerinden 
kredi verenleri krediden yararlanacaklarla bir araya getirmek üzere bir 
web sitesinden yararlanmaktadır. 2011 yılında Kenya’da faaliyete başla-
yan Kiva Zip, aralarında mültecilerin de olduğu Kenyalı girişimcilerin 
10.000 kredi almasını sağlamıştır. Dünyanın dört bir yanından kredi 
verenlerin, mülteci işletmelerine ayırabildiği küçük faizsiz kredilerle (5 
Amerikan dolarından başlayan) mültecilere mobil ödeme (M-PESA) ile 
para gönderilmiş, böylece banka hesabı ya da internet erişimi ihtiyacı 
ortadan kalkmıştır. Mültecilere kredi verilirken, kademeli bir sistem kul-
lanılmıştır. Birinci kredinin azami tutarı 125 Amerikan doları (~10.000 
Kenya şilini) olarak belirlenmişti. Kredinin geri ödemesini başarıyla ta-
mamladığı kaydedilen mülteciler, daha yüksek bir kredi seviyesine geçe-
bilmekteydi. Kredi programı başarılı olsa da Kiva Zip, fon sınırlamaları 
nedeniyle Kenya’daki faaliyetlerini durdurmuştur. Projede tanımlanan 
zorluklardan biri, aynı zamanda Kiva Zip’in Kenya’da büyümesi önün-
de bir engel teşkil eden, yeterli başlangıç sermayesinin olmamasıydı.

11 https://media.ifrc.org/global-review-on-migration/smart-practice/crowd-funded-micro-loans-for-refugee-
owned-small-businesses-kenya/
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Bu örnekten birkaç ders çıkarılmıştır:

• Küçük kredilerle başlanıp yavaş yavaş daha yüksek kredilere geçiş, geri 
ödeme oranlarının yüksek olmasında önemli bir rol oynamıştır.
• Mobil platformlarla ve mobil para ile entegrasyon sayesinde müşteri 
tabanı genişlemiş ve hizmetler daha kolay kullanabilir hale gelmiştir.
• Mikro krediler için kitlesel fon modeli, yeterli başlangıç sermayesi olur-
sa Kenya’da işe yarayabilir.

 Seçenekler: Doğru yönetilirse mikro krediler Türkiye’de de işe ya-
rayabilir. Öte yandan kredi veren kuruluşun, toplumdan güçlü destek 
alan bir kuruluş olması çok önemlidir. Eş zamanlı çalışan farklı mikro 
kredi kuruluşlarının olması da daha iyi olabilir.

Anvers’te Refakatsiz Genç Mülteciler için Ortak Konut ve Vaka 
Yönetimi12

Mülteci topluluğu içinde en kırılgan grup, refakatsiz çocuklardır. Bu ço-
cuklar çoğu zaman bakım ve koruma altına alınsalar da bu özel yardı-
mı ancak reşit olana kadar alabilmektedirler. 18 yaşına ulaşan çocuklar 
artık devlet destekli konutlardan, zorunlu kaynaştırma derslerinden, 
hazırlık sınıflarından, kişiselleştirilmiş eğitimlerden ve yasal vasi deste-
ğinden yararlanamaz olmaktadır. Bu gençler sonunda genellikle kötü 
koşullardaki konutlarda yaşamaya başlamaktadır. 

CURANT projesi bu genç mültecilere yardımcı olmak için, eğitim ve 
istihdam alanında daha iyi zeminler sağlamak üzere konut sorununa 
odaklanarak bir dizi politika aracından birlikte yararlanılmasını öner-
miştir. CURANT projesi, ekonomik konutlar için çözüm önermekle 
kalmayıp teke tek bir uyum yaklaşımı da temin etmiştir. Satın alma, 
tadilat ve özel kiralama ile toplam 75 ortak konut birimi hazırlanmıştır. 
Bu birimlerde en az 75, en fazla 135 refakatsiz genç mülteci en az 1 yıl 
Flaman arkadaşlarıyla birlikte yaşamıştır. Birlikte kaldıkları arkadaşlar, 
mültecilere iş arama, çevre edinme ve Felemenkçe öğrenme gibi farklı 
açılardan yardımcı olmuştur. Mülteciler ayrıca tüm proje boyunca sos-

12 https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/antwerp
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yal çevre edinme, eğitim, bağımsız yaşam, dil eğitimi ve boş zaman faa-
liyetleri ile psikolojik danışmanlık alanlarında yoğun rehberlik almışlar-
dır. Proje süresinde Anvers Üniversitesi ortak konut ve yoğun desteğin 
genç mültecilerin sosyal uyumu üzerindeki etkisini ölçmüştür.
Projeyle, hedef  gruba eğitim, öğretim ve iş konularında yardımcı olmak, 
destekleyici ilişkilerin olduğu bir ağ oluşturmak ve savaş travmalarıyla 
başa çıkmak amaçlanmıştır. Mülteciler, bu projeyle statülerini, yoksul 
yardımlarından yararlanmaya kadar yükseltmişlerdir ve artık Anvers’te 
iyi bir gelecek inşa edebilmektedirler. Böylece başarılı bir sosyal uyumun 
canlı bir örneği olarak hikâyeleriyle akranları için örnek teşkil etmek-
tedirler. Genç mültecilerin topluma başarılı bir şekilde dahil edilmesi, 
kent toplumunun daha uyumlu olmasına ve kamu güvenliğinin artması-
na katkıda bulunur. Projedeki Flaman arkadaşları ise kültürlerarası nite-
likleri kuvvetlendirerek kucaklayıcı bir toplumun öncüleri olarak örnek 
bir rol üstlenmişlerdir. Proje iki gruba da ekonomik konutlarda yaşama 
avantajı sağlamıştır. Ana ortaklar, hedef  grup ile çalışma konusunda et-
kin bir şekilde uzmanlık kazanmıştır.

 Seçenekler: Bu şekilde geliştirilen işbirlikçi çalışma yöntemleri ile 
gelecekte de düzenli olarak sunulabilecek hizmetlerin ayarlanması sağ-
lanabilir.

Curing the Limbo - Umursamazlıktan aktif vatandaşlığa: Konut 
maliyetlerini daha uygun hale getirmek için belirsiz durumdaki 
mülteci ve göçmenlerin güçlendirilmesi13 

“Curing the Limbo” projesi, mültecilerin ve yerli işsiz bireylerin eylemsizlik 
halini aşmalarına yardımcı olmak için Atina’nın canlı sivil toplumundan 
yararlanmaktadır. Bu program, dairesel bir “hediye” sistemi etrafında 
şekillenmiştir ve hem konut hem de hareketsizlik sorunlarını ele almak-
tadır: Mülteciler, kentin mevcut konut olanakları arasından uygun fiyatlı 
yaşam alanlarına yerleştirilirken, karşılığında kamu yararına çalışmakta, 
halkın ihtiyaçlarına destek vermekte ve Atina mahallelerinde kent sakin-
lerinin düzenlediği, yaşam kalitesini artıran faaliyetlere katılmaktadırlar. 
Projeden yararlananlar, Atina Üniversitesi’nin denetiminde, dil eğitimi, 

13 https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/athens
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psikolojik destek, “sokak kuralları”na dair bilgi ve diğer temel teknik 
olmayan sosyal becerileri de kapsayan iş başı eğitimleri almaktadır. Bu 
beceriler, projeden yararlananların ihtiyaçlarına göre belirlenip entegre 
bir şekilde sunulmakta; bu sırada diğer eş zamanlı olarak faaliyetler de 
kademe kademe yerleştirilmektedir.

Bu alışveriş yöntemi, hâlihazırda boş olan yerlerin vergi veren mal sa-
hiplerine ve kente entegre bir şekilde dâhil olmaları yoluyla projeden 
yararlananlara verilen teşvikler etrafında geliştirilmiştir.

“Curing the Limbo” mültecileri ve kısıtlı imkânları olan diğer grupları mo-
tive edip, toplumsal bağlar oluşturmalarında, yeni beceriler kazanmala-
rında, yerel sorunları aktif  vatandaşlık ile birlikte çözmelerinde, mahal-
lelerdeki yaşam kalitesini yükseltmelerinde ve toplumun sorumlu üyeleri 
olarak gelişmelerinde olmazsa olmaz nitelikler olan özgüven ve özsaygı 
kazanmalarında yardımcı olmayı amaçlayan kapsayıcı bir sosyal uyum 
girişimidir.

 Seçenekler: Yunanistan ve özellikle Hollanda’daki göç durumu, 
Türkiye’deki durumla aynı değildir. Öyle olsa da Türkiye bağlamına 
uyarlanarak benzer ortak konut programları ve iş için konut programla-
rı geliştirme olanağı mevcuttur.

Kolombiya’da sokak satıcılarının sisteme dâhil edilmesi14 

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan, geçinmek için yasadı-
şı sokak satıcısı olarak çalışmaktadır. Yaptıkları iş çoğu yerde yasadı-
şı sayıldığı için genellikle polis tarafından tahliye edilme ve mallarına 
el konulacağı korkusuyla çalışmaktadırlar. Bu bağlamda resmileştirme 
(yasallaştırma yolundaki adımlar) çoğunlukla yoksul sokak satıcılarının 
refahlarını iyileştirmelerini sağlayan bir güç verme modeli olarak res-
medilir. Sokak satıcılığını yönetme modeli olarak resmileştirme, çeşitli 
uluslararası kalkınma teşkilatları tarafından yaygın olarak teşvik edil-
mektedir. Resmileştirme önemli olsa da bu konuda yapılan çalışmalar, 

14 Falla, Ana Maria Vargas (2016). Outside the law: An Ethnographic Study of  Street Vendors in Bogotá. 
Doktora Tezi. Lund Üniversitesi. Erişim adresi: https://portal.research.lu.se/ws/files/7691516/Final_Thesis_
book_Ana_Vargas.pdf  Erişim tarihi: 13 Eylül 2020
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sokak satıcılarının genelde devlet kontrolüne karşı çıktığını ve büyük 
çoğunluğunun yasadışı olarak çalışmaya devam ettiğini göstermektedir.
Temel araştırma sorusu olarak şu sorulmuştur: Bogota’da sokak satıcı-
larının resmileştirilmesi, satıcıların refahlarına nasıl katkıda bulunuyor 
ve/veya engel oluyor? Bu soru incelenirken çalışmada etnografik bir 
yaklaşım ile hukuk sosyolojisi geleneğindeki toplumsal kontrol kavra-
mı kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler, Kolombiya’nın Bogota 
kentinde 2012-2014 yılları arasında yapılan etnografik saha çalışması 
ile toplanmıştır. Şu üç grup incelenmiştir: geçiş bölgelerindeki satıcılar 
(resmileştirme programı), iki triportör sürücüsü derneği ve seyyar don-
durma satıcıları.

Temel bulgulara göre, sokak satıcıları yasadışı çalışıyor olsalar da kaos 
veya anarşi halinde çalışmamaktadırlar. Hatta tam tersi, çalışma düzen-
lerinde kanun ve diğer toplumsal kontrol biçimleri mevcuttur. Söz konu-
su kontrol uygulamaları da çoğu zaman refahlarını etkilemektedir. Zorlu 
çalışma koşullarına rağmen onlara göre refah, sadece ekonomik olarak 
hayatta kalmak demek değildir ve sokak satıcıları genellikle hayatlarını 
iyileştirmek ve işlerinde bağımsızlık kazanmak için çabalamaktadırlar. 
Bir diğer bulguya göre ise resmileştirme genellikle daha yerleşik satıcı-
lara yöneliktir ve geçim derdi ile her gün yeni kişilerin sokaklara çıktığı 
hesaba katılmamaktadır. Genellikle en kırılgan gruplar (göçmenler, ka-
dınlar, yeni işsiz kalanlar) resmileştirme için gerekli zaman ve bilgiye 
sahip değillerdir ya da resmileştirme programlarının kapsamına alın-
mamaktadırlar. Toplumsal kontrolün hâlihazırda nasıl çalıştığı derinle-
mesine anlaşılmazsa devlet veya belediye, hayata geçirdiği resmileştirme 
girişimleriyle en kırılgan grupların refahına zarar verebilir. Dolayısıyla 
toplumsal kontrolün günlük biçimlerine dair bu çalışma, hukukun yasa-
dışı çalışan kişilerin hayatlarını hangi yollardan etkileyebileceğini, dene-
yimlerle göstermektedir.

 Seçenekler: Sokak satıcılarına yönelik politikaların, düzen ile ha-
yatta kalma arasındaki hassas durumu yönetebilmesi gerekir. Sokakta 
farklı ürün çeşitleri satmak, diğer daha karanlık yasadışı faaliyete göre, 
özellikle de kontrol altında olacak şekilde düzenleme yapılırsa, birçok 
açıdan daha iyi bir geçim kaynağı olabilir. Bu alanda da sürdürülebi-
lir çözümlerin teşvik edilmesi ve iyi örneklerin paylaşılması için Türki-
ye’deki belediyeler arasında işbirliği fırsatları çoktur.
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Eğitim

Fit for Education15

“Fit for Education” (Eğitime Uygunluk) programı, göçmen kökenli veya 
eğitim açısından dezavantajlı gruplara yönelik bir projedir. Okulu bı-
rakanlar arasında eğitime katılımı ve sivil katılımı teşvik etmiştir. Bir 
kısmı göçmen kökenli üniversite öğrencileri olan gönüllü danışmanlar, 
katılımcıların her birinin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış eğitim ve 
iş uygulamaları içeren bir yıllık eğitim ve iş oryantasyon programında 
katılımcılara kılavuzluk etmiştir. Danışmanların her biri 5 ila 10 kişi ile 
bizzat ilgilenmiştir. Bu uygulama, yerel ve bölgesel uyum ve eğitim ağı-
na dâhil edilerek projenin hedefleri desteklenmiştir.

Berlin başta olmak üzere Almanya’daki genç göçmenler, sıkı bir eğitim 
ve işgücü piyasası ve iki piyasada da ayrımcılık ile karşılaşmaktadırlar. 
Ayrıca aile ağlarının, iki piyasanın yüksek alanlarına giriş için sunduğu 
sermaye azdır. Almanya’daki eğitim ve iş sistemi, yüksek düzeyde bi-
reysel sorumluluk gerektirmektedir ve standartlaştırılma düzeyi oldukça 
düşüktür. Sonuç olarak, bilgi toplumunun oluşmasıyla ilişkili zorlukların 
üzerine gitmek için öğrenci ve çalışan veya serbest meslek sahibi, aktif  
ve bilgili kent sakinlerine olan ihtiyaç büyümektedir. Ayrıca, yaşlı bir 
toplumda genç kent sakinleri önemli bir rol oynar ama bunun için önce 
eğitim ve işgücü piyasasına erişebilmeleri gerekir. Büyüyen bir diğer ih-
tiyaç ise Alman eğitim sisteminde eğitim kaynaklarının boşa harcanma-
sını azaltma ve mevcut eğitim kaynaklarını, çeşitliliği artan bir toplum 
ve ekonomide kullanma gerekliliğidir.

Söz konusu uygulama, kentte yaşayan Rusyalı göçmenlerin yerleşim 
merkezi olan Doğu Berlin’de yapılmıştır. Önce üç, ardından bir oku-
lun ortaklığı ile 10 gönüllü sayesinde bir yıllık bir eğitim ve iş oryantas-
yon programı düzenlenmiştir. Yükseköğrenime devam etmeyi düşünen, 
%25’i göçmen, %50’si eğitim açısından dezavantajlı 80 gence, son okul 
yıllarında danışmanlık yapılmıştır. Program kapsamında, özellikle her 
katılımcının ihtiyaçlarına yönelik olarak projede ve geniş proje ağında 

15 https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/fit-for-education
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kullanılabilecek birey ve grup kaynaklarına odaklanan, kişisel danış-
manlık, küçük gruplarda çalışma, iş ve eğitim alıştırmaları yer almıştır. 
Uygulama, yerel uyum ortamında ve bölgesel istihdam ve eğitim ağında 
geniş bir ortaklar ağına dâhil edilmiştir. Proje sonucunda,

• Yükseköğrenim teşvik edilmiştir: Projeden yararlananların %60’ı, pro-
jeye katılmalarını takip eden yıl içinde üniversiteye başlamıştır. 
• Çeşitlilik içeren bir sivil toplum teşvik edilmiştir: 100 katılımcının 80’i 
projede gönüllü olmak istemektedir. 
• Genç mültecilerin eğitim kaynaklarına daha fazla güven duyulması 
teşvik edilmiştir: Rusyalı göçmenlerin eğitim kaynakları artık ilçede, 
eğitim bekçileri ve iş bekçileri arasında daha yaygın bir şekilde kabul 
görmektedir. 

Çokkültürlü Eğitim ve Bakım Merkezi’nin (MOZC) Kurulması16

Malburgen’de Çokkültürlü Eğitim ve Bakım Merkezi kurulmuştur. 
MOZC’nin amacı, Malburgen’de yaşayan çocuklara ve onların ailele-
rine mahalle tesisleri sağlamaktı. Ayrıntılı olarak ise proje kapsamında, 
yetişkinlerin eğitimi için bir sınıf, gündüz bakım evi, bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT) sınıfı, ana salon, toplantı odası, giriş salonu, mutfak 
ve depo alanı inşa edilmesi planlamıştır.

MOZC faaliyetleri arasında spor, kültürel faaliyetler ve eğlence faali-
yetleri ile çocuklar ve yaşlılar için gündüz bakım evi gibi tesisler bu-
lunmaktadır. Bu projenin yaklaşımına özel olarak ise bunlar büyük ve 
yeni bir okul kompleksiyle bağlantılıydı ve bu kompleks, Malburgen’de 
hayata geçirilen büyük ölçekli kentsel yenileme programının bir par-
çası olarak toplumsal gelişme ve sosyal uyumun çekirdeği olacaktı. Ar-
nhem’de Sosyal tesislerin okul kompleksi ile bağlantılı olduğu ilk tesis 
olan MOZC’den sonra, belediyenin kentteki toplumsal uyumu artırma 
çabasıyla, başka örnekler kentin diğer kısımlarında da hayat bulmakta-
dır. MOZC, farklı toplulukların katıldığı çeşitli faaliyetler sunarak ma-
halledeki uyuma katkıda bulunulduğuna dair kanıt niteliğindedir.

16 https://ec.europa.eu/regional_policy/mt/projects/best-practices/Nederland/1619
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 Seçenekler: Göçmen toplumunun eğitim ihtiyacı ülkeden ülkeye 
değişmektedir. Yine de göçmen ailelerinin okul öncesi dönemindeki ço-
cukları köprü görevi görerek yeni gelenlerin toplumsal uyumunu artıra-
bilir. Öte yandan, yerel STK’lerin de dâhil edilmesiyle, farklı belediye 
faaliyetlerinde çeşitli danışmanlık programlarından yararlanılabilir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)

Coğrafyaların ayırdığı göçmen ailelerin deneyimlediği fiziksel mesa-
fenin azaltılmasında BİT’nin önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Bu 
teknolojiler, uluslar ötesi çoğulcu toplumlarda insanların sosyalleşme 
ve çalışma şekillerini doğrudan etkilemektedir. İnternet; istihdam, eği-
tim, konut, sağlık ve ulaşım ile ilişkili hizmetler için olan temel sosyal 
hayat kurumlarına erişimde eskiden kullanılan yöntemlerin yerine geç-
miştir. Artmaya devam eden bilgi hızı, göç akınlarını da değiştirmiş ve 
insanların bir bölgeye kısa zamanda kitleler halinde gelme olasılıklarını 
artırmış olup varış kentini de etkilemektedir. BİT; göçle fiziksel olarak 
ayrılmış olan akraba, arkadaş ve meslektaşları birleştirir. Sonuç olarak, 
duygusal bağlar artık daha kolay beslenmekte ve ticari alışverişler daha 
hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir (International Organization for 
Migration, 2016). 

Computers for All - Lüksemburg’da Dijital Kapsayıcılık17

“Computers for All” (Herkes için Bilgisayar) projesiyle, Dijital Kapsayıcılık 
(DK) kurumu birey, kurum ve işletmelerden kullanılmış bilgisayar ve 
akıllı telefon toplamaktadır. Gönüllülerin de yardımıyla DK toplanan 
bu cihazları onarır ve tekrar kullanılma hazır hale getirir. Gönüllülerin 
birçoğu mülteci veya işsizdir. Gönüllü olarak, uyum ve iş bulmak için 
faydalı olacak yeni beceriler kazanmaktadırlar. Bilgisayar ve akıllı tele-
fonlar tekrar kullanılmaya hazır olduğunda DK bunları diğer mülteci-
lere, düşük gelirli kent sakinlerine ve toplumsal projelere dağıtmaktadır.
Modern toplumda dijital teknolojiye erişmek bir ihtiyaçtır ve çoğu mül-
teci memleketlerinde düzenli olarak bilgisayar veya akıllı telefon kul-
lanmış olsa da cihazlarını yanlarında getirmemişlerdir (veya cihazları 

17 https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/computers-for-all-digital-inclusion-in-luxembourg
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bozulmuş olabilir). Mülteci merkezleri daha acil ihtiyaçlar olan gıda ve 
barınak gibi konularla meşgulken, genelde mültecilerin yeni cihazlar 
satın almasına destek verememektedir. Daha önce hiç bilgisayar kul-
lanmamış olan mülteci ve göçmenler de vardır. Bu ise birçok kamu hiz-
metlerinde veya özel hizmetlerde ve iş bulmak için internet üzerinden 
başvurunun gerekli olduğu Lüksemburg’da büyük bir sorun olabilir.

Aynı zamanda Lüksemburg’un nüfusunun büyük bir kısmı düzenli ola-
rak yeni bilgisayar ve akıllı telefon almaktadır. Şirketler ve kuruluşlar da 
bilgi teknolojisi (BT) donanımlarını sıkça değiştirmektedir. Bu durum, 
tekrar kullanılabileceği halde atılarak üretimde kullanılmış kaynakların 
israf  edilmesine neden olan cihazlarda bolluğa yol açar.

Computers for All projesi, mültecilerin ve iş arayanların BT araçlarına 
erişim ihtiyaçlarının ve kullanılabilir durumdaki bilgisayar ve akıllı te-
lefonların atılarak israf  edilmesi sorununun ele alınmasını amaçlamak-
tadır. Döngüsel ekonomi ilkelerini temel alan bu proje, kişi ve şirketlerin 
bağışladığı bilgisayarları toplamakta, onarmakta ve yeniden kullanıma 
sokmaktadır. DK de yeniden kullanılabilir hale getirilmiş cihazları mül-
tecilere veya düşük gelirli kent sakinlerine dağıtmaktadır.

Mültecilerden ve iş arayanlardan oluşan bir gönüllüler ekibi, atölyelere 
katılmakta, BT ile ilgili bir şeyler öğrenerek bilgisayarların yenilenme-
sine ve yeniden kullanıma hazır hale getirilmesine (örneğin yeni işletim 
sistemi kurarak vs.) yardımcı olmaktadır.

Caritas18 ile işbirliği yapan DK, akıllı telefon da toplamakta, onarmakta 
ve ihtiyacı olanlara dağıtmaktadır. Bilgisayarlarda olduğu gibi, burada 
da amaç, toplumun en dezavantajlı üyelerinin dijital erişimini artırır-
ken normalde çöp sahasına gidecek olan cihazların ömrünü uzatmak-
tır. Sosyal etki modelinin bütüncül vizyonunu tamamlamak için DK 
mültecilere ve diğer iş arayanlara bilgisayar eğitimi vermektedir. Proje 
bugüne kadar 1700’ün üzerinde bilgisayar ve akıllı telefon toplamış, ye-
nilemiş ve Lüksemburg’daki bireylere ve toplumsal projelere dağıtmıştır.

18 Caritas olarak da bilinen Caritas Internationalis, dünyanın her yerinde birçok alanda etkinlik gösteren, 
ırk ve din ayrımı gözetmeden yardıma muhtaç insanlara yardım için çalışan uluslararası bir insani yardım 
örgütüdür.  Bkz. https://www.caritas.org/who-we-are/
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 Seçenekler: Gerekli toplumsal bilgileri edinebilmek için internet 
erişimi gittikçe daha önemli hale gelmektedir. Bilgisayarların ve cep 
telefonlarının sağlanması ise eski bilgisayar ve cep telefonlarının ileri 
dönüşümüyle birlikte, bilgiye erişimi desteklemekte, toplumun yoksul 
kesimleri için iletişimi kolaylaştırmakta ve yenilenemeyen kaynakların 
kullanımını azaltarak döngüsel ekonomiyi teşvik etmektedir. Türki-
ye’nin buna benzer tesisler geliştirmek için bolca fırsatı olabilir. Bu tür 
projeler belediye, yerel şirket ve üniversiteler arasında kurulan işbirliği 
ile geliştirilebilir.

Göçmen Bağlantı Ağı - Göçmenler için Dijital Okuryazarlık19

Göçmen Bağlantı Ağı (Red Conecta Migración veya “RCM”) 15 yaş ve üstü 
göçmenlere bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) konusunda eğitim vere-
rek onların toplumsal uyumu için çalışan bir dijital okuryazarlık progra-
mıdır. RCM; genç ve yetişkin göçmenlere yönelik BİT eğitim program-
larını hayata geçirmek için, İspanya’nın farklı yerlerindeki STK, dernek 
ve belediyelerden oluşan bir ağla birlikte çalışmaktadır.
Kitlesel göçler, eğitim alanında yeni talep ve zorluklar yaratmaktadır. 
Sosyal ağların yayılması ve teknolojide sürekli değişiklikler olması karşı-
sında öğretim ve iş eğitimlerinde, göçmen topluluklarının BİT becerile-
rine de dikkat edilmesi gerekmektedir. RCM projesinin temelinde, daha 
insani ve kapsayıcı teknoloji eğitimi isteğinden doğan “dijital kültür” 
kavramı bulunmaktadır. Bu kavram, kültürler arası yetkinlikleri, dijital 
etkileşimlerin temel unsurları olarak teşvik etme ihtiyacını ifade etmek-
tedir. Bu çerçevede, BİT becerilerini öğreten eğitim kurumları kapsayı-
cı, kapsamlı ve kültürler arası bir yaklaşım benimsemelidir.

Yerel bir kuruluş, projeyi RCM şemsiyesi altında yürütmekte ve pro-
je faaliyetlerine katılıma destek olarak mahalle veya kentlerde hayata 
geçirmektedir. Yerel kuruluşların kullanılması, projenin yerel düzeydeki 
dinamikleri dikkate almasına olanak sağlar. Esplai Vakfı, programın ge-
rektiği gibi uygulanmasını kolaylaştırmak için teknik tavsiye ve operas-
yonel destek sunmaktadır.

19 https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/connect-migration-network-digital-literacy-for-
immigrants?lang=de
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Katılımcılar, her biri 2,5 saat olmak üzere 2 hafta sürecek oturumlarla 
toplam 15 saat süren ücretsiz bir eğitim almaktadırlar. Bu eğitimlerde 
katılımcılara temel bilgisayar ve bilgi teknolojileri bilgileri öğretilmek-
tedir. Özel eğitim faaliyetlerinde programın hedef  grubunun çeşitliliği 
dikkate alınmaktadır. Programın etkili bir şekilde uygulanmasını sağla-
mak için proje, esnek bir yaklaşım kullanmaktadır. Programı yürüten 
yerel kuruluşlar, değerlendirmeleri ile programın gelecekteki yönünü 
şekillendirmektedir.

Ulusal düzeyde projenin amacı, İspanya’nın dört bir yanında bulunan 
proje merkezlerinin benzer ihtiyaçlarını tespit ederek, bu ihtiyaçlar te-
melinde müdahale stratejileri oluşturmaktır. Proje aynı zamanda dijital 
açığı kapatmak için çalışmalarını birleştiren ve taahhütleri paylaşan özel 
sektör (kâr amacı güdenler ve gütmeyenler) ile kamu sektörü arasındaki 
işbirliğine de bağlıdır.

Program şu an yılda 1500 göçmene ulaşmaktadır. 2006 yılından beri 
14.000’in üzerinde göçmenle çalışan program, göçmenlerin istihdamı 
ve İspanya toplumuna uyumu için araçlar sunmaktadır. Ayrıca program 
İspanya genelinde yaklaşık 20 kuruluş ile birlikte çalışmaktadır. Yılda 50 
civarında eğitim tesisine ulaşmaktadır.

Bolivyalı kadınlar için BİT eğitimi20

Proje, Barselona’da BİT’yi hayatlarına alma zorluğuyla yeni yeni başa 
çıkmak zorunda olan 40 Bolivyalı kadının eğitilmesine odaklanmıştır. 
Bu araştırma projesiyle, göçmen kadınların teknoloji ile nasıl etkileşim 
kurdukları ve karşılaştıkları asıl sorunların anlaşılması ve analiz edilme-
sine uğraşılmıştır. Öncelikli hedef, göçmenler için bir eğitim ve iletişim 
strateji tasarlamak olmuştur.

BİT ile göçmen kadınlar arasındaki ilişkiye odaklanan bu proje, 2008 
yılının Temmuz ayında başlamıştır. Bir halk kütüphanesinde ve Açık 
Katalonya Üniversitesi’nin bir merkezinde “Yeni teknolojiler hizme-
timizde” başlıklı üç aylık ücretsiz eğitime katılan 40 Bolivyalı kadının 
oluşturduğu grupta BİT’nin kullanımı ve BİT’ye dair bilgileri analiz 
edilmiştir.

20 https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/ict-training-for-bolivian-women



KİTLESEL GÖÇTEN ETKİLENEN BELEDİYELERDE BELEDİYE HİZMETLERİ
KÜÇÜK PROJELERLE ETKİLİ ÇÖZÜMLER

52 

Bu metodoloji sayesinde proje grubu, çoğunlukla çocuklarını Boliv-
ya’daki ailelerine bırakıp gelmiş anneler olan bu kadınların BİT’ye ne 
kadar güven ve ihtiyaç duyduklarını gözlemleyebilmiş ve analiz edebil-
miştir.

 Seçenekler: Bu proje, ailelerinden uzakta yaşayan göçmenlerin 
daha iyi olmasına yardımcı olduğu için internete ve sosyal medyaya eri-
şim sağlamanın önemini göstermektedir.

Spor

Toplumsal kapsayıcılık aracı olarak spordan yararlanan birkaç proje 
örneği vardır. Bunların bazıları, göçmenlerin topluma dâhil edilmesini 
desteklemek ve tasarım, uygulama ve ölçümdeki en iyi uygulamaları tes-
pit etmek için kullanılan proje ve müdahaleler ile ilişkili olarak sporların 
türlerine dair analitik genel bakış sunmayı amaçlamaktadır. Örnekler-
den ilki, bir literatür incelemesidir. Paydaş görüşmelerini ve çok çeşitli 
proje ve girişimlerin hayata geçirildiği Avrupa Birliği içindeki ilgili pro-
jelerin başlıca güçlü yönleri ve başarı faktörlerinin analizini içermekte-
dir (Ruitinga, vd., 2016). Bir diğer çalışma, Avustralya’da spor türlerine 
göre spor faaliyetlerine katılmama sebeplerine (örneğin dil, ekonomi, 
sporun yararlarını anlamama, ulaşıma yetersiz erişim, kültürel olarak 
belirlenen toplumsal cinsiyet normları ve aile tutumları) dair genel bir 
resim sunan, bilimsel bir makaledir (Block & Gibbs, 2017). Bu makale, 
farklı sektörlerdeki kuruluşların söz konusu engelleri ele almak için nasıl 
program ve stratejiler planladığını öne çıkarmaktadır. Üç ayrı katılım 
modeli tespit edilmiştir: mülteci kökenli çocuklar için kısa süreli prog-
ramlar, mülteci kökenli çocuklar ve gençler için devam eden programlar 
ve ana akım kulüplere dahil olma.

Bu amaca özel birkaç ağ da vardır ve Sporla Kapsama Ağı (Sport Inc-
lusion Network, SPIN) bunlardan biridir.21 Avrupa Birliği projelerinden 
olan SPIN, toplumdan dışlanma riski altında olanları dâhil etme ama-
cıyla “Sporda Gönüllülük yoluyla Göçmen ve Azınlıklara Eşit Fırsatlar 
Sağlama”yı hedeflemektedir. Temel hedeflerden biri, eşit ortaklıklar 

21 https://sportinclusion.net/about-spin/
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kurma ve ana akım spor organizasyonları eğitimi yoluyla göçmen ve 
azınlıkların gönüllülüğünü artırmaktır. Bu ağlardan birkaçı iyi örnekler 
toplamaktadır ve Avrupa genelinde pek çok örnek vardır.

 Seçenekler: Sporu toplumsal kapsayıcılık için yol olarak kullanmak, 
belediye bakış açısından, eğitim tesislerinin sağlanmasını, STK’ler ve 
farklı türden spor teşkilatları ile işbirliğini içerebilir. Aynı zamanda fark-
lı göçmen gruplarının yürüteceği bir spor teşkilatı oluşturup sürdürme 
konusunda destek (çoğunlukla bilgi) sağlamayı da içerebilir. Spor ala-
nında özel sektörden sponsor olabileceklerle işbirlikleri kurma fırsatı da 
boldur. Burada belediye, kolaylaştırıcı olabilir.

Projeler, sporun önemini ve spor teşkilatlarında toplanabilmeyi teşvik 
eden farklı türden projeler olabilir. Belediye; sektörler arası işbirliklerini 
başlatabilir. Genel veya özel olarak belirlenen alanlarda spor tesisleri 
geliştirebilir. Belediye veya mahallede özel olarak sponsor olunan bir 
faaliyete de dâhil olabilir.

Sanat

Sanat, toplumsal uyumun bir vektörü olarak kentleri ve mekânları şe-
killendirir. Bazen de daha canlı hale getirerek eleştirel bir bakış açısını 
ve yaratıcılığı teşvik eder. Küreselleşmiş çok kültürlü bir dünyada sa-
natın dünyayı kavramanın bir yolu olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca, 
kent sakinlerinin, her zaman daha fazla fikir ve yenilik talep eden bu 
yeni ortamı anlamak için ihtiyaç duydukları yaratıcılığı geliştirmelerine 
olanak sağlar22.

Creative Europe23

Türkiye’nin bir parçası olabildiği Avrupa Birliği finansman sisteminde 
çoğunlukla farklı belediye aktörlerine ve diğer kuruluşlara yönelik bir 
dizi proje finanse edilmiştir. Bu girişimden toplamda 12 kültür projesi, 
27 eğitim ve öğretim, 7 de gençlik projesi fon almıştır. Creative Europe 

22  http://www.aedh.eu/en/art-and-social-inclusion-for-a-true-inclusive-cultural-policy/
23 https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/20170309-what-can-culture-do-social-inclusion-
migrants-and-refugees_de
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(Yaratıcı Avrupa) kapsamında fon alan 12 proje; 20 ülkeden 62 kuru-
luşun dâhil olduğu, yaratıcı yazarlık, yayıncılık, kütüphane ve müzeler, 
dans, müzik, tiyatro, dijital sanat, film, video, grafik sanatları, resim, 
çizim ve fotoğraf  gibi çok farklı sektörleri kapsayan projelerdir. Mülte-
cilerin öykülerini anlatmaya odaklanan birçok proje olmuştur. Bir diğer 
yaygın konu ise mülteciler ile ev sahibi topluluklar arasında deneyim 
paylaşımını teşvik etmektir. Kültürler ve inançlar arası diyalog ile proje-
ler, hoşgörü ve saygı inşa etmeyi amaçlamaktadır.

network art2724

Bir diğer örnek, toplumsal kapsayıcılık için sanatı ilke edinen network 
art27’dir. Art27, Avrupa’da mülteci ve sığınmacılarla çalışan sanatçılar, 
sanat eğitmenleri ve sanat kuruluşları için bir platformdur. Kuruluşun 
temelindeki fikir, sanatın daha kapsayıcı ve kültürel olarak daha faz-
la çeşitlilik içeren toplumlar yaratmada hayati bir rolü olduğu fikridir. 
Herkesin sanatı deneyimleme, yaratıcılığını geliştirme, benzersiz kimli-
ğini ifade etme ve ortak insanlığımıza dâhil olma hakkı vardır.

Migrationlab25

Örnek kuruluşlardan bir diğeri Migrationlab’dır. Migrationlab, Avrupa 
genelinde ve dışındaki kentlerde göçmenler, mülteciler ve yerliler ile ve 
onlar için buluşma, etkileşme, birbirine ilham verme ve işbirliği yapma 
fırsatlarını yaratmaktadır. Kentsel alanların kamusal oturma odalarına 
dönüştürülmesi, ortak tasarım, katılımcı ve yaratıcı faaliyetler, hikâye 
anlatımı yöntemleriyle Migrationlab, kamusal alanlarda ve iş yerlerinde 
birbirimizi nasıl kabul edeceğimize, nasıl iletişim ve ilişki kuracağımıza 
dair hayaller kurdurmaktadır.

Farklı Avrupa ortamlarında geliştirilen yöntemleri kullanan Migration-
lab aynı zamanda karşılaşma ve işbirliği alanları yaratmakta, çeşitlilik, 
kapsama, toplumsal uyum, göç, kütür, sosyal girişimcilik gibi karmaşık 
konular üzerinde çalışmalar yapabilmeleri için paydaş ve çalışanlara yö-
nelik katılımcı bir sürece olanak sağlamaktadır.

24 https://www.art27.art/
25 http://www.migrationlab.org/
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CENTQUATRE - PARIS

Migrationlab’a biraz benzeyen, başka bir örnek, Paris’teki Centquatre 
kültür merkezidir. CENTQUATRE - PARIS, yeni bir sanat ve kültür fab-
rikası olarak dünyanın her yerinden ziyaretçi ve sanatçılara açıktır. Ti-
yatro, görsel sanatlar, dans, müzik... Tamamen işbirliğine dayalı olarak 
tasarlanan bu platform, kararlı bir şekilde popüler, çağdaş ve zorlayıcı 
bir program ile günümüzün sanatlarının tamamına erişim sağlamakta-
dır. Aralara atölyelerin serpiştirildiği, alışıldık olmayan bir yaşam alanı 
olarak özgür sanatsal uygulamalar ve acemiler için alan da sağlamakta-
dır. İşletmeye ivme kazandıran yeni şirketler için, sanat ile yenilik kavşa-
ğında eşi olmayan bir deney alanı sağlamaktadır. Bu alan, birçok farklı 
özel sektör aktörü ile birlikte Paris Kenti tarafından geliştirilmiştir ve 
finanse edilmektedir.26

 Seçenekler: Spordakine benzer şekilde belediye hem yaratıma ola-
nak sağlama hem de büyük ve küçük festivallerin düzenlenmesini kolay-
laştırma yollarıyla kolaylaştırıcı görevi görebilir. Belediye ayrıca kentin 
farklı yerlerinden insanların bir araya gelebilecekleri yaratıcı alanların 
geliştirilmesini de kolaylaştırabilir. Bu buluşma yerleri, özel sektörden 
aktörlerle işbirliği içinde oluşturulabildiği gibi bölgesel ve ulusal kuru-
luşlarla da desteklenebilir.

Identibuzz27

Identibuzz, kayıt ve iletişim aracı olarak cep telefonlarının kullanıldığı, 
ortak anlatıların oluşturulması sürecine kent sakinlerini dâhil eden, çok 
platformlu ve katılımcı bir belgesel projesidir. Göçmen topluluklarının 
belediye dokusuna dâhil olduğu deneyim ve iyi uygulamaları çok kül-
türlülük ve kültürlerarasılığın desteklenmesine değer vererek paylaşmak 
için, yeni sesli görsel ve dijital anlatı uygulamalarında BİT kullanımı ile 
ilgili kent sakinliği eğitimi düzenlemek istemektedir.

26 http://www.104.fr/en/who-are-we.html
27 http://www.identibuzz.org/en/
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Identibuzz, yabancı toplulukların gerçekliğine dair farkındalığı artır-
makta ve yerliler arasında onlarla ilgili görüş ve basmakalıp inanışları 
ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Identibuzz projesi, bilgi ve ortak 
yaşamı desteklemek üzere farklı kimlikler hakkında öyküler paylaşmış, 
çeşitliliği yansıtan bir mozaik ortaya çıkarmıştır. Başlıca hedefi; kurum-
ları, göçmen derneklerini, komşuları, gençleri ve belediyelerle ilgisi olan 
diğer toplumsal grupları bir araya getirip heterojen bir katılımcı grubu 
oluşturarak farklı kültürlerden grup ve bireylerle kolektif  ve katılımcı bir 
dinamik oluşturmaktır. Proje, kültürler arası nitelikle yeni sosyal ilişkiler 
oluşturma amacıyla, belediyelerdeki farklı kültür kimliklerini bir araya 
getirmeye bahane olmaktadır.

 Seçenekler: Bu yaklaşım, hem belediyelerin yürüttüğü belirli uyum 
projelerinde hem de okul ve üniversitelerde proje tasarımında kullanıla-
bilir. Gücünü video ve dijital materyal düzenlemesinde geliştirilen bece-
rilerle anlatıların üretiminden almaktadır.

Bilgi Kampanyaları

İrlanda: Dublin’de Irkçılığın Parçaladığı Ulaşım Bağlantıları28

Bu kampanyanın ele aldığı esas konu, toplu taşıma hizmetlerinde çalı-
şan göçmenlere yönelik ırkçılık olaylarının ardından, bir taraftan toplu 
taşıma hizmeti kullanıcıları arasındaki ırkçılıkla mücadele etmek, diğer 
taraftan da hizmet kullanıcılarını hizmet çalışanları arasındaki göçmen-
lere saygı duymaya teşvik etmektir. Kampanyanın hedefi ise Avrupa 
Irkçılığa Karşı Eylem Haftası’nı kutlamak, ırkçılık konusunu medyada 
(geleneksel ve sosyal medya) görünür hale getirmek, ırkçılık mağdur ve 
tanıklarını söz konusu olayları ihbar etme konusunda yüreklendirmek, 
ırkçılık karşıtlığı, çeşitlilik, uyum ve eşitliğin bütüncül bir şekilde ele alın-
ması gereken toplumsal meseleler olduğunu göstermektir.

Kampanyanın programı kapsamında poster ve ilanlar hazırlanması, ta-
şıma şirketlerinin çalışanlarının göründüğü bir fotoğraf  çekimi ve bir 
medya kampanyası yapılmıştır. Slogan ve ilanlar, toplu taşımadaki or-

28 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/urban-development/migrants-
inclusion-in-cities/good-practices/inclusion-through-access-to-public-space/
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taklar tarafından otobüsler, banliyö tren ve tramvay istasyonlarında ser-
gilenmiştir. Ulusal Ulaştırma İdaresi tüm taksi şoförlerine Uluslararası 
Irkçılık Karşıtı Gün’ü ve kampanyanın başlangıcını kutlayan bir mesaj 
göndermiştir. İlanlar aynı zamanda en büyük iki alışveriş merkezinin 
ilan ekranlarında da gösterilmiştir. Son olarak ilanlar Dublin Havalima-
nı’nda sergilenmiştir.

Kampanyanın ardından İrlanda Göçmen Konseyi’ne ihbar edilen olay 
sayısı haftada 1’den 5’e çıkmıştır. Mağdur ve tanıklar ihbarda bulun-
muştur. Medyanın tepkisi çok olumlu olup konunun profilini yükselt-
meye yardımcı olmuştur. Diğer kentler, ortaklarla iletişime geçerek 
kampanyanın kendi kentlerinde de yapılıp yapılamayacağını araştırmış-
lardır. İrlanda’nın içinden ve dışından gelen olumlu tepkilere bakılırsa 
başkalarının kampanyadan ilham alacağı kesindir.29

 Seçenekler: Bu tür kampanyalar ancak toplumsal uyumu artırmak 
için bir adım olabilir. Genellikle diğer girişimlerden bağımsız kullanıl-
maları mümkün değildir.

Belediye Hizmetlerinin İyileştirilmesi

Kapsayıcı Kentsel Planlama

İsveç’in Falun ile Namibya’nın Tsumeb kentlerinden kentsel 
planlama için belediye ortaklığı30

Planlamaya katılımın artırılması için yapılan işbirliği projeleri vardır ve 
bunların birisi de Falun ile Tsumeb belediyeleri arasındaki ortak proje-
dir. Bu projenin amacı, katılımı artırmak için uluslararası demokratik 
çalışmaları güçlendirmektir. Yapılan ön çalışmada dünyanın farklı yer-
lerinde olsalar da bu iki belediyenin aynı zorlukları yaşadığı ama güçlü 
yönlerinin farklı farklı olduğunu netleşmiştir. Zorluklar arasında gençle-
rin dışlanması ve yabancı düşmanlığı bulunmaktadır.

29 https://citiesofmigration.ca/good_idea/transport-links-racism-divides/
30 https://icld.se/en/article/falun-and-tsumeb-in-joint-municipal-partnership-project-for-urban-planning
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Göçün kalkınmaya yerleştirilmesi

Küresel Göç Grubu’nun (GMG) Göçün Kalkınma Planlamasına Yer-
leştirilmesi ile ilgili El Kitabı (Global Migration Group, 2010) kalkınma 
planlaması döngüsü için altı aşama önermektedir. Altı aşamalı yakla-
şım, Filipinler dâhil birkaç ülkede pilot olarak uygulanmış ve mevcut 
ulusal politika çerçevelerinde cinsiyete duyarlı göç politikası için giriş 
noktalarının tespitinde başarılı bir araç olduğu kanıtlanmıştır (UN Wo-
men, 2016). Özerk bir şekilde göç eden kadınların uluslararası göçmen-
lerin tamamının artık neredeyse yarısını temsil etmesiyle bu kadınların 
kalkınmaya olan katkılarının fark edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Ulusal 
kalkınma ve göç planlamasına cinsiyet duyarlı ve hak temelli bir yakla-
şımın dâhil edilmesi, tüm göçmenlerin kalkınma açısından tam potan-
siyelinin ortaya çıkarılması ve cinsiyet eşitliği ile göçmenler dâhil tüm 
kadınların güçlenmesi için elzemdir. Başarı için önemli etkenlerden biri 
katılım ve kadınların planlama sürecine dâhil edilmesidir.

 Seçenekler: Farklı kent sakini gruplarını kentsel planlama ve tasa-
rım süreçlerine dâhil etmek için hem yerel ölçekte hem de kent ölçe-
ğinde birçok fırsat vardır. Bunu gerçekleştirmek için kamu hizmetleri 
personelinin kent sakinlerini süreçlere nasıl dâhil edeceğine dair bilgi-
sinin olması şarttır. Olasılıklardan biri, örneğin üniversitelerle birlikte 
yürütülebilen ve bazen CityLabs adı verilen küçük projelerle öğrenmeye 
ve denemeye başlamaktır.

Konutlar

Gecekondudan Mahalleye, Rio de Janeiro, Brezilya31

Brezilya’daki “favela”ları kaldırmanın imkânsız olduğu anlaşılınca Bre-
zilya hükümet politikalarının birçoğu, favela’ların altyapısını iyileştir-
meye odaklanmıştır. Inter-American Development Bank (Amerikalılar 
Arası Kalkınma Bankası), altyapı ve hizmet iyileştirmeleriyle mevcut 
favela’ların kentin dokusuna dâhil edilmesini amaçlayan “gecekondu-
dan mahalleye” projesine 1995 yılında 180 milyon Amerikan doları fon 

31 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/urban-development/migrants-
inclusion-in-cities/good-practices/inclusion-through-access-to-public-space/
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sağlamıştır. Proje, Rio de Janeiro’da 73 favela mahallesinde yaşayan 
253.000 kişiyi kapsamıştır. Bir favela seçildiğinde iyileştirmeler için bir 
master plan hazırlanmış, topluluk kuruluşları ile iletişime geçilmiş ve 
görüşlerini sunmaları istenmiştir. Nihai plan onaylandığı zaman da yerli 
işçileri çalıştıran inşaat şirketlerinin tutulması için teşvik planları hayata 
geçirilmiştir. 

 Seçenekler: Türkiye’nin kaçak yapıları yasal yerleşim yerlerine çe-
virip iyi su, sıhhi tesisat ve elektrik sağlama konusunda deneyimleri çok 
eskiye dayanmaktadır. Bu uygulamanın iyi ve pek iyi olmayan örnekle-
ri mevcuttur. Bu değerli deneyimlerin, mevcut kaçak yapı bölgelerinin 
geliştirilerek daha sürdürülebilir konutlara dönüştürülmesi için bir plan 
tasarlamada kullanılması mümkündür. Bu özellikle arazinin belediyeye 
ait olduğu yerler için uygulanabilir ve hem ulusal hem de uluslararası 
fonları çekebilecek yeni çözüm türleri geliştirmek için bir test tabanı 
olarak kullanılabilir (sünger kent, alternatif  su ve enerji temini, sürdü-
rülebilir ve yerel inşa malzemelerinin kullanılması vb.).

Parçalanmış bir kentte konutlar ile toplumsal uyum, Santiago 
de Chile

Şili hükümetinin Toplumsal Entegre Konut (SIH) (Proyectos de Viviendas 
de Integracion Social) programı kapsamında iki konut projesine odaklanan 
bir araştırma projesinde yazarlar, SIH programının şu iki temel boyu-
tuna odaklanmıştır: konutların tasarım ve yapı kalitesi ile mahalle ve 
kent içinde hizmetlere ve bağlantıya erişim ve bunların dağılımı. Proje-
de, toplumsal ayrışma sorununun üzerine eğilmek için tasarlanmış SIH 
programının, toplu konutlar ve kent içinde yeni bir toplumsal ayrışma 
kategorisi oluşturduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak alt-orta sınıf  sa-
kinlerin, SIH toplu konutlarında yaşamaları (ekonomik konutlar) için 
verilen finansal teşvikin iyileştirilmesini önermişlerdir. Bu alternatifin 
temelinde, iklim kontrolü için konut enerji maliyetlerini azaltmak üzere 
altyapı olarak yenilenebilir enerjinin kullanılması vardır (Maturana, vd., 
2017).

 Seçenekler: Kentlerde yaşayan göçmenler ve yoksul kent sakinleri-
nin toplu konutları için farklı farklı türlerde modeller kullanılmaktadır. 
Çözümlerle ilgili olarak söz edildiği gibi, bu gelişmeleri farklı sürdürü-
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lebilir teknoloji türleriyle birleştirmek mümkündür. Mevcut konut pro-
jelerinden edinilen deneyim ile sorunlu bölgelerdeki konut durumu ile 
ilgili mevcut bilgiler (bu bilgiler; üniversiteler ve öğrenciler ile işbirliği 
içinde toplanabilir) tespit edilen sorunların yönetiminde destek olmak 
üzere ulusal, bölgesel ve yerel konut politikalarının tartışılmasında kul-
lanılabilir. 

Meksika’nın Oaxaca kentindeki yapılarda iklim değişikliğine 
karşı alternatif olarak çamur kullanımı

Meksika’da Oaxaca kentindeki San Miguel Cajonos topluluğunda evler, 
eskiden beri çamurla inşa edilmektedir ve bu durum, iklim değişikliği ve 
çevre kirliliğinin olduğu günümüzde teşvik edilebilir. En eski binaların 
300 yaşına ulaştığının gözlemlenmesi, söz konusu topluluğun gelişmiş 
bir inşaat teknolojisi kullandığını ve kaliteli konutlar yaptığını göster-
mektedir. İnşaatçılar toprağın avantajlarından yararlanmaktadırlar. Ça-
mur tuğlalar ısıyı iyi iletmediği için termal dengeleyici olarak davranır 
(gün boyunca emdiği ısıyı gecenin soğuğunda yavaş yavaş salmaktadır 
ve tersi de geçerlidir). Akustik ve elektromanyetik yalıtım kapasitesi de 
dikkate değer olan bu yapıların yangın riski de düşük olup alev almadan 
ateşe dayanması 180 dakikayı bulur (Jiménez Ortega, 2017). 

Göçmenler ve toplumun yoksul kesimleri için konut inşasında yerel mal-
zemelerin kullandığı başka birçok örnek de bulunmaktadır. Söz edilmesi 
gereken örneklerden biri, Tateh Lehbib Barika’nın geliştirdiği yapılar-
dır. Barika, Batı Sahara’daki çatışmalar nedeniyle yerinden edilen bin-
lerce insana ev sahipliği yapan Cezayir’deki Sahrawi mülteci kampında 
doğmuş bir mühendistir. 

Yenilenebilir enerji üzerinde çalışmak üzere Birleşmiş Milletler Mül-
teciler Yüksek Komiserliği’nden (UNHCR) burs aldıktan sonra Tateh 
Lehbib, seller nedeniyle perişan olan topluluğunun yaşam koşullarını 
iyileştirmek üzere yenilikçi bir fikir ile kamplara geri dönmüştür. Büyü-
kannesi için geri dönüştürülmüş, kum dolu plastik şişelerden yeni bir ev 
inşa etmeyi planlamıştır. 

Halkın yürüttüğü bu proje, daha iyi evler inşa etmek için maliyetsiz bir 
şekilde hazır bir şekilde bulunabilen malzemelerin kullanılabileceğini, 
böylece mültecilerin dışarıdan yardım ihtiyacının azaltılıp sorunlu plas-
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tik atıkların dönüştürülebileceğini göstermiştir. Proje, 50 hassas kişiye 
daha güvenli ve daha güzel bir kalacak yer, tüm topluluğa da inşa etme-
ye devam etmek için beceriler kazandırmıştır.32

Seçenekler: Çamurdan evler veya geri dönüştürülmüş malzemeyle 
inşa edilen evler, tüm mahalleler için çözüm olmayabilir. Öte yandan 
göçmenlerin geleneksel, ucuz ve iklim dostu malzemeler ile ev inşa etme 
becerisine sahip olup olmadığını bilmek önemlidir. Bu beceriler ve eski 
teknolojiler, bazı bölgelerde, özellikle de zorlu koşullarda olan yerler-
de ev inşası için kullanılabilir ve geliştirilebilir. Kişinin kendi evini yap-
masını kolaylaştırmak aynı zamanda göçmenlerin kendi hayatlarının 
kontrolünü ellerine almasını sağlayabileceğinden hayatları ve refahları 
üzerinde olumlu etkileri olabilir.

Ulaşım

Metrobüs33  

Metrobüs sistemi, Latin Amerika’da uzun yıllardır kullanılan bir sistem 
olup ilk modern metrobüs sistemi Brezilya’nın Curitiba kentinde 70’li 
yıllarda kurulmuştur. Bu sistem daha sonra Bogota’nun bugünkü ünlü 
“Transmilenio” (Martínez Olmedo, 2003) ile hayata geçirilmiştir ve çok 
sayıda müşteri çekmektedir. Brezilya ve Kolombiya’nın farklı yerlerinde 
inşa edilmiş olan metrobüs sistemleri Meksika ve Şili’de de popülerlik 
kazanmaktadır. Metrobüs web sitesine34 göre Latin Amerika’nın tama-
mında 1800 km uzunluğunda olan metrobüs, günde 20 milyonun üze-
rinde yolcu taşımaktadır ve bu da Latin Amerika’yı dünya genelindeki 
metrobüslerde lider bölge haline getirmektedir.

Arjantin, Latin Amerika’da metrobüs geliştirmeye sonradan katılanlar-
dandır. Buenos Aires kenti, kentin kilit bulvarlarında “metrobüs” şerit-
leri programı başlatmıştır. Bu şeritlerde “gerçek” bir metrobüsün bazı 
özellikleri olmasa da konseptin özü yakalanmıştır ve özel otobüs şeritle-

32 https://www.world-habitat.org/world-habitat-awards/winners-and-finalists/plastic-bottle-houses-sahrawi-
refugees/
33 https://thisbigcity.net/bus-lane-fuss-the-pros-and-cons-of-buenos-airess-metrobus/
34  https://brtdata.org/
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ri, kapalı istasyonlar ve ayrıntılı haritalar bulunmaktadır. Buenos Aires 
otobüs sistemini oluşturan zikzak güzergâhlardan oluşan karışık ağ ne-
deniyle bir otobüsün güzergâhının bir süre metrobüs şeridini kullanıp 
sonra ayrılması yaygın bir durumdur. Tamamı metrobüs şeridinde olan 
çok az güzergâh olsa da sistem, otobüs kullanıcıları için yüksek verim ve 
kullanıcı dostu deneyim sağlamaktadır.

Metrobüs sistemi 4 genel trafik şeridini alıp bu şeritleri otobüs kullanı-
mına ayırmıştır. Yakın sokaklardan ilerleyen onlarca otobüs güzergâhı 
metrobüs sistemine alınarak yerel trafik akışı iyileştirilmiştir. Sistemde 
çok fazla otobüs olduğu için planlayıcılar metrobüs sistemini, her oto-
büsün sık sık durduğu kocaman bir istasyon şeklinde inşa etmişlerdir. 

Geliştirmesi son derece zor olan ve inşa edilenlerin de genellikle temel 
atıldıktan onlarca yıl sonra açıldığı tren projelerinin aksine, metrobüs 
sisteminin yapılması ucuzdur ve açılması hızlı olur. Bu sistem, yerel li-
derlere taşıma projesini tek bir dönemde planlama, inşa etme ve açma 
olanağı verirken siyasi meyvelerini toplamak için bolca zaman kalır. 
Metrobüs sisteminin sorunlarından biri ise hızlı siyasi kazanç sağladığı 
için demiryolunun daha iyi bir seçenek olduğu durumlarda bile metro-
büsün seçilme olasılığıdır. Metrobüs sistemi farklı miktarda katılım ve 
topluluk taahhüdü ile geliştirilebilir. Özellikle Transmilenio, planlama 
sürecinde destek olması planlanan bölgelerdeki kent sakinleriyle uyum 
ve etkileşimi ile ünlüdür ve bu da başarısının bir diğer sebebidir.

 Seçenekler: Türkiye’de bazı kentlerde metrobüs ve/veya benzeri 
sistemler mevcuttur. Bu sistem, özellikle kentin bir bölgesinin toplu taşı-
maya bağlanmasının veya başka bir ulaşım yönteminin yolcu yükünün 
azaltılmasının acilen gerekli olduğu durumlarda ilgi çekici olan bir sis-
temdir. Toplu taşıma, sağlıksız hava kirliliğine katkıda bulunan kişi başı 
emisyon miktarını azaltır ve özellikle düşük gelirli göçmenler için uzun 
mesafeye ulaşımın tek yoludur.
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Hizmetler (Su ve Sıhhi Tesisat, Atık, Enerji (Elektrik ve Gaz)

Su ve Sıhhi Tesisat

Su ve sıhhi tesisat konusunda, Afrika’dan asıl konunun su temini yok-
sunluğu olduğu birçok örnek vardır. Bunun yanı sıra, su bazlı olmayabi-
len alternatif  sıhhi tesisat çözümleri geliştirme konusunda da çalışmalar 
yoğunlaştırılmıştır. 

Göçmenlerin geliştirdiği senaryoların yardımıyla su kullanımı-
nın azaltılması

Su kullanımın artması, dünya genelinde kentsel bölgelerde genel bir re-
zilyans sorunudur ve su kullanımını azaltmak için yolların bulunması 
gerekir. Avustralya’da göçmenler, günümüzün sonsuz su temini algısı-
nı değiştirmeye yardım eden gruplar arasındadır. Doğu Avustralya’nın 
güneyinde kentsel suyun az olması, belediye ve su hizmet sağlayıcıları-
nı, günümüzün merkezi kamu hizmetlerinin günlük hayatlarımıza na-
sıl dâhil olduğunu düşünmeye itmiştir. Çünkü son 20-30 yılda görülen 
sosyoteknik gelişmeler, mühendislik ve tesisatlarla şebekeden sonsuz su 
temininin mümkün olduğu efsanesini beslemiştir. Yürütülen bir proje-
de, göçle ayrıldıkları yerde su kıtlığı yaşamış olan Birmanyalı göçmenler, 
kendi kullandıkları uyarlanabilir tedarik yöntemlerini şehir plancıları 
ile paylaşmış ve Avustralya’nın güneydoğu kentlerinde alternatif  içme 
suyu geleceklerinin düşünülmesinde senaryolar üretilmesine olanak sağ-
lamışlardır (Waitt, 2018).

 Seçenekler: İklim değişikliği ile ilgili etki tahminlerine göre su kıt-
lığı Türkiye’de olması çok olası bir durumdur. Göçmen topluluğunun 
daha yüksek rezilyanslı kentler oluşturmaya yarayabilecek becerilerinin 
tespit edilmesi, su kıtlığı ile başa çıkmak için gelecekte su kullanımını 
konu alan senaryolar geliştirmek üzere bir yöntem olarak kullanılabilir. 
(IPCC Secretariat, 2010). Bu tür bir çalışma hem toplumsal kapsayıcı-
lığı artıran hem de uzun vadeli su kaynağı yönetimi için faydalı bilgiler 
sağlayan bir faaliyet olabilir. Senaryo geliştirme, gelecekteki kentsel su 
kullanımı (kentlerde bahçe işleriyle bağlantılı olarak bu konu hakkında 
daha fazla bilgi edinilebilir) ile ilgili alternatif/düşük maliyetli geliştirme 
projeleri için temel olarak da kullanılabilir.



KİTLESEL GÖÇTEN ETKİLENEN BELEDİYELERDE BELEDİYE HİZMETLERİ
KÜÇÜK PROJELERLE ETKİLİ ÇÖZÜMLER

64 

Tamamlayıcı Mahalle İyileştirme, Managua, Nikaragua

UN-Habitat’ın uluslararası iyi kent uygulamaları toplantılarından bi-
rinde sunulan bir iyi uygulama örneği, Managua’daki dışkı ve katı atık 
yönetim sistemlerinin modernizasyonu için yapılan ve düşük gelirli top-
lulukların yaşam standartlarında iyileşme sağlayan projeleri göstermek-
tedir. Kentsel çevre yönetimi, kapsamlı katı atık yönetimi, sürdürülebilir 
kapasiteler, yönetişim, sürdürülebilir finansman, uyumluluk ve toplum-
sal faydalar kuvvetlendirilmiştir. Evde biyolojik filtreler, ekolojik tuvalet-
ler, sıhhi tesisat kanalları ve klasik kanalizasyon gibi sürdürülebilir sıhhi 
tesisat alternatifleri hayata geçirilmiştir (Delgado Paniagua, 2011). 

 Seçenekler: Türkiye’de benzer alternatif  sıhhi tesisat çözümlerinin 
geliştirilip test edilmesi mümkün olabilir. Bu çözümler, atıksu arıtma te-
sisleri üzerindeki yükü azaltabilir. Bölge sakinlerinin orada kalıp kalma-
yacağı belli olmadığında bu önem kazanabilir çünkü belediyenin su ve 
kanalizasyon sistemleri kalıcı mahalleler yaratmaya çalışırken söz konu-
su belirsizlik kalıcılık olasılığını azaltmaktadır. Aynı durum sonucunda, 
atıksu tesislerini artırma kapasitesi sınırlı olan küçük kentler göç almaya 
daha açık hale de gelebilir.

Atık Yönetimi

Atık yönetimi, dünya genelinde büyümeye devam eden bir sorundur. 
Atık toplama sistemlerinde resmi veya gayri resmi bir şekilde çalıştırılan 
birçok göçmen vardır. Temel olarak çok düşük ve güvencesiz ücretler 
nedeniyle göçmenlerin uyumu önünde birçok zorluk yaratan bu durum, 
atık çalışanlarının sağlığını ve yaşam kalitesini etkileyen tehditler de or-
taya çıkarmaktadır.

Sicilya’da atıkların ileri dönüşümü için sosyal girişim 

Sicilya’da atık toplamada karşılaşılan zorluklar, Türkiye’deki atık topla-
ma sistemlerinin karşılaştığı zorluklara pek çok yönden benzer. Dahası, 
istihdam, Avrupa dışından ve Doğu Avrupa’dan gelen göçmenler ara-
sında büyük bir sorundur ve bu durum 2011’deki ekonomik krizden 
sonra daha da kötüleşmiştir. Catania’daki Fieri, bu sorunları bir arada 
ele almaya çalışmış, sabun yapımı, moda, mücevher ve marangozluk 
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atölyelerinde ağırlıklı olarak Sahra Altı Afrika’dan yaklaşık 150 göçmen 
yetiştirilmiştir. Fieri’de ayrıca, yerel halkın ikinci el malzeme ve çöpü 
ileri dönüştürme için bağışlayabilecekleri ve merkeze gelip farklı türde-
ki atıkların nasıl ileri dönüştürüldüğünü öğrenebilecekleri bir kompost 
makinesi ve bir çöp toplama noktası bulunmaktadır. Göçmenler aracı-
lığıyla çevrenin korunması konusunda farkındalık yaratmak, katılımcı 
göçmenlere istihdama ve eğitim ve toplumsal uyum sürecinden sonraki 
olasılıklara açılan bir kapı sağlamak amaçlanmıştır.35 Fieri, belediye ile 
gönüllü ağları arasında kurulmuş bir işbirliğidir. “Kültürlerarası karşı-
laşmalar” aynı zamanda bazı İtalyanları göçmenlere bürokratik konular 
ile tercümede ve ürünleri için yeni pazarlar bulmada yardım etmeye 
teşvik etmiştir.

 Seçenekler: Bu örnek, atık yönetiminin nasıl daha iyi bir şekilde 
yapılabileceğini göstererek göçmen istihdam etmenin bir yolunu öner-
menin yanı sıra, serbest meslek kapılarının açılmasına da yarayabilir. Bu 
girişimlere hem özel hem de kamusal alandan farklı aktörler dâhil olabi-
lir. Örneğin bir belediye diğer aktörlerle birlikte, alan sağlayabilecek ve 
bölgenin farklı yerlerinde kurulacak yerel STK’lere, ev sahipliği yapma 
sorumluluğunu verecek bir model geliştirebilir.

Ürdün’de topluluk ölçeğinde atık yönetimi36

Kayıtlı mültecilerin yüzde 80’inden fazlası mülteci kamplarının dı-
şında yaşamaktadır. Sonuç olarak, birçok topluluktaki insan sayısında 
yaşanan keskin artış, atık hacimlerinde de artışa yol açmıştır. Atıkların 
toplanması, belediyenin atık birimleri üzerinde giderek daha fazla yüke 
neden olmaktadır. Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Ba-
kanlığı (BMZ) adına yapılan bu proje, atık bertarafının iyileştirilmesi-
ne yardımcı olmaktadır. Bunun için de önceki bir projeyi temel olarak 
kullanmaktadır. Önceki önlemlerle çöp toplama araçlarının işletmede 
kullanılabilme düzeyi iyileştirilmiştir. Ekipman ve yedek parçalar sağ-
lanmış, bakım planları geliştirilmiş ve rota planlaması en iyi hale getiril-

35 https://www.dw.com/en/migrants-in-sicily-teach-locals-how-to-recycle/a-47350262
36 https://www.devex.com/funding/r?report=pipeline-57240&filter%5Bstatuses%5D%5B%5D=forecast&filt
er%5Bstatuses%5D%5B%5D=open&sorting%5Border%5D=desc&sorting%5Bfield%5D=updated_at
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miştir. Bu tedbirlerden yola çıkılarak çöp toplama araçlarının bakımı ve 
onarımı için belediyeler arası işbirliği ile hareket edilmesi planlanmıştır. 
Kurulacak atölye ortak bir servis merkezi olarak hizmet verecek, çöp 
araçlarının onarımı için araba tamircilerini eğitecektir. Atık yönetimi 
planlarının hazırlanması ve uygulanmasında dört topluluk desteklen-
mektedir. Ticari ve perakende işletmelerden çıkan atıkların bertarafı 
için yeni bir ücret sistemi getirilmiştir.37

 Seçenekler: Farklı belediyeler arasında işbirliği ile benzer bir proje 
Türkiye’de de geliştirilebilir. Bu tür bir işbirliğinde, örneğin atık top-
lama yollarının stratejik planlaması, yedek parça paylaşımında işbirliği 
ve aynı zamanda şehre yeni gelenlere hitap edecek uygun dilde bilgi 
broşürlerinin/kampanyalarının ortak çalışmayla geliştirilmesi gibi farklı 
farklı konular ele alınabilir.

Kamusal (Yeşil) Alanlar

Mekânsal uyum tedbirleri, kent ortamlarında göçmenler için toplumsal 
kapsayıcılığın daha iyi hale getirilmesini sağlayabilir. Kamusal alanlar, 
kültürlerarası diyalog ve alışveriş alanı görevi görerek göçmenlerin katı-
lımını artırmada kilit bir rol oynayabilir. Ayrışmış alanlar, özenli fiziksel 
planlama müdahaleleri ile dışarı açılabilir. Genel olarak, yeterli konut, 
iyi bağlantılı toplu taşıma sistemleri ile kültürel ve dini uygulamalar için 
erişilebilir kamu binalarının kapsayıcı şehir planlamasına dahil edilmesi 
gerekir. Belediye karar vericilerinin özellikle kamusal alanlardaki kayıt-
dışı ekonomiye dikkatle bakmaları ve girişimcilik için alan sağlamaları 
gerekir.38 

İyi tasarlanmış ve bakımı yapılan bir kamusal alan, kentin sağlığında 
çok önemli bir etkendir. Bu tür toplanma alanları sosyal karışıma, sivil 
katılıma, eğlenme-dinlenme etkinliklerine ve aidiyet duygusuna olanak 
sağlar. Mekânsal ayrışmayla mücadele edilmesi gerekmektedir ve bu 
mücadelede, bölgeleri birleştirecek şekilde yeniden inşa etmek, en de-
zavantajlı kentsel bölgelere nitelikli kamusal alanlar ve tesisatlar sağla-

37 https://www.giz.de/en/worldwide/28778.html
38 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/urban-development/migrants-
inclusion-in-cities/good-practices/inclusion-through-access-to-public-space/
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mak, arazinin farklı kullanım şekillerini teşvik etmek, farklı deneyimlere 
ve sosyoekonomik koşullara sahip insanların aynı semtlerde yaşamasını 
sağlamak amacıyla konut seçiminde sosyal karışımı teşvik etmek, belirli 
alanları izole edebilecek mimari engelleri kaldırmak ve son olarak kent 
planında cinsiyet değişkenini hesaba katmak gibi yollardan yararlanı-
labilir. Kamusal alan, kentin farklı nüfuslarını bir araya getiren günlük 
etkinlikler veya mevsimlik ya da yıllık fuarlar için de kullanılabilir.39 

#Refugeeswelcome in parks40

Parklar, mülteci ve sığınmacıların kaliteli yaşama kavuşmalarının ve 
bağ kurmalarının desteklenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Refuge-
es welcome in parks (Mülteciler parklara hoş geldiniz) projesi bunu konu-
yu araştırıp parklara erişimi ve parklardan yararlanmayı artırabilecek 
vaka çalışmaları ve eylemler ortaya koymuştur. Projenin yöntemleri üç 
prensip üzerine kurulmuştur: dikkatli dinleme, farklı bağlamlardan öğ-
renme ve değişimi destekleme. Mülteci ve sığınmacılar (16 mülakat ve 
çok sayıda gayri resmi görüşme) ve hem mülteci sektöründen (destek 
ve yönlendirme hizmetleri, konuşma kulüpleri, akıl sağlığı hizmetleri) 
hem de yeşil alan sektöründen (yönetim, tasarım, savunuculuk, topluluk 
desteği vb.) farklı paydaş grupları (35 mülakat) ile görüşülmüştür. Proje; 
Sheffield, Londra ve Berlin olmak üzere üç yerde yürütülmüş ve açık 
hava dil okulları, kentin kamusal alanlarına giriş, açık hava mutfakla-
rı, futbol (sosyal kapsayıcılık ve spor alanında), birlikte büyüme, kaliteli 
yaşam için tekerlekler ve bisiklet kulüpleri başlıklı çalışma alanlarından 
oluşmuştur. Proje, farklı çalışma alanlarının açıklandığı kısa bir kılavuz 
kitabın hazırlanmasıyla sona ermiş ve sonunda, göçmen uyumu ve refa-
hı konusunda çalışanlara yönelik yedi “parlak fikir” ile mültecileri park-
larda ağırlamak için parklarda çalışanlara ve yeşil sektöre yönelik yedi 
parlak fikir önerilmiştir.41

39 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/urban-development/migrants-
inclusion-in-cities/good-practices/inclusion-through-access-to-public-space/
40 https://refugeeswelcomeinparks.weebly.com/
41 https://refugeeswelcomeinparks.weebly.com/uploads/5/4/3/5/54358573/refugeesw_in_parks_a5_single_
pages.pdf
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 Seçenekler: Buradaki projelerden bazıları Türkiye’de uygulanabilir 
olmayabilir; yine de fikirlerin çoğu Türkiye’deki ihtiyaçlara ve fiziksel 
bağlama uygun şekilde uyarlanabilir. Atıkların önlenmesi ve atıkla-
rın toplanması ile ilgili faaliyetler, okullar, üniversiteler (CityLabs) ve 
STK’ler ile işbirliği içinde hâlihazırdaki çalışmalara dâhil edilebilir. 

Kentlerde Bahçe İşleri

UGAIN - Göçmenlerin Toplumsal Uyumu için Kent Bahçeleri42

Göçmenlerin ve mültecilerin toplumsal uyumuna yardımcı olmanın bir 
yolu, hobi bahçeleridir. Bu yeşil alanlar, farklı kültürlerden insanların, 
refahlarını artıran, huzurlu, güvenli ve aktif  bir ortamda birbirlerini ta-
nımaları için harika bir fırsat sunar. 

UGAIN (Sen kazan) projesi, bir grup kâr amacı gütmeyen kuruluş ve 
bir Alman Üniversitesi’nin işbirliği ile ortaya çıkmıştır. Projenin amacı, 
STK’lere, yerel yönetime ve hobi bahçeciliği ile hâlihazırda uğraşanlara 
ya da uğraşacak olanlara, yeşil bir alanı yerliler ve göçmenler için bir 
buluşma noktasına dönüştürmek üzerine eğitim ve destek sağlayarak 
toplumsal uyumu ve kültürel değişimi teşvik etmektir. Organizasyonun 
amacı şunlardır:

• Göçmenlerin toplumsal uyumu ve rehberliği için bir buluşma noktası 
olarak kent ve hobi bahçelerinin kullanımını teşvik etmek ve destekle-
mek.
• Bilgi ve iyi uygulamaları paylaşmak.
• Kültürel anlayış ve kabullenmenin gelişmesine yardımcı olacak şekil-
de, göçmenler ile yerel nüfus arasındaki etkileşim için ortak bir zemin 
sağlamak
• Göçmenlere, onları işverenler için daha cazip hale getirecek ve yerleş-
tikleri ülkelerdeki sosyal hizmetlere daha iyi erişmelerine olanak sağla-
yacak beceriler kazandırarak güçlendirmek.

42 https://ugain.online/home/
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UGAIN projesi kapsamında, hem masaüstü hem de mobil cihazlarla 
uyumlu web tabanlı bir Eğitim ve Bilgi Uygulaması geliştirilecektir. Bu 
uygulama, kent bahçelerini toplumsal uyum hedefiyle bir buluşma nok-
tasına dönüştürmek için gereken bilgileri sağlayan vaka çalışmaları ve 
eğitim modülleri ile bir kariyer rehberliği el kitabını içerecektir.43

 Seçenekler: Türkiye’de şehirlere yeni gelen göçmenlerin bir kısmı, 
şehirlerde yaşayanlara göre tarım ve çiftçilikle daha yakın ilişki içinde-
dir. Göçmenlerin sahip olduğu bilgiler, kent bahçelerini geliştirmek için 
kullanılabilir. Bahçecilik, kültürel sınırları aşmak için de kullanılabilecek 
iyi bir yoldur. Belediyeler, alan ayırarak veya mevcut alanı bir tür kent 
bahçesine dönüştürerek bahçe projelerini kolaylaştırabilir. Çok yoğun 
yerleşimin olduğu, bazen de kirliliğin olduğu kentsel alanlarda bu çok 
kolay olmayabilir. Su temini ile ilgili olarak, belediyeler tarafından sağ-
lanan kent bahçesi sahalarında su tasarruf  cihazları ve teknikleri kulla-
nılabilir, katılımcılar mevcut su kaynağı üzerinde baskı oluşturmadan 
bu teknikleri kullanma konusunda eğitilebilir. Dünyanın farklı yerlerin-
de bu tür alanların, yetişen sebzelerin bir kısmının tüketildiği, fazlasının 
da programın sürdürülmesi için gelir sağlamak üzere satıldığı, kendi 
kendine yeten birimlere dönüşmesi yönünde çalışmalar artarak devam 
etmektedir.

Barselona’daki Nou Barris Merkez Parkı (İspanya) ve Medel-
lín’deki Kent Duvarları Bahçesi (Kolombiya)

Barselona’nın Nou Barris bölgesinde, Santa Creu Akıl Enstitüsü’nün 
eski arazisinde yer alan ödüllü bir park, kentin çeşitlilik içeren mahalle-
lerinden birinde yeşil bir alan olarak, ayrık sokaklar, yoğun konutlaşma 
ve ilçe sınırlarının yarattığı izolasyon hissini ve alanın fiziksel sınırla-
malarını değiştirip dönüştürmektedir.44 1997 yılında, Barselona Şehir 
Konseyi bir eylem fırsatı tanıyarak Nou Barris bölgesi için hem kent-
sel alanın genişleyen karakterini hem de bölgenin çeşitli toplulukları-
nın sosyal ihtiyaçlarını bütünleştirecek yeni bir şehir planı yaratmıştır. 

43 https://www.ugain.online/about-us/ 
44 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/urban-development/migrants-
inclusion-in-cities/good-practices/inclusion-through-access-to-public-space/
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Projeye göre, yeni kamusal alanlar açmak için eski binalar yıkılmıştır. 
Konsey ayrıca eski psikiyatri hastanesinin içinde bölgenin yeni şehir 
merkezi olmaya çok uygun bir yer olduğunu fark etmiştir. Boyutu, ko-
numu, tarihi önemi ve mimari kalitesi ile bugün Barselona’nın en büyük 
halk kütüphanelerinden birine ve Nou Barris Bölgesi Belediye Meclisi 
ve Belediye Arşivi’ne ev sahipliği yapan mükemmel bir yer olmuştur. 
Konsey planına, yeni açık alanları eski ve terk edilmiş alanlara bağla-
yarak alanı mekânsal olarak bütünleştiren bir şehir parkı tasarlanması 
da dâhil edilmiştir. Hem tarzı hem de işlevi ile öne çıkan parkın amacı, 
sakinlerin boş zamanlarını daha ferah, sağlıklı ve keyifli bir ortamda 
geçirebilecekleri bir bahçe gibi hizmet vermek olarak belirlenmiştir.45

Medellín şehri, genişlemeye izin verecek yeterince arazi olmamasından 
Kolombiya’daki geniş çaplı silahlı çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş 
insanların kente büyük gruplar halinde gelmesine kadar uzanan birçok 
faktör nedeniyle, alan planlanmasında önemli zorluklarla karşı karşı-
yadır. Bu ortamda da bölgeye yerleşmiş olan gruplar arasında, şehrin 
yamaçlarında, genellikle istikrarsız koşullarda yaşayan ve çoğu zaman 
yüksek risk altında olan kırılgan gruplar bulunmaktadır. 

Yakın zamanda yönetime gelen belediye idareleri, bu sorunu hafifletip 
çözme gayreti içinde birtakım adımlar belirlemiştir. Bu adımların ara-
sında, Medellín şehri için ulusal ve uluslararası düzeyde önemli gelirler 
ve tanınma sağlayan toplumsal planlama yaklaşımı öne çıkmaktadır. Bu 
proje, Metropolitan Green Belt tarafından uygulanan bu politikalardan 
birinin, özellikle de çevresel, sosyal, erişim, kapsayıcılık ve altyapı bo-
yutları olan “Circumvallation Garden” (Kent Duvarları Bahçesi) pilot 
projesinin bu risk alanlarına yerleşmiş topluluklar üzerindeki etkilerinin 
araştırılmasına odaklanmaktadır. Bir yandan da dağınık kasabaların 
kentin yamaçlarına doğru plansız genişlemesini durdurmayı ve yöne-
tilebilir ve planlı bir bölge oluşturmayı amaçlamaktadır (Aux Trujillo, 
2017).

45 http://citiesofmigration.ca/good_idea/parc-central-de-nou-barris/
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 Seçenekler: Terk edilmiş bir kent bölgesinin yenilenmesini planla-
mak uzun vadeli bir projedir ancak en azından sosyal katılımı artırma 
ve kısmen yeşil olsa da kentsel ısıyı azaltabilen ve sakinlerinin hayat ka-
litesini artırabilen kullanılabilir kamusal alanı genişletme yoluyla hare-
kete geçilebilir. Daha büyük ölçekli projeler siyasetin ilgi odağına her 
zaman girecektir ancak bir bölgeyi gelişmelere ayak uydurarak adım 
adım geliştirmek mümkündür. Dikkate alınması gereken önemli bir et-
ken ise, bir alan yeşillendirildiğinde genellikle çekiciliğinde artış, konut 
fiyatlarında yükselme ve dolayısıyla mahalledeki kiralarda da artış (soy-
lulaştırma) görülmesidir. Yeşil kamusal alan, nüfusun daha yoksul kesi-
mini hedefliyorsa, yenilemenin konut piyasasında değişikliklere neden 
olabileceği gibi faktörleri dikkate almak önemlidir.

Sağlık

Sağlık konusunda, göçmenleri odağına alan çok sayıda proje bulunmak-
tadır. Burada belediyenin rolü sınırlıdır; yine de belediyeler önleyici ba-
kım ve sağlık bilgileri çerçevesinde hareket edebilir.

Cities of  Rights: Ensuring Health Care for Undocumented Residents46  (Hak Şe-
hirleri: Kayıtdışı Kent Sakinleri için Sağlık Hizmetlerinin Sağlanması) 
kitapçığında, birkaç istisna dışında Avrupa ülkelerinin ikamet durumu-
na bağlı olarak halk sağlığı sistemlerine erişimi ciddi şekilde kısıtladıkları 
ve bunun, hem bireysel hasta sağlığı için hem de halk sağlığı hedefleri, 
sağlıkta eşitsizliğin azaltılması ve evrensel sağlık hizmetlerine ulaşılması 
için zararlı olduğuna dair kanıtlara ve artan fikir birliğine rağmen ya-
pıldığı sonucuna varılmıştır (International Organization for Migration, 
2016). Bu durum tıp etiğine ve devletlerin insan hakları yükümlülükle-
rine de aykırıdır.  Öte yandan, nüfuslarının bir bölümünü koruyucu ve 
temel sağlık hizmetlerinden dışlamanın ne kadar ters etki yarattığının 
farkında olan kentlerin ve bölgesel yönetimlerin dâhil olduğu, gittikçe 
büyüyen bir hareket tarafından da farklı modeller uygulanmaktadır.

46 http://picum.org/wp-content/uploads/2017/11/CityOfRights_Health_EN.pdf
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 Seçenekler: Türkiye’de bu konuda hâlihazırda birkaç girişim olsa 
da bu önemli alanda belediyelerin sorumluluk ve görevleri ile ilgili ola-
rak bilgi edinmek zordur.

Güvenlik ve Emniyet

Geçtiğimiz on yılda, kablosuz iletişim ağları aracılığıyla güçlü ancak sı-
nırlı işlem yetenekleri, çeşitli sensör ve internet bağlantısı özellikleriyle 
donatılmış akıllı telefonlar ortaya çıkmıştır. Teknolojinin sıçraması, mo-
bil cihazları sade bir telefondan zengin birer veri kaynağına dönüştür-
müştür. Bu her yerde bulunan cihazlardan gelen veriler, yeni Nesnelerin 
İnterneti (IoT) uygulamalarının geliştirilmesi için heyecan verici fırsat-
lar sunmaktadır. Sensörler ve iletişim kapasiteleriyle donatılmış mobil 
cihazlar, gömülü IoT nesnelerine (örneğin kahve makineleri) giden köp-
rü görevi görebilir veya çevre hakkında kendileri bilgi üretebilirler (Zas-
lavsky, vd., 2013). Sağlık hizmetleri ile ilgili bilgilere erişimi iyileştirmek, 
göçmen çocukları sağlık ve eğitim tesislerine almak ve uygun şekilde dil 
yardımı sağlamak için çaba sarf  edilebilir. Böylece, birçok uzun vade-
li hizmet (sağlık, aile planlaması, üretken çalışma) sunulabilir (White, 
2000). 

Yerinden edilmiş toplulukların göçü, tarihte tekerrür eden bir olaydır ve 
sürmekte olan Suriye insani krizi de bu olayın en yeni somutlaşmış hali-
dir. Bu tür kitlesel göç olayları sırasında, bilgi temel bir metadır. Coğrafi 
(örneğin yollar ve mülteci kampları) ve sosyal (örneğin mülteci etkinlik-
leri ve ağ oluşturma) bilgiler özellikle önemlidir. Eskiden bu tür bilgiler 
hep yetkililer tarafından üretilmiş ve yayılmıştı. Şimdi ise yeni bir para-
digma ortaya çıkmaktadır: Web 2.0 ve mobil bilgi işlem teknolojileri. 
Bu teknolojiler ilgili paydaş topluluklarının göçle ilgili bilgileri üretme-
sini, bunlara erişmesini ve bunları tüketmesini sağlamaktadır. Yapılan 
bir çalışmada, göçle ilgili faktörleri anlamak için yeni bir tipoloji ortaya 
koymak ve bu tür olayları incelemek için kalabalık tarafından oluşturu-
lan verilerin, özellikle de açık veriler ve gönüllü verilen coğrafi bilgilerin 
işe yarayıp yaramayacağının incelenmesi amaçlanmıştır. Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya son göç dalgası vaka çalışması olarak kul-
lanılarak, göçmenlerin kendi ülkelerinden varış yerlerine ulaşmak için 
kullandıkları yollar ile göç sürecinde gelişen koşul ve faaliyetleri incele-
mek için göçle ilgili bilgilerin dinamik olarak nasıl elde edilebileceği ve 
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analiz edilebileceği incelenmiştir. Bu yeni veri kaynakları, genellikle ger-
çek zamanlı olarak ve genellikle bundan etkilenen toplulukların gözün-
den, göç sürecinin daha derin ve daha ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını 
sağlayabilir. Bununla birlikte, gelecekteki kullanımlarına dair, potansiyel 
önyargılar, veri kalitesi sorunları ve veri işleme ile ilişkili önemli metodo-
lojik ve teknik zorluklar da ortaya çıkmaktadır (Curry, vd., 2019). 

 Seçenekler: Belediyelerin, belediye refahı ile ilgili temel bilgileri 
sağlamak için farklı türlerde uygulamaları ve sensörleri kullanma ola-
sılıkları vardır. Elbette, mobil cihazlardan ve mobil uygulamalardan 
alınan verilerin kullanımında gizlilik bir sorun teşkil edebilir. Yine de 
bu alan kesinlikle bir potansiyele sahiptir ve belediyeler ile devlet kuru-
luşlarının, olası tehlikelerin bilincinde olarak alanın olasılıklarını keşfet-
meleri gerekecektir.
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BELEDİYE HİZMETLERİ: GELECEĞE BAKIŞ

Akıllı Kentler

Eşi görülmemiş kentsel büyüme oranı, bununla birlikte gelen zorlukları 
yönetmek için acilen daha akıllı yollar bulmayı gerektirmektedir. Akıllı 
Kentler kavramının dünya çapında ivme kazanması da bu nedenle şa-
şırtıcı değildir.47

Akıllı kent için tek bir tanım olmamasına rağmen, çoğu tanımda, tek-
nolojiler ve akıllı teknolojilerin mevcut kentlere uygulanması vurgulan-
maktadır. Bu da demektir ki akıllı bir kent olmanın anahtarı teknoloji-
dir çünkü bir şehirdeki yaşamı ve çalışmaları önemli ve temel şekillerde 
dönüştürmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır. 
Buna bağlı olarak, akıllı bilgi işlem teknolojilerinin kullanımı; kentleşme-
deki artış, kentlerdeki koşulların kötüleşmesi ve sürdürülebilirlik ihtiyacı 
ile ilgili sorunlara potansiyel bir çözüm olmaktadır. Bu doğrultuda bazı 
araştırmacılar tarafından önerildiği üzere “akıllı kent”; kent yönetimi, 
eğitim, sağlık hizmetleri, kamu güvenliği, gayrimenkul, ulaşım ve kamu 
hizmetlerinden oluşan yedi kritik kent altyapı bileşen ve hizmetlerini 
birbirine daha iyi bağlamak için yazılım sistemleri, sunucu altyapısı, ağ 
altyapısı ve istemci cihazlarının birlikte kullanılmasıdır (Washburn, vd., 
2010). Benzer şekilde, Harrison vd. akıllı kenti, “kentin kolektif  zekâsın-
dan yararlanmak için fiziksel altyapıyı, BT altyapısını, sosyal altyapıyı 
ve iş altyapısını birbirine bağlayan” kent olarak tanımlar (Harrison, vd., 
2010). 

Diğer tanımlar da farklı yönleri vurgulamaktadır. Bazı akademisyenler, 
daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent hedefiyle, daha iyi kamu-özel 
ortaklıkları ve kent sakinlerinin katılımı ile akıllı altyapıların ve politi-
kaların kullanılması için çağrıda bulunmuşlardır (Shelton, vd., 2014). 
Rios’a göre akıllı kent, akıllı kent girişimlerinin yarattığı gelişmiş fırsat-
lar olan toplumsal kapsayıcılık ve eşit katılım ilkelerinin benimsendiği, 

47 Akıllı Kentler, Sürdürülebilir Kentler ve Dayanıklı Kentler terimlerinin karşılaştırmalı analizine göre 
aralarında en popüler terim 2015’ten beri “Akıllı Kentler”dir (Google. Google Trends Compare; Google: Mountain 
View, CA, USA, 2018, Allam & Newman’dan alınmıştır (2018, s. 6)).
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ilham veren, kültür, bilgi ve yaşamı paylaşan ve sakinlerini kendi yaşam-
larında yaratma ve gelişme yönünde motive eden bir kenttir.48

Öte yandan akıllı kentlerin, sakinlerini ikincil rollere iten teknokratik 
hükümetler tarafından yönetilen distopik bir dünyaya yol açabileceğini 
iddia eden bazı akademisyenler de bulunmaktadır. Böyle bir teknoloji 
ise korku yaratmaktadır çünkü bu resmedilen dünyada, bizim kontrolü-
müzde olması gereken teknoloji bizi kontrol etmeye başlamıştır (Allam 
& Newman, 2018). Örneğin Hollanda, asıl odak noktasının yalnızca 
kâr olduğu ve sıradan insanların kentin akıllı gelişimine ve yönetişimi-
ne katılmaları için çok az alan bırakılan, şirketlerin yönetimindeki akıllı 
kentlerin artan popülerliği konusunda uyarıda bulunmaktadır (Hollan-
ds, 2015). Böyle bir paradigmanın kitlesel biyometrik gözetleme sistemi-
ne ve veriye dayalı bir manipülasyon biçimine dönüşebileceği korkusu 
aslında giderek yayılmakta (Sadowski & Pasquale, 2015), Orwell’in “bü-
yük birader” kavramını hatırlatmaktadır. Bu nedenle, akıllı kent para-
digması aracılığıyla kentlerin daha katılımcı ve kent sakinlerini merkeze 
alan bir şekilde yenilenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Görüldüğü gibi, akıllı kent tartışması, yeni ortaya çıkan riskleri, teh-
ditleri, zorlukları önceden tespit etmek, ele almak ve/veya hafifletmek 
ve böylece kent sakinlerinin refahına katkıda bulunmak için, BİT’teki 
gelişmelerin kentte/kentsel alanlarda etkili bir şekilde kullanılabilece-
ğinin kabul edilmesiyle ilerlemektedir.49 Yüksek hızlı internet erişimi ve 
konum belirleme teknolojisine sahip akıllı telefonların yaygınlaşması, 
kent yaşamını önemli ölçüde dönüştürmektedir. Bu ortamda, zorlukları 
hafifletmek ve şehirlerde ve kentsel alanlarda göçün tetiklediği fırsatları 
değerlendirmek için göç alanında, teknolojiyi, özellikle de BİT’yi kul-
lanma olasılığının araştırmacıların ve politika yapıcıların ilgisini giderek 
daha fazla çekmesi şaşırtıcı değildir. Dolayısıyla, BİT açısından geliştiril-
miş araç ve yaklaşımların toplumsal ve etik açıdan hassas şekillerde kul-
lanılması durumunda, kentlerin göçle ilgili karşılaştığı zorlukları etkili 
bir şekilde ele alma olasılığının daha yüksek olduğu kabul edilmektedir. 

48 Rios, Patrice (2008). Creating “the smart city”. Erişim adresi: 
https://archive.udmercy.edu/bitstream/handle/10429/393/2008_rios_smart.pdf ?sequence=1
Erişim tarihi: 14 Ekim 2020
49 https://carleton.ca/mds/2019/06/13/rii-international-expert-seminar-smart-cities-migration/
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Kamu hizmetlerine daha iyi erişim için web portalları, uygulamalar, bü-
yük veriler ve işbirliğine dayalı teknolojiler gibi dijital araçları kullanan 
kentlerde, duyarlılığın arttığı, hizmet verilen toplulukların ihtiyaçlarının 
daha iyi anlaşıldığı ve daha köklü sivil katılım için platformlar sağlandı-
ğı düşünülmektedir. Yapılan araştırmalar, göçmenlerin akıllı telefonları 
ve sosyal medyayı yoğun şekilde kullandığını ve bu araçlar kullanılarak 
onlara ulaşmanın mümkün olabileceğini göstermektedir (Mattoo, vd., 
2015). Sonuç olarak, bilgi paylaşımı, barınma, güvenlik, yardım ve para 
toplama, sağlık hizmetleri, toplumsal uyum ve iş eşleştirme gibi husus-
larda mültecilerin karşılaştığı sorunlara çözüm sağlamak için yerelde 
tasarlanmış uygulamalar giderek daha fazla kullanılmaktadır. 

Bununla birlikte, özellikle yeni gelen göçmenlerin genellikle yerleşmek, 
yerel hizmetler ve işler hakkında bilgilere ulaşmak için desteğe ihtiyaç 
duyduklarını da unutmamak önemlidir. Bu gruplar, toplumsal dışlan-
manın yanı sıra, genellikle dijital dünyadan da dışlandıkları için hü-
kümetlerin çevrimiçi platformlara geçişi, kamu hizmetlerine erişimin 
önündeki mevcut engelleri daha da kötüleştirebilir. Dahası, bu gruplar, 
dijital devlet hizmetlerinden tam olarak yararlanmak için gerekli dijital 
becerilere ve ev sahibi ülkenin dilini kullanma becerisine sahip olma-
yabilir. Bu nedenle, toplumsal uyum için dijital araçları kullanmanın 
yararlarının ve dijital kapsayıcılık çabalarının göçmen topluluklarını na-
sıl etkilediğinin araştırılması zorunlu hale gelmiştir. Kentler, dijital uçu-
rumun azaltılmasını hedefleyen ve böylece toplumsal uyum çabalarına 
yardımcı olacak dijital kapsayıcılık stratejileri geliştirmelidir (Mattoo, 
vd., 2015). 

Döngüsel Ekonomi

2050 yılına kadar dünya nüfusunun üçte ikisi şehirlerde yaşayacak. Kent 
merkezlerimiz ise halen kullandığımız al-yap-at ekonomisinin etkileriy-
le boğuşmaktadır. Al-yap-at ekonomisinde, kullandığımız ürünleri yap-
mak için gerekli kaynakları topraktan alır ve artık istemediklerimizi çöpe 
atarız. Al-yap-at. Buna doğrusal ekonomi denir. Bu “doğrusal sistem” 
kapsamında, doğal kaynakların %75’inden fazlasını kentler tüketmekte, 
dünya genelindeki atıkların %50’sinden fazlasını kentler üretmekte ve 
sera gazlarının %60 ila %80’ini kentler yaymaktadır.50

50 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/circular-economy-in-cities
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Birçok insan bu sistemin sürdürülebilir olmadığını ve al-yap-at sistemi-
nin tüm unsurlarını, yani kaynakları yönetme şeklimizi, ürünleri yapma 
ve kullanma şeklimizi ve sonrasında malzemelerin geçtiği aşamaları, dö-
nüştürmemiz gerektiğini düşünmektedir. Kentleri sürdürülebilir kılmak, 
kentsel yaşamın her unsurunu yeniden düşünmek demektir. Atıkların 
depolama alanlarına bırakılması ve kaynakların bozulması gibi uygula-
malardan uzaklaşmak (örneğin atıkların yakılması) da bu kapsamdadır. 
Bu nedenle, üretim ve tüketim süreçleri sırasında kaynak kaybını en aza 
indirmek için ürünlerin dolaşımda tutulmasını sağlayan çözümlerden 
yararlanılması zorunludur.51

“Al-yap-at” doğrusal modelinin aksine, döngüsel ekonomi, tasarım ge-
reği yenileyicidir ve büyümeyi sınırlı kaynakların tüketiminden kademe-
li olarak ayırmayı amaçlamaktadır. Döngüsel ekonomi üç ilkeye dayan-
maktadır (Kirchherr, vd., 2017): 

(i) Atıkları ve kirliliği engellemek: Döngüsel ekonomi, ekonomik faaliyet-
lerin insan sağlığına ve doğal sistemlere zarar veren olumsuz etkilerini 
ortaya çıkarır ve engeller. Sera gazlarının ve tehlikeli maddelerin salımı, 
hava, toprak ve su kirliliği ile trafik sıkışıklığı gibi yapısal atıklar olumsuz 
etkilerdendir.

(ii) Ürünleri ve malzemeleri kullanımda tutmak: Döngüsel ekonomide 
tercih edilen faaliyetler; enerji, emek ve malzeme biçimindeki “değeri 
koruyan” faaliyetlerdir. Bu da ürün, bileşen ve malzemelerin ekonomide 
dolaşımda kalmasını sağlamak için dayanıklılık, yeniden kullanım, yeni-
den üretim ve geri dönüşüm süreçlerinin tasarlanması anlamına gelir. 
Döngüsel sistemlerde, biyolojik temelli materyallerin ekonomi ve doğal 
sistemler arasında gidip gelirken birçok farklı kullanımı teşvik edilerek 
etkili bir şekilde kullanılması sağlanır.

(iii) Doğal sistemleri yenilemek: Yenilenemeyen kaynakların kullanımın-
dan kaçınılır ve yenilenebilir kaynaklar korunur veya geliştirilir (örneğin 
yenilemeyi desteklemek için değerli besinleri toprağa geri döndürerek 
veya fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kullanarak).

51 http://www3.weforum.org/docs/White_paper_Circular_Economy_in_Cities_report_2018.pdf



KİTLESEL GÖÇTEN ETKİLENEN BELEDİYELERDE BELEDİYE HİZMETLERİ
KÜÇÜK PROJELERLE ETKİLİ ÇÖZÜMLER

78 

Döngüsel ekonomi, ihtiyaç duyduğumuz şeyleri nasıl yaptığımızı ve kul-
landığımızı yeniden düşünme fırsatı sağlar ve uzun vadeli refahı sağla-
manın yeni yollarını keşfetmemize olanak tanır. Bununla birlikte, sistemi 
değiştirmek işletmeler, hükümetler ve bireyler, kentlerimiz, ürünlerimiz 
ve işlerimiz dâhil herkesi ve her şeyi kapsar.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) göre, kentler, 
“doğrusal sistem”den “döngüsel ekonomi”ye geçişte teşvik edici olarak 
(öncelikleri belirleme, projeleri teşvik etme ve paydaşları dâhil etme), 
kolaylaştırıcı olarak (temasları kolaylaştırma, bilgi sağlama, fiziki olan 
ve olmayan altyapıları sağlama) ve sağlayıcı olarak (fonları dönüştürme, 
iletişimi teşvik etme, kapasite geliştirme) hayati bir rol oynamaktadır.52 

Mülteciler toplumsallık duygusu, güvenlik ve ekonomik bağımsızlık 
bulma umuduyla çoğunlukla kent merkezlerine taşındıklarından, kent-
ler mülteci uyum müdahalesinin ön saflarında yer almaktadır.  Kent 
paydaşlarının döngüsel ekonomiye geçiş sürecine katılımı, mülteciler ve 
göçmenler dâhil tüm sakinleri kapsamalıdır. Başka bir deyişle, böyle bir 
dönüşümün mültecileri kaynaştırma yaklaşımıyla birleştirilmesi gerekir 
ve birleştirilebilir de.

Birçok kent kapsayıcı bir döngüsel ekonomiye doğru adımlar atmaya 
çoktan başlamıştır. Curing the Limbo - Umursamazlıktan aktif  vatan-
daşlığa: Konut maliyetlerini daha uygun hale getirmek için belirsiz du-
rumdaki mülteci ve göçmenlerin güçlenmesi”, Atina şehrinde yürütülen 
bir döngüsel ekonomi projesi olup mültecilerin ve yerli işsiz bireylerin 
eylemsizlik halini aşmalarına yardımcı olarak, şehirde ikamet eden yak-
laşık 13.000 mülteci ile döngüsel bir alışveriş sistemi içinde Atina’nın 
aktif  sakinleri arasında bağlantı kurmaktadır. Bu program, dairesel bir 
“hediye” sistemi etrafında gelişmekte ve hem konut hem de hareketsiz-
lik sorunlarını ele almaktadır: Mülteciler, kentin mevcut konut olanakla-
rı arasından uygun fiyatlı yaşam alanlarına yerleştirilirken, karşılığında 

52 http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Circular_Economy_Flyer.pdf. Ayrıca bkz. “City Governments 
and their role in enabling a circular economy”, Ellen Macarthur Foundation, Mart 2019, Erişim adresi: 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CE-in-Cities_Policy-Levers_Mar19.pdf
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kamu yararına çalışmakta, yerli halkın ihtiyaçlarına destek vermekte ve 
Atina mahallelerinde kent sakinlerinin düzenlediği, yaşam kalitesini ar-
tıran faaliyetlere katılmaktadırlar.53

 İspanya’daki Fuenlabrada Belediyesi’nin Kültürleşme Projesi temel alı-
narak oluşturulan Göçmen İşgücü Uyum Modeli olan “Milma” yeşil 
üretim, kentsel yaratım ve geri dönüşüm, cihazların entegrasyonu ve 
kurulumu, iletişim ve üretim/multimedya geliştirme, dijital üretim ve 
yaşlı bakımı ve yemek hizmetleri alanlarında kurulan “toplumsal sosyal 
ekonomi şirketleri” aracılığıyla göçmenler ile yerli nüfus arasında uyu-
mu ve işsizlerin işgücüne dâhil edilmesini sağlamak için yeni iş fırsatları 
yaratmak üzere ortaya çıkmıştır.54 

53 https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/athens
54 https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/fuenlabrada
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SONUÇ
Göç, gelecekte de artacağı tahmin edilen küresel bir olgudur. Türkiye 
coğrafi olarak bir kavşak noktasındadır ve bu konumunu eskiden beri 
çok etnikli bir temel üzerine inşa edilmiş güçlü bir ticaret kültürü oluş-
turmak için kullanmaktadır. Değişen toplumlarla göçmen akışları de-
ğiştikçe söz konusu durum açıkça zorluklar yaratmaktadır. Bu zorluklar, 
sadece yerel düzeyde, yerel hizmetler üzerindeki yük biçiminde değildir. 

Göç, krizin yalnızca bir biçimidir ve belediyelerin hazırlıklı olması gere-
ken başka krizler de olacaktır. Gelecekteki bizi bekleyen zorluklar ara-
sında yeni bir enerji krizi (politik olarak tetiklenen veya azalan enerji 
kaynakları nedeniyle), şu anda yaşadığımız gibi salgınlar, daha büyük 
alanları kirleten daha büyük kazalar ve gittikçe daha fazla doğal felakete 
neden olacak iklim değişikliği (kasırgalar, kuraklık ve sıcak hava dalga-
ları) sayılabilir. İklim değişikliği aynı zamanda su tedarikinde kötü bir 
etkiye yol açarak gıda tedarikini de etkileyecektir ki bu durum, kentler-
deki topluluklar için büyük bir zorluğa işaret etmektedir. Değişen iklim, 
Türkiye’de ve komşu ülkelerde de krizlere neden olabilir, dünya çapın-
da toplumsal huzursuzluklara, yeni göç dalgalarına veya yeni savaşlara 
yol açabilir. Teknolojik ve ekonomik gelişmeler ile nüfusun yaşlanması, 
kentsel alanlar üzerinde farklı türde baskılar oluşturan diğer zorluklar-
dır. İnsanlık tarihine dönüp baktığımızda, toplumsal zorlukların genel-
likle tek başlarına ortaya çıkmadığını, olaylar zinciri halinde birbirleriy-
le bağlantılı olduklarını görürüz. 

Bununla birlikte, insan toplumları yeni durumlara uyum sağlama ve yö-
netme konusunda güçlü bir yetenek sergilemekte, bazı toplumlar da bu 
tür zorluklarla eskiden beri daha iyi başa çıkabilmektedir. Günümüzde 
bu kapasite genellikle rezilyans veya toplumsal rezilyans olarak adlan-
dırılmaktadır. Yerel belediyelerin rezilyanslarını güçlendirmek için ça-
lışmaları çok önemlidir. Bu bölüm ve kitap, aşağıdaki tespitler ile sona 
ermektedir:

1. Göçü bir sorun olarak değil, yönetim sorunsalının bir parçası olarak 
görmek, uzun vadeli rezilyansın nasıl artırılacağı konusunda somut tar-
tışmalara girme gerekliliğinin altını çizer. Türkiye’deki göç krizinin ne-
denleri, gelecekteki bazı kentsel zorlukların kökeninde olabilecek sebep-
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lerden farklı olabilir. Yine de daha yüksek rezilyanslı belediye hizmetleri 
geliştirme süreci aşağı yukarı aynı olacak çünkü belediyeler üzerindeki 
baskılar benzer olacaktır.

2. Kent yaşamının kalitesinin iyileştirilmesi, en önemli küresel kalkınma 
problemlerinden biridir ve öyle olmaya devam edecektir. Bu nedenle, 
sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma ve tüm kent sakinleri için 
refah sağlayan sağlıklı ve barışçıl bir toplumsal kalkınma temin etme 
yolunda, temiz hava ve su, nispeten yeşil alanlar ve uygun fiyatlı konut 
ve ulaşıma erişim sunan sürdürülebilir kentler inşa etmeye öncelik ve-
rilmelidir.

3. Yüksek rezilyanslı kentsel alanlar tasarlamak için, kentsel gelişme res-
mini bir bütün olarak (çevresel, toplumsal ve ekonomik etkenler arasın-
daki etkileşim) anlamak ve çeşitli kentsel gelişme problemlerine önerilen 
çözümleri birleştirmeye çalışırken bu bilgi ile değişim projeleri geliştir-
mek önemlidir.

4. Kentsel gelişim devam eden bir süreçtir ve kentsel mekân asla mü-
kemmel olmayacaktır.

5. Göçün neden olduğu zorlukların çoğu, Türkiye’deki kentsel alanların 
karşılaştığı genel sorunlardan ayrılamaz. Ani nüfus artışı kentsel alan 
ve hizmetler üzerinde mevcut olan baskıyı daha da artırmaktadır. Kent 
rezilyansının artırılmasıyla, hem göç hem de kentsel sürdürülebilirlikle 
ilgili sorunlar aynı anda ele alınabilecektir.

6. Göçmenlere yönelik bir kentsel gelişim projesi tasarlanırken, tüm nü-
fusun ve özellikle göçmen olmasalar bile en savunmasız grupların unu-
tulmaması önemlidir.

7. Gelir arttıkça tüketim malları, ulaşım ve arazi tüketimi de artar. Bun-
ların hepsi herhangi bir ülkede daha fazla kirliliğe ve yayılmaya neden 
olabilir. Ancak gelir seviyesi yükseldikçe yerelde daha temiz çevre talebi 
de artar; yani tüm bunlarda bir geri besleme unsuru vardır.

8. “Ya hep ya hiç” zihniyetinden kaçınılmalıdır. Küçük projeler tasar-
lanmalı, başarılı olanlar zaman içinde büyütülebilmelidir. Ve uzun va-
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deli sürdürülebilirlik yaratmak için, büyük bir strateji veya plan içinde 
küçük projelerin olması çok önemlidir.

9. Belediyeler, gelecek için, hizmet sunumu yoluyla insan refahının ve 
sürdürülebilir kalkınmanın destekleyicisi olarak giderek daha önemli bir 
role sahip olmaktadır. Bu rolün yerine getirilmesini kolaylaştırmak için, 
belediye çalışanlarının kent sakinleriyle nasıl etkileşime girebilecekleri 
ve kentsel alanlar ve belediye hizmetlerini nasıl birlikte tasarlayabilecek-
leri konusundaki bilgilerini artırmaları önemlidir. Belediye hizmetleri, 
ulaşım ihtiyaçları için toplu taşımaya ve eğlenme-dinlenme ihtiyaçları 
için kamusal alana çoğunlukla mecbur olan yeni gelenler ve toplumun 
daha yoksul kesimleri için özellikle önemlidir. Etkili ve uygun fiyatlı bir 
toplu taşıma sistemi ve kamusal yeşil alana erişim olup olmaması, göç-
menlerin toplumsal uyumunda hayati bir rol oynamaktadır.

10. Kente yeni gelenlere kentsel hizmetler hakkında verilecek eğitimler/
bilgiler, onların hem haklarını hem de görevlerini anlamalarını sağla-
mak için önemlidir. 
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