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KAPSAYICI ŞEHiRLER iÇiN
DAHA GÜÇLÜ SOSYAL BELEDiYECiLiK

Dr. KEMAL KAYA*

1Yerel yönetimler ve özellikle belediyeler 
esas olarak, kuruluş kanunları çerçevesinde ve 
coğrafi sınırları içerisinde toplumsal hizmet-
lerin karşılanmasında yaşamsal işlevler yerine 
getirirken, aynı zamanda devletin sorumluluk-
larını da hafifletmede önemli rol oynarlar. Öte 
yandan küresel tehditler ve zorluklar da şehir-
ler üzerinde büyük bir etkiyle hızlı değişimlere 
neden olmaktadır. Bu değişimler, belediyelerin 
sorumluluklarını yerine getirme biçimlerini te-
melden değiştirmekte ve yeniden değerlendi-
rilmelerini gerektirmektedir.

Şehirler, sosyal zorlukların yansıdığı en önemli 
alanlardır. Bu sosyal zorluklar yalnızca insan-
lar arasında değil, getto yada kitlesel olarak 
yaşam alanlarının oluştuğu şehrin mahalleleri 
içinde de belirgindir. Kapsayıcı bir şehir, nerede 
yaşarlarsa yaşasınlar insanların eşit sosyal hak-
lara sahip olmalarını sağlamayı amaçlar.

Eşitsizliklerin en görünür olduğu yerlerde, 
yani doğrudan şehirlerimizde, belediyele-
rin,  insanların yaşam kalitesini yükseltmek için  
mücadele etmeleri gerekmektedir. Diğer bir 
ifade ile, belediyeler, toplumda tam ve aktif 
bir rol almak ve daha fazla sosyal zorlukların 
üstesinden gelmek için, göçmenler, mülteciler, 
engelliler veya yaşlılar gibi birçok hassas gruba 
destek  olmalıdırlar. Buradan hareketle, uzun 
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vade de devletin bu tür ihtiyaçları karşılamak 
yerine, yerel yönetimlerin inisiyatif almaları 
sağlanmalıdır.  Yani yerel yönetimler, ülkede adil 
ve kapsayıcı bir toparlanmanın sağlanmasının 
kilit ortakları olarak görev almalıdır. 

Tarih boyunca şehirler, savaşlar, krizler, salgın 
hastalıklar vb. problemlerden en çok etkilenen 
ve sosyo-ekonomik sonuçlar açısından görünür 
olduğu ve toparlanmanın en acil olduğu yerler 
olmuşlardır. Bu gibi durumlar, şehirlerin en sa-
vunmasız insanları korumak ve ihtiyacı olan 
herkese acil destek sağlamak için hızlı hareket 
edebildiğini göstermektedir. 

Örneğin, belediyeler COVID-19 krizini yönet-
mede liderlik ve virüsü kontrol altına almaya 
yardımcı olmak için ön cephede dayanışma 
göstermişler ve krizin insanlar üzerindeki olum-
suz etkisini azaltmak için proaktif önlemler ala-
rak bütçelerini derhal, yeniden bu tür zorluklarla 
savaşmaya tahsis ederek sorumluluklarını yeri-
ne getirmeye çalışmışlardır. Belediyelerin, gü-
nümüzde karşılaştıkları sorunlara karşı kapsa-
yıcı bir iyileşme için temel öncelik olarak sosyal 
yatırım programları ve bütçeleri güçlendirilme-
lidir. Dolayısıyla yerel düzeyde sosyal altyapı-
nın ve sosyal hizmetlerin daha fazlasını yapma 
şansları, daha iyiyi inşa etme güçleri olsun. 

Şehirlerde kapsayıcı bir toparlanma 
sağlamak
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Yerel yönetimler yalnızca krizleri yönetmede 
ve sosyo-ekonomik sonuçlarını hafifletmede 
değil, aynı zamanda adil, kapsayıcı ve sürdü-
rülebilir bir toparlanma sağlamada da kilit bir 
rol oynamaktadır. Toparlanma için, eşi görül-
memiş düzeyde bir sosyal yatırım gerektire-
cektir. Bununla birlikte, krizler sebebiyle önemli 
ölçüde düşen gelir nedeniyle zorlanan belediye 
bütçeleri göz önüne alındığında, ek mali destek 
olmadan, birçok belediye hizmet kesintileri uy-
gulamak zorunda kalacak ve hangi hizmetlerin 
devam edip hangilerinin durdurulacağını seç-
mek zorunda kalacak. Bu nedenle yerel yöne-
timlerin, ihtiyacı olan insanlara yardım etmeye 
devam etmek için gerekli kaynaklara sahip ol-
masını sağlamak çok önemlidir.

Toparlanmanın merkezinde, ekonomik, çev-
resel ve sosyal politikaların birbirini karşılıklı ola-
rak güçlendirmesi için güçlü sosyal yatırımlar 
yapılması olmalıdır. 

Bunun için; 

• Sosyal altyapı ve sosyal hizmetler için ya-
pılan harcamalara bir maliyet değil, temel bir 
yatırım olarak bakarak sosyal yatırım yaklaşımı 
geliştirilmeli,

• Sosyal altyapı ve sosyal hizmetler için ya-
pılan harcamaları bütçe açığı hesaplamasının 
dışında tutulmalı,

• Sağlık, çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve sosyal 
bakım dahil olmak üzere sektörler oluşturulmalı, 

• Uygun fiyatlı konut üretimi, çocuk bakımı ve 
sağlık tesisleri gibi sosyal altyapıya yeterli yatı-
rım sağlanmalı,

• İstihdam, eğitim ve sosyal içermeye yönelik 
sosyal yatırımlar yoluyla şehirdeki toparlanma 
hızlandırabilir, 

• Göçmenleri ve mültecileri entegre etmek 
ve evde ve bakım merkezlerinde yaşayan 
yaşlıların yaşam kalitesi iyileştirilmeli,

• Yerel düzeyde genç işsizliğini en iyi şekilde 
ele alabilecek gençlik planları geliştirilmeli ve 
desteklenmeli,

Sorunlar ve krizler çoğu zaman daha kapsa-

yıcı ve sürdürülebilir bir toplum inşa etmek için 
bir fırsatlarda sunuyor. Geliştirilen iyileştirmeler, 
sorunların ve krizlerin etkilerini geri almaktan 
daha fazlasını yapma şansını doğuruyor.  

• Yerel yönetimler, sosyal, ekonomik ve çev-
resel hedefleri dengeleyen yeni bir sosyo-e-
konomik modele dayalı daha güçlü bir sosyal 
altyapı geliştirmeliler. İyileştirmelerde insanların 
ihtiyaçlarını karşılamaya ve  yerleşiklerin güçlü 
yanlarını ve kaynaklarını beslemeye dayalı bir 
yaklaşıma öncelik vererek yeni iş modelleri ge-
liştirmek için yerel işletmeler ve STK (sivil toplum 
kuruluşları) lar ile işbirlikleri geliştirilmeli, 

• İnsanlar için dijital becerilere daha fazla 
yatırıma ihtiyaç var. İnsanlar arasında dijital 
beceri açığını azaltmak için projeler üretilmeli, 
bunun için; eylem planı, mevcut  denenmiş ve 
test edilmiş kapasite geliştirme programları ve 
vatandaş katılımı girişimleri gibi faktörlerinden 
yararlanılmalı,

• Göçmen ve mülteciler şehirlerimizde çe-
şitliliği artırmaya devam edecek. Göçmen-
lerin toplumla entegrasyonu için yerel plan-
lar oluşturulmalı. Dolayısıyla,  şehir yöneticileri 
entegrasyonun geliştirilmesi ve uygulanmasına 
doğrudan dahil edilmelidir. 

Sosyal uyumun ön saflarında yer alacak 
yerel yöneticilere, göçmenleri ve mültecileri 
ayrımcılığa karşı koruyarak, insan haklarına 
saygı duyarak ve eşit muameleyi garanti 
ederek, çeşitliliğin pozitif değerlerini teşvik 
etmek ve sosyal kutuplaşma ve ayrımcılık 
riskini azaltmak için şehirlere büyük bir görev 
düşmektedir. Şehirler, sosyal şehir planlaması 
yoluyla, farklı geçmişlere sahip insanları bir 
araya getirebilir ve yeni, yenilikçi yollarla sosyal 
entegrasyonu sağlayabilir. 

• İnsanlara en yakın yönetim düzeyi olarak 
belediyeler, daha güçlü bir ülke inşa etmede 
temel ortaklardır, ekonomik kalkınma ve sos-
yal ilerleme açısından ülkenin motorlarıdır. Aynı 
zamanda şehirler yerel zorluklara karşı sosyal 
inovasyonun merkezleridir. Dolayısıyla daha 
erişilebilir hizmetler için sosyal inovasyon des-
teklenmelidir.


