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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖN SÖZ
Yerel yönetimler ve sosyal hizmetler ve genel olarak sosyal politikalar birbiriyle
doğrudan ilişki olan kurum ve hizmetlerdir. Yerel yönetimler, devletin diğer bir deyişle kamu
yönetimi aygıtının bir parçası ve yerel sınırlar içinde yaşayan halkın yararlanabileceği mahalli
(bölgesel) nitelikteki hizmetleri yerine getirmekle görevli olan kuruluşlar iken, sosyal
hizmetler toplumda kendi ellerinde olmayan nedenlerle yoksul, muhtaç, bedenen ya da ruhça
yetersiz duruma düşen bireylere insana yaraşır bir hayat sürebilecekleri sosyal ortamı yaratma
amacını taşıyan hizmetler olarak nitelendirilir.
Sosyal hizmetler ve genel olarak sosyal politikalar ise mahalli düzeyde ortaya çıkan
ihtiyaçlar olup, ulusal ölçekte planlansa dahi yerel düzeyde hayata geçirilmesi gereken hizmet
ve politikalardır.
Bu nedenle bu hizmet ve politikaların sağlanmasında yerel yönetimler kent
yönetimlerden bugünkü anlamda modern yerel yönetimlerin kurulduğu 11-12. yüzyıldan
itibaren sosyal hizmetlerin sağlanmasında etkin olmuşlardır. Çünkü sosyal hizmet ihtiyacı
insanlığın ilk dönemlerinden itibaren mevcut olup, tüm toplumlarda yetimler, körler, özürlüler,
yoksullar, işsizler, akli dengeleri bozuk olanlar ve hastalar gibi kendi kendine bakamayan,
ihtiyaçlarını gideremeyen bireyler var olmuştur.
Yerel yönetimlerin bu hizmetlerin karşılanmasındaki rolü ise bir ülkeden ülkeye
değişiklik göstermekte ve ülkelerin toplumsal yapısı, tarihi mirası ve geleneklerine göre
şekillenmektedir. Çünkü, yerel yönetim geleneği, bu kurumların yapı, özellik ve işlevleri her
ülkede farklı tarihi temellere dayanmakta ve ülkelerin sosyo - ekonomik, kültürel yapılarına ve
yönetim gelenek ve biçimlerine göre şekillenmektedir. Bu nedenle benzer gelişme seviyesine
sahip ülkelerde dahi yerel yönetimler oldukça farklı fonksiyonlar üstlenebilmektedir.
Genel bir tasnif yapılacak olursa sosyal politikaların ve sosyal hizmetlerin
sağlanmasında refah devleti/sosyal devlet niteliğine ulaşmış gelişmiş ülkelerde merkezi devlet
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ve yerel yönetimler düzeyinde kapsamlı bir sosyal hizmet sunumu gerçekleştirilirken, bu
niteliğe ulaşamamış ülkelerde hem merkezi yönetim aygıtı sınırlı düzeydeki sosyal politika ve
sosyal hizmetlerin sağlanmasında daha baskın bir rol üstlenmektedir denilebilir.
Oysa sosyal hizmetler mahalli nitelikte ortaya çıkan bir hizmet türüdür ve yerel
yönetimlerle ilgili neredeyse tüm geleneksel teorilerin merkezinde yerel kendi kendine
yönetimin demokratik değerleri ve bu kurumların daha üst düzey yönetimlere göre kamu
hizmetlerini sağlamada daha etkin olduğu savı mevcuttur. Diğer bir ifadeyle yerel yönetimler
halka en yakın kamu yönetim birimleri olarak sosyal hizmetlerin özellikle üretim ve
sunumunda etkin bir rol üstlenebilirler. Buna karşılık merkezi idare, ulusal ölçekte hizmetlerin
planlanması, finansmanı ve denetimi görevini yerine getirebilir.
Ders notu olarak hazırlanmış bu çalışmada sosyal hizmet ve sosyal politikaların
sağlanmasında yerel yönetimlerin rol ve etkinliği tartışılmıştır. Yerel yönetimlerin sosyal
hizmet uygulamalarının geçmiş ve günümüzdeki durumu ortaya konulmuş, merkezi devletin
sosyal politikalara yaklaşımındaki değişiklik ve yerel yönetimlerin ülkeden ülkeye değişen
gelenek, yapı ve özellikleri başta olmak üzere, yerel yönetimlerin sosyal hizmetlere
yaklaşımında değişikliğe yol açan unsurlar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bağlamında
değerlendirilmiştir.
Ülkemiz yerel yönetimlerinin sosyal hizmet uygulamalarının kapsamlı olarak
incelendiği ders notunda büyükşehir belediyeleri merkezli değerlendirme yapılarak, ülkemiz
yerel yönetimlerinin sosyal hizmetlerin sağlanmasındaki rol ve etkinliği ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
Sosyal hizmetler ve yerel yönetimler ilişkisini ele alan bu ders notunun başta
öğrencilerimiz olmak üzere ilgililer ve bilim dünyası için yararlı olması dilerim…
Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz
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YAZAR NOTU
Yerel yönetimler ve sosyal hizmet uygulamaları dersi öğrencileri için ders notu olarak
hazırlanmış bu çalışma ile sosyal hizmet ve yerel yönetimler alanına ilişkin kapsamlı bir
uygulamaları da içeren bilgi birikimi kazandırılması amaçlanmaktadır. Sosyal hizmetlerin
sağlanmasında yerel yönetimlerin uygulamaları ve bu hizmetlerin yerel yönetimler tarafından
sağlanmasının önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Çalışmada, yerel yönetimler ve sosyal hizmetler ile kavramlar ortaya konulmuş,
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yerel yönetimlerin sosyal hizmet uygulamaları
değerlendirilmiş, ülkemiz yerel yönetimlerinin ve özellikle de büyükşehir belediyelerinin bu
alandaki girişimleri paylaşılmaya çalışılmıştır.
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Sosyal Hizmet Kavram ve Tanımı

-

Sosyal Politika Kavramı ve Tanımı

-

Sosyal Politikanın Amaç ve Alan ve Hedef Kitlesi

-

Sosyal Refah ve Sosyal Refah Politikası

-

Sosyal Yardım

-

Yerel Yönetim

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal hizmetler temel sosyal politikalar içinde tanımlanabilir mi?
2) Sosyal hizmetlerin alanı nedir ve hedef kitlesi hangi toplum gruplarından oluşur.
3) Sosyal hizmetlerin sosyal politikanın başlangıcı bakımından önemi nedir?
4) Farklı sosyal politika tanımları niçin ortaya çıkmıştır?
5) Refah - sosyal refah ile sosyal yardım-sosyal hizmet kavramlarının farklılıkları
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sosyal Hizmet ve Sosyal
Politika Kavramı

Sosyal Politikanın Amaç
ve Alanı

Refah, Sosyal Refah ve
Refah Politikası, Sosyal
Yardım

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal hizmet ve sosyal
politika kavramını ve sosyal
politika tanımlarını
kavrayabilmek.

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Sosyal politikaların
ekonomik politikalarla
ilişkisini ve sosyal
politikaların önemini
saptayabilmek
Temel kavramları detaylı
olarak ortaya koyabilmek.

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

4

Anahtar Kavramlar
 Sosyal Hizmet: Sosyal hizmetler, ellerinde olmayan nedenlerle yoksul, muhtaç,
bedenen ya da ruhça yetersiz duruma düşen bireylere insana yaraşır bir hayat sürebilecekleri
sosyal ortamı yaratma amacını taşıyan hizmetler.
 Sosyal politika: Toplumda gelirin yeniden dağılımına yönelik önlemlerle
toplumda refah sağlama amacı güdülen politikalar.
 Dar anlamda sosyal politika: İşçi sınıfı merkezli politikalar olup, işçi ve işveren
ilişkilerindeki uyuşmazlıkları çözümlemeye ve işçi sınıfının refahını artırmaya yöneliktir.
 Geniş anlamda sosyal politika: Toplumun tüm kesimlerine ve tüm toplumsal
sorunlara yönelik politikalar olup refah düzeyinin yükseltilmesi, toplumdaki tüm zayıf ve
güçsüzlerin korunması ve adil bir gelir dağılımının sağlanması amacı taşımaktadır.
 Sosyal refah: Fiziksel ya da zihinsel hastalık, yoksulluk, yaşlılık, özürlülük ya da
diğer belirli durumlardan dolayı yardıma gereksinim duyan kişilere yapılan ayni ya da nakdi
ödemelerdir.
 Yerel yönetim: Yerel sınırlar içinde yaşayan halkın yararlanabileceği mahalli
(bölgesel) nitelikteki hizmetleri yerine getirmekle görevli olan kuruluş.

5

Giriş
Bu bölümde, genel olarak temel kavramlar hakkında bilgi verilecektir. Sosyal hizmet
kavramı açıklanacak ve bu kavramın çatı kavramı olan sosyal politika kavramının yanı sıra,
refah, sosyal refah ve refah politikasının esasları, sosyal yardım ile yerel yönetimlerin niteliği
ve özellikleri paylaşılmak suretiyle dersin temel çerçevesi çizilmeye çalışılacaktır.
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1.1. Sosyal Hizmetler Kavram ve Tanımı
Sosyal hizmetler, toplumda kendi ellerinde olmayan nedenlerle yoksul ve muhtaç
duruma ya da bedenen veya ruhen bir eksikliğe düşen kişilere, ülkenin genel ekonomik ve
sosyal koşulları dikkate alınarak insana yaraşır, çevreleri ile uyumlu bir hayat
sürdürebilmeleri için sağlanan hizmetlere denir.
Benzer bir tanımda sosyal hizmetler, toplumdaki yoksul ve fiziki veya zihni engelli
bireylerine ülkenin genel şartları çerçevesinde insana yaraşır, çevreleri ile uyumlu bir hayat
sürdürebilmeleri için maddi ve manevi, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesine
yönelik, devlet ve gönüllü özel kuruluşlar tarafından sağlanan hizmetler olarak
tanımlanmaktadır. Sosyal hizmetlerde amaç, bu tür kişilere insanlık onuruna yaraşır bir sosyal
ortam yaratmaktır.
Buna göre sosyal hizmetler, ellerinde olmayan nedenlerle yoksul, muhtaç, bedenen ya
da ruhça yetersiz duruma düşen bireylere insana yaraşır bir hayat sürebilecekleri sosyal ortamı
yaratma amacını taşıyan hizmetler olarak nitelendirilebilir.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre sosyal
hizmetler “kişi ve ailelerin kendi bünye ve şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan
maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına,
sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat
standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler
bütünü”dür.
Sosyal hizmetler alanı ise yardım hizmetleri, çocuk ve aile refahı hizmetleri, fiziksel
ve ruhsal sakatlar için yapılan hizmetler, ıslah hizmetleri, sosyal sigortalar, aile planlaması,
konut sorunları ve toplum kalkınması gibi hizmet ve programları kapsar.
Sosyal hizmetler daha çok çalışma hayatı dışında özellikle sosyoekonomik kökenli
sorunlara karşı önleyici hatta iyileştirici ve ıslah edici bir fonksiyon yerine getirmektedir.
Sosyal hizmet programları, kar getirici programlar şeklinde kabul edilemezler. Bunun nedeni
sosyal hizmetlerin çeşitli toplumsal sorunlara çözümler ararken hiçbir zaman kar ve kazanç
amacı gütmemeleridir. Bu hizmetler, yalnızca hayırsever çabalara dayalı bir çalışma da
değildir. Çünkü sosyal hizmetler hem devlet hem de gönüllü kuruluşların birlikte ve sistemli
bir biçimde yürüttükleri çalışmalardan ibarettir. Bir başka ifadeyle sosyal hizmetler yalnızca
gönüllü veya resmi bir çaba olmayıp her ikisinin işbirliği ile gerçekleştirilen bir hizmettir.
Sosyal yapının gelişmesi ve değişmesinde önemli bir role sahip olan sosyal hizmetler
aynı zamanda sosyal kalkınmanın önemli bir aracı niteliğindedir. Günümüzde, sosyal
hizmetlerin fonksiyonları sadece muhtaç ve yoksul bireylere hizmet götürme görevi değildir.
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve yerel düzeyde toplumların
kalkınmasının gerçekleştirilmesinde de sosyal hizmetlere önemli görevler düşmektedir.
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Sosyal hizmetlerin temel özelliği, toplumdaki tüm bireylerin insan onuruna yaraşır bir
biçimde yaşamalarını sağlayacak ihtiyaçları gidermeye yönelmiş bulunmasıdır. Sosyal
hizmetler, genel ekonomik ve soysal koşullar dikkate alınarak kişilere insan onuruna yaraşır
bir biçimde hayatlarını idame ettirebilecekleri ve toplumun bir üyesi olarak üzerlerine düşen
görevleri yerine getirebilecekleri bir sosyal ortamı yaratma amacını taşır. Bundan dolayı
sosyal hizmetler, geçici ya da sürekli olarak yardıma ihtiyaç duyan topluluk üyelerine hizmet
sunmak durumundadır.
Sosyal hizmetlerin temel özellikleri ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
 Sosyal güvenliğin bir aracı olarak sosyal hizmetler, çalışma hayatı dışında ortaya
çıkan sosyo-ekonomik sorunlara çözümler üretmek için tasarlanır.
 Temel amacı sosyal sorunların olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması olan
sosyal hizmet programları hiçbir zaman kar amacı taşımazlar ve bu programlar devlet ve sivil
toplum kuruluşlarının ortak çabası ile sağlanır.
 Sosyal hizmetler bireylere kişisel talep ve tercihlerden ziyade ilgili kuruluşlar
tarafından önceden saptanmış ilke ve kriterlere göre sunulur.
 Sosyal hizmetler toplumun tamamına yönelik hizmetler özelliği taşımaktadır.
Muhtaç bireylere hizmet sunmanın yanı sıra bu bireylerin muhtaç hale gelmelerine veya
çevrelerine uyum sağlayamamalarına neden olan koşulların geliştirilmesi veya iyileştirilmesi
hizmetleri de sosyal hizmetler kapsamındadır. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, yaşam
kalitesinin artırılması ve yerel düzeyde toplumların kalkınmasının gerçekleştirilmesinde de
sosyal hizmetlere önemli görevler düşmektedir.
Diğer taraftan küresel bireyci davranış kalıplarının tüm dünyada giderek
yaygınlaşması, aile ve sosyal bağların zayıflaması, ekonomik ve sosyal koşulların
ağırlaşmasına koşut olarak bakım ihtiyacı yüksek olan yaşlı nüfusun payının hızla artması,
boşanmış ve tek ebeveynli aileler ile işsiz sayısındaki artış gibi faktörler sosyal hizmetlere
olan ihtiyacı artırmaktadır.

1.2. Sosyal Politika Kavram ve Tanımı
1.2.1. Sosyal Politika Kavramı
Sosyal politika, hem kavram hem de içeriği konusunda, üzerinde uzlaşıya varılamayan
ve çok tartışılan alanlardan biridir. Kavram, Kıta Avrupa’sında “sosyal politika” (social
policy), Kuzey Amerika literatüründe ise daha çok “sosyal refah politikası” (social welfare
policy) olarak kullanılmaktadır. Bazı yazarlar her iki kavramın aynı anlama geldiğini
belirtmekte, bazıları, sosyal politikayı çok çeşitli politikaları içeren ve sosyal refah
politikalarını da kapsayan çerçeve bir kavram olarak değerlendirmektedir.
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Gerçekten, sosyal politikanın tanımlanması, bu bilim dalının “kabul edilen” ve “saygı
duyulan” akademik bir disiplin haline gelmesinde en önemli ve en büyük katkıyı sağlayan
Richard Titmuss tarafından oldukça karmaşık bir iş olarak nitelendirilir. Çünkü, gerek sosyal
politika kavramının kullanılmaya başlanması ve gerekse bu alanın bir bilim dalı olarak
kabulü, diğer akademik disiplinlere göre daha yakın tarihte gerçekleşmiştir.
Sosyal politika kavramının, literatürde “sosyal siyaset”, “sosyal ekonomi”, “toplumsal
politika”, “çalışma ekonomisi”, “endüstri ilişkileri”, “refah politikası” vb. farklı adlarla da
ifade edildiği görülmektedir. Kavram, ilk defa XIX. yüzyılın ikinci yarısında, Almanya’da
Profesör Wilhelm Heinrich Riehl tarafından kullanılmıştır. Fakat, 1873’lerde Alman Sosyal
Siyaset Derneği’nin kurulması ve iktisat biliminin akademik bir disiplin haline gelmesine
kadar, devletin burjuva kesimi karşısında alması gereken önlemleri belirten dar ve politik bir
kavram olarak algılanmış, ancak bu gelişmelerle birlikte önce iktisat politikası içindeki yerini
almış, daha sonra bağımsız bir bilim dalı haline gelmiştir.
Konunun bir bilim dalı haline gelişi ise, 1911 yılında Alman Otto v. Zwiedineck–
Südenhorst’un yazdığı “Sosyal Politika” adlı eserle birlikte gerçekleşmiştir. Ülkemizde ise,
kavramın 1917 yılında Ziya Gökalp’in başında bulunduğu “İktisadiyat” dergisi tarafından
kullanıldığı görülmektedir. Ancak, terimin Türk terminolojisine girişi, 1933–1934 yılında
gerçekleştirilen Üniversite Reformu ile ülkemize gelen Alman profesörler, özellikle Prof. Dr.
Gerhard Kessler aracılığıyla olmuştur.
Sosyal politika kavramı iki ayrı anlama sahip olup, hem bir akademik disiplinin adını,
hem de sosyal refahı sağlamak için yapılan toplum düzenlemelerini belirtmek için
kullanılmaktadır.
Sosyal politikayı açıklamaya yönelik girişimler incelendiğinde, çok çeşitli tanımların
yapıldığı görülecektir. Öyle ki, bir tanımda sosyal politika, devletin sosyal koşul ve imkanlara
müdahale biçimi olarak tanımlanarak geniş bir çerçeve içinde değerlendirilirken, bir diğerinde
sadece çalışma ilişkilerine yönelik müdahaleler sayılmaktadır.
Titmuss sosyal politikayı çalışan sınıflar, emekliler, kadın ve çocuklar gibi zayıf
gruplar için fayda veya refah amaçlı bir yaklaşımla, daha fazla refahın ve daha fazla faydanın
sağlanmasındaki bir araç olarak tanımlamakta ve sosyal politikaya kaynakları yeniden dağıtıcı
bir işlev yüklemektedir. Sosyal politikayı zenginden fakire gelir transferi ve refah amaçlı bir
araç olarak nitelendirmekte, bu iki unsuru taşımayan politikaları ise sosyal politika kapsamına
dahil etmemektedir.
Örneğin, Latin Amerika ülkelerinde uygulanan sosyal sigorta programlarının, sosyal
sınıflar arasındaki eşitsizliği artırıcı etkiye sahip olduğu için sosyal politika önlemleri içinde
değerlendirilemeyeceğini belirtmektedir.
Diğer bir tanımda, Marshall, sosyal politikayı, hizmet ve gelir sağlamak suretiyle
vatandaşların refahına doğrudan tesir eden hükümet politikaları olarak görürken, benzer bir
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şekilde Hagenbuch, toplumdaki tüm bireylere minimum standart ve belirli fırsatların
sağlanması arzusu olarak tanımlamaktadır.
Yine, sosyal politika, “hükümetin toplumdaki eşitsizlikleri düzeltme, avantajsız
grupların şartlarını geliştirme ve zayıflara yardım sağlama amacıyla müdahalelerde
bulunmasıdır” şeklinde tanımlanmaktadır. Diğer yandan, kimi yazarlarca sosyal politikanın
İkinci Dünya Savaşı öncesinde, endüstri toplumlarındaki fakirlere ve avantajsız gruplara
fayda sağlama fonksiyonu gördüğü, savaştan sonra ise daha çok kaynakların yeniden dağılımı
veya akışına tesir etmeye başladığı ifade edilmektedir.
Tanımları artırmak ve çeşitlendirmek mümkündür. Ancak, tanım farklılıklarına
rağmen hemen her tanımda bazı ortak özellikler bulunmaktadır. Bunlar, sosyal politikalarla
vatandaşlara refah sağlama amacı güdülmesi ve bu politikaların gelirin yeniden dağılımına
yönelik önlemler içermesidir. Bir diğer unsur da, sosyal politika önlemlerinin uygulanmasında
genellikle devlete görev verilmiş olmasıdır.
Sosyal Politika; sosyal nitelikli politikalar bütününden oluşur. Sosyal politika, bir
devlet politikasıdır. Gelişimi insan hakları ve demokratik haklar yanında birçok değişkene
bağlıdır. Sosyal politika, devletin ideolojisine, toplumların gelişmişlik düzeylerine göre
kapsam ve içerik değişiklikleri gösterir. Bu nedenle, sosyal politika kavramını, her dönemi
kapsayacak şekilde tanımlamak oldukça güçtür. Sosyal politikayı anlamının en kolay yolu,
tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişimi izlemektir.
Diğer taraftan, sosyal politikalar, toplumsal düzenin korunması ve sosyal barışın
sürekliliğinin sağlanması için hayata geçirilmektedir. Kuşkusuz karşılaşılması kaçınılmaz
olan bu sorunlara duyarsız kalınması, kendi kendine ihtiyaçlarını gideremeyen bireylere
destek olunmaması toplumsal yaşama entegre olamayan suç ve şiddet eğilimi yüksek bir
kitlenin varlığını beraberinde getirmektedir. Gerçekten, liberal ekonomik politikaya rağmen
devletlerin ilk sosyal politika tedbirlerine başvurmasında endüstri devrimi sonrasındaki işçi
hareketlerinin, grevlerin, gösterilerin sanayileşmiş ülkelerde mevcut düzeni sarsacak
boyutlara erişmesi etkili olmuştur.
Yukarıdaki değişik ifadelerin ötesinde sosyal politika, iki tarif kategorisine ayrılarak
değerlendirilmektedir. Bunlardan birincisi, geniş anlamda sosyal politika, diğeri ise dar
anlamda sosyal politikadır.
Dar anlamda sosyal politika 19. yüzyılda endüstrileşme ve kentleşmenin yol açtığı
tehlike ve sefalete karşı işçileri korumak amacıyla çıkmış olup, ilgisini işçi - işveren sınıfları
arasındaki ilişkileri düzenlemeye, çıkar çatışmalarını ortadan kaldırmaya ve çalışma barışının
tesis edilmesine yöneltirken, yukarıdaki tanımların hemen hemen tamamında ifade edilen
geniş anlamda sosyal politika ise genel olarak refah düzeyinin yükseltilmesi, toplumdaki tüm
zayıf ve güçsüzlerin korunması ve adil bir gelir dağılımının sağlanması amacı taşımaktadır.
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1.2.2. Dar Anlamda Sosyal Politika
Dar anlamda sosyal politika endüstrileşmeyle birlikte başlamış olup, tüm ilgisini
sadece iki sınıf ilişkilerini düzeltmeye yöneltmiştir. Bu sınıflar, endüstrileşmeden fazlasıyla
yararlanan ve sermayeyi temsil eden işverenler ile her değişim ve gelişmede olduğu gibi, bu
gelişme trendinden yeterince faydalanamayan ve emeğinden başka geliri bulunmayan işçi
sınıfıdır.
Öyle ki, bu dönemde sosyal politika daha ziyade hızlı sanayileşme ve kentleşme
nedeniyle ortaya çıkan tehlike ve sefalete karşı işçileri korumak amacıyla alınan tedbirler
bütünü olarak değerlendiriliyordu. İşçi sınıfı içinde çeşitli sol ideolojilerin yerleşmeye
başlaması gibi nedenler dar anlamda sosyal politika tedbirlerinin uygulanmasını sağlamıştır.
İki sınıf arasındaki eşitsizliklerin ve dolayısıyla sefaletin arttığı ve çatışmaların şiddetlendiği
kapitalist ekonomilerde, ekonomik şartların işçi sınıfı lehine değiştirilerek, çatışmanın barışçı
yollarla çözümlenmesi ve sosyal barışın temini dar anlamdaki sosyal politikanın esasını teşkil
etmektedir.
Dar anlamda sosyal politika, başlangıçta, kapitalist düzen içerisinde emek ve sermaye
sahipleri arasındaki bu adaletsizliği ve mücadeleyi, barışçı yollarla sona erdirmek, ekonomik
ve toplumsal hayatın, kısacası düzenin devamını sağlamaya yönelik politikalar olarak ortaya
çıkmıştır.
Dar anlamda sosyal politika iki şekilde açıklanabilir. Bunlardan ilki; ekonomik
bakımdan bağımlı ve güçsüz insanları sermayeye karşı korumak, sömürülmelerini önlemek
için devletin müdahalesi ile sınıflar arasında uyum ve denge sağlayıcı önlemler alınması,
diğeri ise sömürünün, doğrudan devlet müdahalesiyle önlenmesi ve toplumdaki sınıflar
arasında dengenin bozulmaması için, verilen hak ve özgürlüklerin devlet tarafından ihlal
edilmemesi ve başkalarına karşı korunmasıdır.
Dolayısıyla dar anlamda sosyal politika, işçi sınıfına ve onun çok temel sorunlarına
yönelik dar kapsamlı, sınırlı amaçlı bir politikadır. Bu biçimiyle de ilk önce emek sermaye
arasındaki çelişkilerin ve eşitsizliğin iyice su yüzüne çıktığı endüstrileşen toplumlara özgü bir
politika olarak karşımıza çıkmakta ve temel amacı da yükselen emek-sermaye çatışmasını
azaltmak olmaktadır.
İşte, hem endüstrileşmeyi ve kapitalist sermaye birikimini sürdürmek isteyen hem de
büyüyen öfke ve çatışmayı yatıştırmak gereğini duyan devletler için, en azından işçilerin
şikayetlerinden bazılarının giderilmesi ve çalışma yaşamından kaynaklanan risklere karşı bazı
güvenceler sağlanması en akılcı yol olarak görünmüştür diyebiliriz. Böylece, öncelikle iş
kazası ve hastalıklara karşı getirilen sigorta uygulamaları, yaşlılık, işsizlik gibi konularda
gündeme gelmiş ve çalışma yaşamında işverenin insafına terk edilen işçiler için az da olsa bir
koruma ve güvence sistemi oluşturulmuştur.
Prof. G. Kessler ise sosyal politikayı, sosyal sınıfların hareketleri, tezatları ve
mücadeleleri karşısında devleti ve hukuk düzenini korumaya ve devam ettirmeye yönelik bir
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siyaset olarak tarif etmiştir. Benzeri bir tarifte Prof. Yalçıntaş, dar manada sosyal siyaseti
kapitalist ekonomi düzeninde iki sınıf arasındaki tezatları ve mücadeleleri hafifletmeye,
mümkün olduğu takdirde bunları ortadan kaldırmaya, mevcut ve yürürlükteki düzeni devam
ettirmeye ve sağlamlaştırmaya yönelmiş bir politika olarak nitelendirmektedir.
Dar anlamda sosyal politika;


Kapitalist toplum yapısını ve iktisat düzenini esas almakta;

 Bu düzen içinde sadece iki sınıf (işçi sınıfı ve işveren-sermaye) ve bu iki sınıf
arasındaki ilişkiler ile bu sınıflar arasındaki çelişkilerden yola çıkmakta,
 Hızlı sanayileşmenin ortaya çıkardığı sosyal sorunları çözmeye ve özellikle işçi
sınıfını bu sorunlardan korumaya çalışmakta,


Mevcut düzeni koruma amacı taşımaktadır.

Bu bağlamdaki sosyal politikanın yegane sorumlusu ulusal ölçekte yasama, yürütme
ve yargı erkine sahip olan devlettir. Devletin dışındaki diğer kamu-özel örgütlenmelerinin
hiçbiri ekonomik ve sosyal koşulları işçi sınıfı lehine değiştirecek kapasite, yetki ve genellikle
de böyle bir anlayıştan yoksundur.
Ülkemizde sosyal politika bilimi ve bu alandaki yazının ise daha çok dar anlamda
sosyal politika yaklaşımı çerçevesinde geliştiği görülmektedir. Sosyal politikanın kapsamı
çalışma ilişkileri merkezli politikalarla sınırlı olarak değerlendirilmiş ve alandaki çalışmalar
işçi sınıfının sorunların incelemenin ötesine çok fazla geçmemiştir. Hatta bir çok sosyal
politika eseri iş hukuku ve toplu pazarlık hukuku alanları ağırlıklı oluşmaktadır. Bunda
kuşkusuz, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Hitler rejiminden kaçarak Türkiye’ye sığınan ve
ülkemizde sosyal politika biliminin kurucusu olan Prof. G. Kessler’in çalışmalarının etkisinin
belirleyici olduğu düşünülmektedir. Kessler kıta Avrupası sosyal politika anlayışının
ülkemizde gelişmesinde etkili olmuştur. Ayrıca, bu dönemde ülkenin ekonomik gelişme ve
endüstrileşme düzeyinin bu alandaki yazının daha çok işçi sınıfı merkezli sosyal politika
anlayışı çerçevesinde ortaya çıkmasına yol açtığı söylenebilir.

1.2.3. Geniş Anlamda Sosyal Politika
Geniş anlamda sosyal politika, toplumsal yaşamda ortaya çıkan ve bu bilim dalının
kapsamına giren tüm problemlerle ilgilenir. Bu problemlerin niteliği itibariyle, geniş anlamda
sosyal politikanın alanını insanlık tarihinin ilk dönemlerine kadar götürmek mümkündür.
“Geniş anlamda sosyal politika”, adı üstünde bütün sosyal alanlar ve bütün sosyal
grupların sorunları ile ilgilenmekte ve çözümler üretmektedir. Bu anlamda sosyal politika,
sosyal gelişme, sosyal adalet, sosyal denge ve sosyal bütünleşme hedeflerini içermektedir.
Çalışma ilişkilerinden kaynaklanan sosyal politikalar daha yeni olmasına karşın, geniş
anlamdaki sosyal politikalar insanlık tarihi kadar eskidir.
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Sosyal politika, işçi ve işveren sınıfları arasındaki sorunları çözmek amacıyla ortaya
çıkmış ancak zaman içinde toplumun farklı kesimlerine ve çeşitli toplumsal sorunlara
yönelmiş, toplumsal düzeni ve bütünlüğü ilgilendiren daha geniş kapsama ulaşmıştır. Örneğin
eğitimde, sağlıkta, barınma olanaklarında herkes için asgari bir düzeyin sağlanması gibi bir
düşünce gelişmiştir. Daha sonra da amacında genişlemeler olmuş, örneğin geniş bir “ sosyal
eşitlik ve sosyal adalet” amacını hayata geçirmeye çalışan uygulamalara dönüşmüştür. Bu
açıdan, yoksulluğun önlenmesi, herkesin belirli bir eğitim ve sağlık hakkı ile donatılması,
gelir dağılımındaki eşitsizliklerin belirli bir ölçüde de olsa giderilmesi, işsizliğin ortadan
kaldırılması gibi hedefler sosyal politikanın temel hedefleri arasına girmiştir.
Geniş anlamda sosyal politika, toplumda çıkarları çatışan işçi ve işverenleri
uzlaştırmaya çalışmaktan öte, toplumsal düzende rahatsızlık yaratmaya yönelik tüm
çatışmalarla ilgilenmektedir. Sosyal politika; toplumun refahı ve sosyal barışın sağlanması
için, ekonomik oluşumların sınıflar arasında yaratması mümkün dengesizlik ve
adaletsizliklerini gidermeye yönelik önlemleri içermektedir. Sosyal politika geniş anlamı ile
ele alındığında; sosyal sınıfların toplumsal yapı içinde, uyumlu bir şekilde yer almasını
amaçlar. Sosyal bütünlüğü parçalama eğilimi gösteren zıtlıkların, gerginliklerin ve
çatışmaların barışçı ve toplumdaki farklı tarafların ortaklaşa kabul edeceği yollarla
çözümlenmesine yönelik politikalar üretir.
Sosyal politika; 19. Yüzyılda emek piyasasında taraflar arasındaki sorunların
giderilmesine yönelik önlemler olarak başlamışsa da bugün gelinen noktada toplumun değişik
kesimlerine ve toplumsal sorunlara yönelmiş, tüm bireylerin sosyal gelişmesini sağlamayı ve
hayat koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bir vatandaşlık hakkına dönüşmüştür. Sosyal
politikanın, sosyal eşitlik ve sosyal adalet sağlayıcı bir işlev ve nitelik kazanması; bu
politikaların sosyo-ekonomik haklar gibi hukuki bir temele oturması ve vatandaşlık anlayışına
sosyal bir boyut eklenmesiyle ilgili olmuştur.
Bu bağlamda sosyal politika, ilk ve orta çağlardaki kölelik rejimi ile feodal sistem
içindeki serflerin problemlerinden, köylü sınıfının veya esnaf ve küçük sanatkarların ve
işyerlerinin korunması ve geliştirilmesine kadar oldukça geniş sorunlar yelpazesiyle
ilgilenmektedir. Daha açık bir ifadeyle geniş anlamda sosyal politikanın, işçi ve işveren sınıfı
ve bu sınıf dışındaki tüm sosyal sınıfların problemleriyle ilgilendiği söylenmektedir.
Diğer taraftan, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra gelişmiş batılı ülkelerde
sosyal devlet – refah devleti anlayışının benimsemesiyle birlikte sosyal politikada işçi sınıfı
merkezli politikalardan tüm topluma yönelik politikalara doğru bir değişim meydana
gelmiştir. Çünkü, Keynesyen ekonomik politikalarla bu ülkelerde işçi sınıfının refah düzeyi
oldukça yükseldiği gibi, ekonomik gelişme beraberinde çok çeşitli yeni problemler
getirmiştir. Örneğin, kadınların işgücüne katılımının artması onların çocuklarının bakımını
gerçekleştirecek kurumların oluşturulmasını gerektirmiştir. Diğer yandan, özellikle son
yıllarda bu ülkelerde boşanma oranlarındaki artış ve aile bağlarının zayıflaması tek ebeveynli
(anne-çocuk/çocuklar, baba-çocuk/çocuklar) aileler ve onların sorunları ile tek anneli veya
ebeveyni belirsiz kimsesiz çocuklar sorununu sosyal politika gündeminin merkezine
13

taşımıştır. Yine bu ülkelerde nüfus hızla yaşlanmakta ve yaşlı bakım ve hizmetleri en önemli
sosyal politika konuları içinde yer almaktadır. 21. yüzyılın ilk yıllarında ise büyük ölçüde
işsizlikten ve istihdamla birlikte düşük ücretlerden kaynaklanan yoksulluk tüm dünyada
global çarelerin arandığı en büyük problem haline gelmiştir.

1.3. Sosyal Politikanın Amaç ve Alanı
Sosyal politika önlemleri, endüstrileşmeyle birlikte toplumsal gelişme - değişmeye
paralel olarak genişlemiştir. 19. yüzyıl boyunca devlet tarafından işçi sınıfı merkezli
önlemleri içeren politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi,
sosyal güvenlik, çalışma hayatındaki kadın ve çocukların korunması gibi konular sosyal
politika alanının temel konuları haline gelmiştir. Sosyal politikanın konularına tarihsel süreçte
bakıldığında ilk sosyal politika konularının koruyucu iş hukuku mevzuatının oluşturulması,
örgütlenme özgürlüğünün elde edilmesi, çalışma hayatındaki risklere karşı sosyal sigortaların
kurulması ve ücretin korunması olarak sıralanabilir.
Oysa bugün sosyal politika, geliri yeniden dağıtan bir mekanizma olarak oldukça
farklı bir işlev görmektedir. Üzerinde ittifak edilen sosyal politika konuları ise, “gelirin
muhafazası veya sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, konut ve kişisel sosyal hizmetler” olarak
sıralanmaktadır. Bu temel konulara ilaveten “cinsiyet ve cinsel tercih ayrımcılığı, çevre
politikaları, madde bağımlılığı konularının da bu bilim sistematiği içinde ele alındığı
görülmektedir.
Böylesi kapsamlı bir uygulama alanına sahip olan sosyal politika, özellikle İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra sosyal devlet veya refah devleti anlayışı ile birlikte gelişmiştir.
Ayrıca, bu dönemde sosyal politika kavramı, gerek kavram ve gerekse uygulama olarak
sosyal refahla özdeşleşmekte ve sosyal refahı etkileyen her konu ve sorun sosyal politikanın
kapsamına girmektedir.
Zaman içinde sosyal politika işçi sınıfına yönelik bir politika olmaktan çıkarak sosyal
eşitlik ve sosyal adalet temelli bir politikaya dönüştüğü gibi, yeni yükselen toplumsal
hareketlerle de değişime uğramaya devam etmektedir.
Günümüzde sosyal devletten ve sosyal politikadan beklentiler farklılaşmaktadır.
Geçmişte geniş yığınların benzer ihtiyaçları yerine, şimdi farklılaşmış ihtiyaçları karşılamaya
yönelik istemler söz konusu. Gençlerin eğitim ihtiyaçları farklılaşmakta, eğitim ve iş
arasındaki ilişkiler değişmektedir; yaşlı nüfus arttıkça sağlık sorunları arttığı gibi, bakımlarını
sağlamak için ayrı bir düzenleme gerekmektedir; kadınlar, bir yandan kadın-erkek eşitliğinin
sağlanmasını isterlerken, öte yandan çalışma saatlerinin düzenlenmesinden çocuk bakımına
kadar uzanan birçok ihtiyaçlarının karşılanmasını beklemektedirler; özürlüler yalnız bakılmak
değil, toplum yaşamına katılmak istediklerini ifade etmektedirler. Benzeri bir çok farklı istem
ve beklentilerin varlığı sosyal politika uygulamalarını çeşitlendirmekte ve bu beklentilere
uygun çözümlere yönelinmesine zorlamaktadır.
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Sosyal politikanın hedef gruplarını ise toplumda bağımlı statüde çalışanlar, ekonomik
bakımdan güçsüz olan yoksullar ve kadınlar, gençler, yaşlılar, çocuklar ve engelliler gibi özel
politikalar üretilmesi gereken kesimler meydana getirmektedir.
Bağımlı statüde çalışma kavramının içine yalnız işçiler değil, sözleşmeli çalışanlar,
kamu görevlileri, memurlar ve başka statüler altında bağımlı olarak çalışanlar da girmektedir.
Bağımlı çalışanların statülerindeki farklılıktan bağımsız olarak ortak yönleri, üretim araçlarına
sahip olmamaları ve emeklerini bir işverenin emrine vererek ücret veya maaş olarak
adlandırılan bir gelir elde etmeleridir. Bağımlı çalışmanın hukuk sistemlerinde düzenlenen üç
unsuru söz konusudur. Buna göre teknik bağımlılık, çalışanın işverene işin yapılması ve
yürütülmesi, yöntemi ve koşulları bakımından bağlı olmasını, hukuki bağımlılık, çalışanın
işverenin emir ve otoritesine tabi olmasını ve işin yürütülmesi ile ilgili olarak işverene
denetim ve yaptırım anlamında bağlı olmasını, ekonomik bağımlılık ise yaptığı iş karşılığında
düzenli ve sürekli bir gelir elde etmesini ve ekonomik yönden işverene bağımlı olmasını ifade
etmektedir.
Ekonomik yönden güçsüz kesimler ise sosyal yardımlarla desteklenecek kesimi
oluşturmaktadır. Bunlar yeterli, düzenli ve sürekli bir gelir güvencesinden yoksun kesimler
olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre bireyin piyasa ilişkileri içerisinde gelir elde etmesini
sağlayacak bir üretim faktörüne sahip olmaması veya üretim faktörüne sahip olmasına rağmen
bunu piyasa içerisinde değerlendirememesi, ekonomik yönden güçsüz olarak
nitelendirilmesine yol açmaktadır.
Özel olarak korunması gerekenler ise toplum içerisinde var olmaları ve toplumla
bütünleşmeleri özel uygulamalarla mümkün olabilecek bu kesimlere ilişkin sosyal politikalar
üretilmek durumunda kalınmaktadır. Bu kesimler çocuklar, yaşlılar, tüketiciler, özürlüler, eski
hükümlüler, gençler, kadınlar, göçmenler olarak sınıflandırılabilir.
Bu kesimler öncelikli olmakla birlikte sosyal politika toplumdaki tüm bireyler için
sosyal güvenlik, eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirmesi ve nitelikli konut ihtiyacının
karşılanması konuları ile ilgilenmektedir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batılı gelişmiş
ülkelerde yaşanan refah ve büyüme döneminde örgütlenme ve toplu pazarlık hak ve
özgürlüğünün genişletilmesi başta olmak üzere çalışan sınıfların talepleri bütünüyle
karşılanabilmiştir. Tüm riskleri ve tüm çalışanları kapsayan sosyal güvenlik sistemi
kurulurken, istihdam tam istihdama seviyesine yükselmiştir. Kuşkusuz bu dönemde sosyal
politikalar kadınların işgücüne katılımını destekleyen, çalışma yaşamında cinsiyet eşitliğini
sağlamaya çalışan politikalar haline dönüşmüştür.
Bu geniş çerçeve içinde kapitalist toplumlarda serbest piyasa mekanizmasının
meydana getirdiği sosyal eşitsizliklerin giderilmesi, sosyal politikanın temel amacıdır.
Üstelik, hem geniş ve hem de dar manadaki sosyal politika, toplumda ekonomik açıdan zayıf
olanları korumak suretiyle, sosyal çatışmaların azaltılmasına ve dolayısıyla sosyal dengenin
korunarak mevcut düzenin sürekliliğine hizmet etmektedir.
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1.4. Refah Kavramı
“Refah” (welfare) teriminin anlamı her zaman için muğlak olmuştur. En basit
anlamıyla refah, “iyilik” (bir birey veya toplumun sağlık, huzur ve mutluluğu) veya “iyi
olmanın maddi ve sosyal önkoşulları” olarak tarif edilebilir. Buna ilave olarak, refah terimi,
belli durumlardaki insanlara (çocuklara, hastalara, yaşlılara vs.) koruma sağlayan hizmetler
dizisine de işaret etmektedir. Bu anlama sahip olan refah terimine Avrupa Birliği’nde “sosyal
koruma” kavramı karşılık gelmektedir. Terimin üçüncü anlamı ise, yalnızca ABD’ye mahsus
olup, yoksullara finansal yardımı ifade etmektedir..
Aslında, refah kavramı yaygın olarak 3 farklı şekilde kullanılmaktadır ve bunlar
birbirinden farklı kavramlardır. Bunlar; 1) “Sosyal refah” (social welfare), genel olarak toplu
önlemler veya refahtan yararlanmayı ifade etmektedir. 2) “Ekonomik refah” (economic
welfare), genellikle piyasa ya da formel ekonomi yoluyla güvence altına alınan refah
biçimlerini ifade eder. 3) “Devlet refahı” (state welfare) ise, devlet aygıtı yoluyla sağlanan
sosyal refah tedbirlerine işaret etmektedir. En çok ABD’de kullanılan bir terimdir.
Refah kavramı, öncelikle çağdaş toplumlarda önem kazanmıştır. Bunun nedenleri
arasında, herşeyden önce, uygulamada görülen olumsuzluklar yer almış, bir başka neden
olarak ise, refah kavramı, adalet, eşitlik, özgürlük, haklar gibi tartışmalı kavramlarla hep
birarada olmuştur.
Diğer yandan, Titmuss, refah sağlama ve finanse etmede ayırtedilebilecek 3 ayrı tür
refahtan bahsetmektedir. Birincisi, “kamu refahı” (public welfare)’dir. Doğrudan kamu
sektörü müdahalesi sonucunda sağlanan ve finanse edilen refaha işaret etmektedir. Diğerleri
“mali refah” (fiscal welfare) ve “mesleki refah” (occupational welfare)’tır. Mali refah
kategorisi devlet desteklerini, teşviklerini, transfer ödemelerini, gelir garantisini içermektedir.
Mesleki refah ise, yan gelirleri, maaşa bağlı yararları, işgücünün etkinliğini geliştirme amaçlı
önlemleri ve bazı yardımsever önlemleri kapsamaktadır. Bu sınıflandırma, “yasal refahı”
(mahkemeler yoluyla yeniden dağıtım) ve “gönüllü sektör refahı”nı dışlamaktadır.

1.4.1. Sosyal Refah
“Sosyal refah” (social welfare) terimi, genelde şu şekilde anlaşılmaktadır: “Fiziksel ya
da zihinsel hastalık, yoksulluk, yaşlılık, özürlülük ya da diğer belirli durumlardan dolayı
yardıma gereksinim duyan kişilere yapılan ayni ya da nakdi ödemelerdir.” Bu yardımı
gerçekleştiren ise, çoğu durumda devlettir (devlet örgütünün çeşitli birimleri). Devletin
yanısıra, gönüllü kuruluşlar, dini kurumlar (kiliseler), mesleki birlikler, ve diğer devlet–dışı
organizasyonlar da sosyal refah kurumlarıdır.
Diğer taraftan, sosyal refah, “kişilerin, ailelerin ve toplumların daha yüksek düzeyde
refahlarının sağlanmasını gerçekleştirmek amacıyla tasarlanan ve geniş bir alanı kapsayan
faaliyet ve programlardır. Bu refah seviyesi, sağlık, beslenme, eğitim, iş koşulları, konut,
sosyal güvenlik, giyinme, boş zamanı değerlendirme ve kişisel özerklik gibi çeşitli
gereksinimlerin karşılanması derecesine bağlıdır.” Sosyal refah programları kısaca, belirli
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koşullara sahip kişilere mal, hizmet ve para yardımı sağlayan kamu programlarıdır. Bu
programlar sağlık hizmetleri, işsizlik ve diğer sosyal güvenlik ödenekleri, emeklilik aylıkları
ve yoksullara yönelik finansal yardımları içermektedir.
Ayrıca “sosyal refah”, bağımlılık sorununun üstesinden gelmek amacıyla var olan bir
kurum olarak da tarif edilebilir. Burada, bağımlılık ile kastedilen şey, bireylerin temel sosyal
rollerini gerçekleştirmelerini engelleyen durumlardır (örneğin, çocuğuna yeteri kadar bakım
sağlayamayan ebeveyn, kendisine finansal olarak yetemeyen birey, sürekli olarak suç işleyen
çocuk gibi) veya bireylerin rollerine ilişkin performanslarını desteklemede sosyal kurumların
yeteri derecede iyi işleyememesidir (örneğin, bir iş için gerekli niteliğe sahip olmasına
rağmen, işsizlik seviyesinin yüksek olması dolayısıyla kişinin iş sahibi olamaması gibi).
Sosyal refah kurumu, sosyal dengeyi sağlamaya yardımcı olmak üzere bu problemlerle
ilgilenmektedir.
Öte yandan, sosyal refaha farklı perspektiflerden yaklaşılabilir. İstatistiksel açıdan
bakıldığında, sosyal refah gerçek gelire ve bunun çeşitli gruplar/kişiler arasındaki dağılımına
bakılarak ölçülebilir. Diğer bir yaklaşım ise, sosyal refaha bireylerin elde ettiği çıkarların
toplamı olarak bakmaktadır. Eğer, bir kişinin çıkarı artmışsa, toplumdaki toplam çıkar da
artmış demektir. Birey veya aile açısından, kullanılan veya tüketilen mal ve hizmet miktarı
arttıkça bireyin ve ailenin refahının yükseldiği; tersine azaldıkça, refahın düştüğü kabul
edilmektedir. İktisat bilimine göre, “bir toplumda üretimden çok büyük pay alanların elinden
gelirlerinin bir parçasını almak, onların iktisadi refahını azaltabilir; fakat, varlıklıdan alınan
bu gelir parçası, gelir payları çok düşük olanlar arasında dağıtılırsa, elde edilecek refah artışı
daha büyük olur.”
Yine, sosyal refah, tek yönlü bir işleme işaret eden bir kısaltmadır. Gelir üretenlerden,
bu gelirin bir parçasının diğerlerine transfer edilmesi sürecini ifade etmektedir. Sosyal
refahtan yararlananlar yoksullardır veya piyasada yer almaya olanak bulamayanlardır.
Sonuç olarak, sosyal refah, üretim ve dağıtımı dikkate alarak bir toplumun refahını
geliştirmeye çalışan bir yoldur. İster kapitalist olsun, ister sosyalist olsun, bütün toplumların
ekonomi anlayışlarının temelinde, sosyal refahın nasıl artırılacağı sorunu yer almaktadır.
Sosyal politika, sosyal refahla en fazla benzeşen ve bazen onun yerine kullanılabilen
bir kavramdır. Ancak, sosyal politika, sosyal refahtan daha geniş bir kavram olup, sosyal
refahın tamamını ve daha fazlasını kavrar. Sosyal refah, daha geniş ve daha genel olan sosyal
politikanın bir alt kategorisidir. Örneğin, sosyal refah hizmetleri arasında sayılmayan konut ve
kent planlaması, ulaşım planlaması, çevrenin iyileştirilmesi, tüketici haklarının korunması
gibi politikalar vb. sosyal politikanın ilgi alanı içerisindedir. Yine, kütüphaneler, parklar ve
kamu eğlence yerleri, vergi kanunları ve aile hukuku gibi hususlar sosyal politikanın alanı
içindedir. Çünkü sosyal politika yaşam kalitesinin her yönü ile ilişkilidir.
Öte yandan, bir “hak” olan sosyal refah kavramı ile ilgili olarak ifade edilen bazı
tartışma noktaları vardır. Bireylerin, diğer bireylerin katkıda bulunmak zorunda oldukları
kaynaklardan elde edilen yeteri miktarda bir gelire hakkı olduğunu ileri sürmek, bireylerin
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bunu hak edip etmediğine veya bir “hak” olarak görülen bu kaynağa bir katkısının olup
olmadığına bakılıp bakılmayacağına dair bazı soruları gündeme getirmektedir.
Sosyal haklar, standart bir yaşam açısından da bazı problemlere yol açmaktadır.
Kavram, optimum bir standarttan ziyade minimum bir standardı ifade etmektedir. Lakin, bazı
ülkelerde emekli aylıkları ve sağlık hizmetleri gibi temel sosyal programlar, minimum
standartların üzerinde seyretmekte ve zaman zaman optimuma ulaşmayı amaçlamaktadır.
Dolayısıyla, bunların bir minimum düzeye düşürülmelerinin kavramın ruhuna uygun olacağı
ifade edilmektedir.

1.4.2. Sosyal Refah Politikası
İkinci Dünya Savaşı sonrasında birçok ülkede refah devletinin gelişimi ve kamu
sektörünün hızlı genişlemesi, “sosyal refah politikası” (social welfare policy) olarak
isimlendirilebilir. Sosyal Refah Politikası, çoğu ülkede muhtaç durumda bulunan kişilerin
yaşama standartlarında gelişme sağlamak amacıyla takip edilen bir politikaydı (halen de
öyledir) ve büyük oranda devlet müdahalesi ile başarılmıştır.
Sosyal refah politikasının amacı, sosyal eşitsizlikleri gidermek; toplum içinde gelir
dağılımının, güç dağılımının ve hizmet dağılımının dengelenmesini sağlamaktır. Yoksulların
yaşam koşullarını iyileştirmek ve onlara temel sosyal haklar vermek, sosyal refah politikası
aracılığıyla yapılır. Sosyal refah politikası ile ekonomi politikası birbirine sıkı sıkıya bağlıdır;
çünkü, sosyal refah politikası, daha sağlıklı bir toplum için, ortaya çıkan ekonomik üretim
artışının insan refahına kanalize edilmesini sağlar.
Örneğin David Gil, sosyal refah politikası terimini, yoksulluk, çocuklara kötü
davranma, düşük standartlı konut vs. gibi sorunlar veya spesifik ihtiyaçlara yönelik politikalar
olarak kullanırken, sosyal politikayı ise, bir toplumda her yönüyle yaşam kalitesinin,
vatandaşların yaşam koşullarının ve onların birbirleriyle ve bir bütün olarak toplumla olan
ilişkilerinin biçimlendirilmesi çabaları olarak ifade etmektedir. Kısaca, sosyal refah politikası,
bir toplumda aynılığı (herkesin aynı refah düzeyine ulaşmasını) maksimize etme amacına
hizmet eden ilkeler, kurallar ya da prosedürlerdir.
Sosyal refah politikasının ne olduğuna dair Chatterjee 3 görüşün olduğunu tespit
etmektedir. Bu görüşlerden birincisi, sosyal refah politikalarını, bir toplumdaki çatışan
değerler ve ideolojilerin bir fonksiyonu olarak görmektedir. İkinci görüş, sosyal refah
politikalarını, bir toplumdaki temel sınıflar ve çıkar grupları arasındaki uyuşmazlıkları örtecek
bir kamuflaj olarak değerlendirmektedir. Üçüncü yaklaşım ise, sosyal refah politikalarını,
toplumdaki teknolojik altyapının bir fonksiyonu olarak anlamaktadır.

1.5. Sosyal Yardım
Sosyal yardım denildiğinde asgari düzeyde dahi kendisini ve bakmakla yükümlü
olduğu kişileri geçindirme imkanından mahrum bireylere, muhtaçlık tespitine ve kontrolüne
dayalı olarak yapılan ve onları kendilerine yeterli duruma getirmek amacını taşıyan ayni ve
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nakdi nitelikteki geçici veya süreli, sistemli ve düzenli karşılıksız yardımlar anlaşılmaktadır.
En geniş anlamı ile sosyal yardım ise, yerel ölçüler içinde asgari seviyede dahi olsa kendisini
ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri geçindirme olanağından kendi ellerinde olmayan
nedenlerden dolayı yoksun kalmış kişilere, resmi kuruluşlar veya kanunların verdiği yetkiye
dayanarak yarı resmi veya gönüllü kuruluşlarca muhtaçlık tespitine ve kontrolüne dayalı
olarak yapılan ve kişileri en kısa sürede kendi kendilerine yeterli hale getirmek amacını
taşıyan parasal ve sosyal nesnel gelirden oluşan bir sosyal güvenlik yöntemi ve bir sosyal
hizmet alanıdır.
Sosyal yardımlar karşılık söz konusu olmaksızın yapılan yardımlardır. Sosyal
yardımların amacı, yoksul olarak doğan veya sonradan yoksulluğa düşen kişilerin korunması
yoluyla toplumsal huzurun muhafaza edilmesi ve ortaya çıkabilecek muhtemel sosyal
sorunların önlenmesidir.

1.6. Yerel Yönetim
Yerel yönetimler, devletin diğer bir deyişle kamu yönetimi aygıtının bir parçası ve
yerel sınırlar içinde yaşayan halkın yararlanabileceği mahalli (bölgesel) nitelikteki hizmetleri
yerine getirmekle görevli olan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, belirli bir coğrafi alanda birlikte
yaşayan bireylerin birarada bulunmalarından kaynaklanan ve en çok ihtiyaç duydukları ortak
hizmetleri sağlamak amacıyla kurulan ve bu hizmetleri sağlamak için örgütlenen kamu tüzel
kişileri olarak tanımlanmaktadır.
Yerel yönetimler, toplum halinde yaşamanın en gelişmiş şekli olan devletin yanısıra,
bölgesel nitelikteki kuruluşlardan biri olarak, bugün bilinen şekliyle 11 ve 12. yüzyılda
Avrupa’da doğmuştur. Devletlerin doğuşu ise ilk çağlarda başlamış olup devlet, komün
sisteminde yer alan köy, kasaba ve kentler gibi doğal bir topluluk olmayıp siyasal bir
örgütlenme biçimidir.
Devletler, geleneksel olarak ulusal düzeyde bölünmez faydaya sahip olan, toplumun
tümünü ilgilendiren savunma, iç güvenlik ve bunlarla bağlantılı hukuk düzeninin korunması,
altyapıların tesisi gibi ortak ihtiyaçları karşılama fonksiyonunu yerine getirirken, yerel
yönetimler mahalli düzeydeki kamusal mal ve hizmetlerin sağlanmasında görev almaktadır.
Devletlerin bu fonksiyonları üstlenmesinin nedeni piyasaların yetersizliği, belirli koşullar
altında planlama, kollektif karar alma yöntemi ve kamu araçlarının bazı sosyal amaçları
gerçekleştirmede daha etkin olabileceği düşüncesidir. Yerel nitelikli kamusal mal ve
hizmetlerin yerel yönetimler tarafından sağlanmasındaki, yani devletin mahalli düzeydeki
hizmetlerin yerine getirilmesi görevini yerel yönetimlere bırakmasındaki temel motivasyon
ise, bu kurumların merkezi idareye göre hizmetlerin üretimi ve dağıtımını yerel halkın ihtiyaç
ve taleplerine daha uygun ve daha etkin bir düzeyde yerine getirebilecekleridir.
Yerel yönetimlerle ilgili neredeyse tüm geleneksel teorilerin merkezinde yerel kendi
kendine yönetimin demokratik değerleri ve bu kurumların daha üst düzey yönetimlere göre
kamu hizmetlerini sağlamada daha etkin olduğu savı vardır. İlave olarak yerel yönetimlerin
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önemi hakkında ileri sürülen argümanlar arasında bir meşrulaştırma organı, eşitlik ve
özgürlüğün sağlayıcısı ve yenilikçi bir örgüt olma özellikleri öne çıkarılmaktadır.
Ancak, yerel yönetimlerle ilgili teorilerdeki ortak unsurlar birçok ülke deneyiminde
varolmasına rağmen kültürel çeşitlilik, yönetim alanı ve niteliğinde farklılığa yol açmaktadır.
Öyle ki, bazı ülkelerde bu kurumların demokratik niteliği ve etkinliği üzerinde
yoğunlaşılmıştır. Çünkü, demokratik bir kurum olarak yerel yönetimler siyasal gücün
toplumda sağlıklı bir şekilde dağılmasını sağlayabilir, halkın katılım geleneğinin oluşumunu
geliştirebilir ve kamu hizmetlerinin uygun ve duyarlı bir biçimde temin edilmesinde önemli
bir araç olabilir.
Arthur Maas ve Poul Yluisaker’de belirli bir bölgedeki yetki paylaşımında yerel
yönetimlerin özgürlük, eşitlik ve refah özelliklerinin etkili olduğunu belirtmektedir. Nitekim,
yerel yönetimler özgürlük duygusunu geliştirir. Çünkü, bir bölgede yerel yönetimlerin varlığı
merkezi yönetimin gücünün nispeten zayıflamasını sağlar. Siyasal eşitliği geliştirir ve böylece
kamu politikalarına halkın katılımı için büyük fırsatlar verilmiş olur. Son olarak da toplumun
ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetlerde bulunarak refah duygusunu geliştirirler.
Jones ve Stuart ise yerel yönetimlerin “mahalli” özellikleri üzerinde durmuşlardır.
Nitekim, bu kurumların yerel nüfusa fiziki yakınlığının sayısız faydası vardır. Öncelikle yerel
yönetimler mahalli sorunları daha kolay bir şekilde tespit edebilir ve ortadan kaldırabilir.
Yerel halk kararlara daha fazla etki eder ve bu yerel yönetimleri daha sorumlu davranmak
zorunda bırakırlar. Bu yazarlara göre yerel yönetimlerin en önemli özelliği mahalli duyarlılığı
ve sorumluluğudur.
J.S. Mill ise yerel yönetimlerin eğitici fonksiyonu üzerinde durur. Nitekim, Mill, yerel
yönetimleri 19. yüzyılda kasabalar ve ülke genelindeki parlamentoda daha üst görevlere
gelebilecek önemli kişiler ve daha geniş seçmen kitleleri için bir eğitim alanı olarak
görmüştür.
Diğer taraftan, İngiltere’de 19. yüzyıldan beri demokratik niteliğine karşın yerel
yönetimlerin öne çıkan özelliği, bu kurumların kamu hizmetlerini dağıtmadaki etkinliğidir.
Yerel yönetimlerin kamu hizmetlerini dağıtan bir örgüt olarak etkinliği, 20. yüzyılda bu
ülkede yapılan tüm reformların ve 1970’li yıllarda bu kurumların yapı ve fonksiyonlarında
meydana gelen değişikliklerin temelini teşkil etmiştir.
Daha büyük yönetim biriminin daha etkin olduğuna ilişkin yeterince güçlü delillerin
bulunmamasına rağmen, Avrupa ülkelerinde 1970’li yılların ortalarına kadar yapılan sınır
reformları biraz daha büyük yerel yönetimin yerel kamu hizmetlerinin sağlanmasında
verimliliği ve halkın katılımını artıracağı ve daha küçük olanlara göre daha etkin olacağı
düşüncesiyle yapılmıştır. Birçok Avrupa ülkesindeki yerel yönetimlerin sayısı 1950’lilerin ilk
yıllarında başlayan sınır reformları ve birleşmeler ile azaltılmıştır. Belediye sayısı İsveç,
Danimarka ve Bulgaristan’da % 80, İngiltere, Almanya ve Belçika’da % 60, Avusturya, Çek
Cumhuriyeti, Hollanda ve Norveç’te %40 oranında azalmış ve büyük nüfuslu yerel
yönetimler doğmuştur. Nitekim, 1992 yılı itibariyle yerel yönetim birimi başına düşen
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ortalama nüfus miktarı İngiltere’de 118.440, Bulgaristan’da 35.000, İsveç’te 30.400,
Türkiye’de 23.340 iken, Fransa’da 1.580, Yunanistan’da 1.700 olmuştur. Böylece İngiltere
dünyanın en büyük yerel yönetimlerine sahip ülkelerinden biri haline gelmiştir.
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Uygulamalar
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ülkemizde temel sosyal politikalardan biri olan sosyal hizmetlerin sunulmasında ve
özellikle de kişisel sosyal hizmetler ve sosyal yardım fonksiyonunun büyük ölçüde yerine
yülkemizde çok kısa sayılabilecek bir süre önce, 2011 yılında kurulmuştur.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yoksul, yaşlı ve engelli, aile-kadın ve çocuklar ile
şehit ve gazilere yönelik sosyal hizmetler ve yardımların yanısıra ve aynı zamanda aile ve
kadın konusunda sosyal yardım – hizmet bağlamının ötesinde tüm boyutlarda politika
belirlemektedir.
Teşkilat kanunu Bakanlığa görev alanlarıyla ilgili politika ve strateji geliştirme ve
bunların izlenmesi görevini yüklemiştir.
Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı görevleri şunlardır:
a) Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler
geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre
güncelleyerek geliştirmek.
b) Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin
korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; ulusal politika ve
stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının
artırılmasına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu
kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
c) Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek
üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal
hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile
gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
ç) Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak ve
geliştirmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkanlardan eşit
biçimde yararlanmalarım sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini
koordine etmek, kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak.
d) Özürlülerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal
hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; ulusal politika
ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, özürlülere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve
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yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü
kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
e) Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü
mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin
belirlenmesini koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım
faaliyetlerim yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
f) Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım
faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek; yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal
politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
g) Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi
eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma
muhtaç çocuk, kadın, özürlü ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve
rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü
ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek.
ğ) Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve
bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak; bu
amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
h) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından
yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek, bu
alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara
rehberlik edecek programları geliştirmek.
ı) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından
yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin, belirlenen ilke, usûl ve standartlar
çerçevesinde denetimini yapmak.
i) Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri
merkezi bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve
geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek.
j) Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri
izlemek, bunlara katkı vermek ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere
değerlendirmek, bu alanda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve anlaşmaların ulusal
düzeyde uygulanmasını sağlamak.
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Uygulama Soruları
1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hangi gruplara sosyal hizmet sunmaktadır.
2) Sosyal hizmet yaklaşımının temel unsuru nedir?
3) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının temel görev alanları nelerdir?
4) Sosyal hizmetlerin sağlanmasında sivil toplum kuruluşları ile ilişki nasıl
yapılandırılmıştır?
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Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kavramsal çerçeve ortaya konuldu. Sosyal hizmet ve yerel yönetimler
kavramları başta olmak üzere sosyal politika, temel sosyal politika konuları ve sosyal
politikanın hedef kitlesinin hangi toplum kesimlerinde oluştuğu ile sosyal refah, sosyal refah
politikası, sosyal yardım kavramları açıklandı. Sosyal hizmet ve sosyal politika ilişkisi
paylaşıldı ve yerel yönetimlerin nitelik ve özellikleri temel hatlarıyla anlatıldı.
Sosyal hizmetler, toplumda kendi ellerinde olmayan nedenlerle yoksul ve muhtaç
duruma ya da bedenen veya ruhen bir eksikliğe düşen kişilere, ülkenin genel ekonomik ve
sosyal koşulları dikkate alınarak insana yaraşır, çevreleri ile uyumlu bir hayat sürdürebilmeleri
için sağlanan hizmetler olarak tanımlanabilir. Yine, benzer bir tanımda sosyal hizmetler,
toplumdaki yoksul ve fiziki veya zihni engelli bireylerine ülkenin genel şartları çerçevesinde
insana yaraşır, çevreleri ile uyumlu bir hayat sürdürebilmeleri için maddi ve manevi,
ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik, devlet ve gönüllü özel kuruluşlar
tarafından sağlanan hizmetler olarak tanımlanmaktadır. Sosyal hizmetlerde amaç, bu tür
kişilere insanlık onuruna yaraşır bir sosyal ortam yaratmaktır.
En genel anlamda ise sosyal hizmetler, ellerinde olmayan nedenlerle yoksul, muhtaç,
bedenen ya da ruhça yetersiz duruma düşen bireylere insana yaraşır bir hayat sürebilecekleri
sosyal ortamı yaratma amacını taşıyan hizmetler olarak nitelendirilebilir.
Sosyal hizmetler alanı ise yardım hizmetleri, çocuk ve aile refahı hizmetleri, fiziksel
ve ruhsal sakatlar için yapılan hizmetler, ıslah hizmetleri, sosyal sigortalar, aile planlaması,
konut sorunları ve toplum kalkınması gibi hizmet ve programları kapsar.
Sosyal hizmetler daha çok çalışma hayatı dışında özellikle sosyo-ekonomik kökenli
sorunlara karşı önleyici hatta iyileştirici ve ıslah edici bir fonksiyon yerine getirmektedir.
Sosyal hizmet programları, kar getirici programlar şeklinde kabul edilemezler. Bunun nedeni
sosyal hizmetlerin çeşitli toplumsal sorunlara çözümler ararken hiçbir zaman kar ve kazanç
amacı gütmemeleridir.
Sosyal politika ise çerçeve kavram olup, sosyal hizmetleri biçimlendirici bir niteliğe
sahiptir. Ve sosyal hizmetler sosyal politikanın bir unsuru olduğu için sosyal politikaya
yönelik politika değişiklikleri sosyal hizmetler üzerinde biçimlendirici etkiye sahiptir. Ancak,
sosyal politika, hem kavram hem de içeriği konusunda, üzerinde uzlaşıya varılamayan ve çok
tartışılan alanlardan biri olup, çok çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Kavramın bu denli farklı
algılanmasında diğer akademik disiplinlere göre daha genç bir kavram olmasıdır. Literatürde
“sosyal siyaset”, “sosyal ekonomi”, “toplumsal politika”, “çalışma ekonomisi”, “endüstri
ilişkileri”, “refah politikası” vb. farklı adlarla da ifade edildiği görülmektedir.
Nitekim; sosyal politikayı açıklamaya yönelik girişimler incelendiğinde, çok çeşitli
tanımların yapıldığı görülecektir. Ancak, tanım farklılıklarına rağmen hemen her tanımda bazı
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ortak özellikler bulunmaktadır. Bunlar, sosyal politikalarla vatandaşlara refah sağlama amacı
güdülmesi, bu politikaların gelirin yeniden dağılımına yönelik önlemler içermesi ve sosyal
politika önlemlerinin uygulanmasında genellikle devlete görev verilmiş olmasıdır.
Tanım çeşitliliği içindeki temel bir ayırımda sosyal politikanın dar ve geniş anlamda
sosyal politika olarak ele alınmasıdır. Dar anlamda sosyal politika 19. yüzyılda endüstrileşme
ve kentleşmenin yol açtığı tehlike ve sefalete karşı işçileri korumak amacıyla çıkmış olup,
ilgisini işçi - işveren sınıfları arasındaki ilişkileri düzenlemeye, çıkar çatışmalarını ortadan
kaldırmaya ve çalışma barışının tesis edilmesine yönelmiş politikadır. Geniş anlamda sosyal
politika ise genel olarak refah düzeyinin yükseltilmesi, toplumdaki tüm zayıf ve güçsüzlerin
korunması ve tüm sosyal sorunlarla mücadele edilmesi amacı taşımaktadır.
Sosyal politika önlemleri ve dolayısıyla sosyal hizmetler, endüstrileşmeyle birlikte
toplumsal gelişme - değişmeye paralel olarak genişlemiştir. 19. yüzyıl boyunca devlet
tarafından işçi sınıfı merkezli önlemleri içeren politikalar uygulanmıştır. Günümüzde üzerinde
ittifak edilen sosyal politika konuları ise, “gelirin muhafazası veya sosyal güvenlik, eğitim,
sağlık, konut ve kişisel sosyal hizmetler” olarak sıralanmaktadır. Bu temel konulara ilaveten
“cinsiyet ayrımcılığı ve çevre politikaları” konularının da bu bilim sistematiği içinde ele
alındığı görülmektedir.
Sosyal politikanın hedef gruplarını ise toplumda bağımlı statüde çalışanlar, ekonomik
bakımdan güçsüz olan yoksullar ve kadınlar, gençler, yaşlılar, çocuklar ve engelliler gibi özel
politikalar üretilmesi gereken kesimler meydana getirmektedir.
Sosyal politika bilim dalının sağlamayı amaçladığı refah ise kısaca “iyilik”, bir birey
veya toplumun sağlık, huzur ve mutluluğu veya “iyi olmanın maddi ve sosyal önkoşulları”
anlamına gelmektedir. Sosyal refah kavramının kapsamı ekonomik veya çeşitli yoksunluk
sebeplerinden dolayı yardıma ihtiyaç duyan kişilere yapılan ayni ve nakdi destekler ile
sağlanan hizmetlerdir. Bunun anlamı, gelir üretenlerden, bu gelirin bir parçasının diğerlerine
transfer edilmesidir. Toplumun varlıklı kesimlerinden ihtiyaç içindeki bireylere yönelik gelirin
dağıtılması ve böylece muhtaç durumda bulunan kişilerin yaşama standartlarında gelişme
sağlanmasıdır.
Sosyal refah politikasının amacı, sosyal eşitsizlikleri gidermek; toplum içinde gelir
dağılımının, güç dağılımının ve hizmet dağılımının dengelenmesini sağlamaktır. Yoksulların
yaşam koşullarını iyileştirmek ve onlara temel sosyal haklar vermek, sosyal refah politikası
aracılığıyla yapılır. Sosyal refah politikası ile ekonomi politikası birbirine sıkı sıkıya bağlıdır;
çünkü, sosyal refah politikası, daha sağlıklı bir toplum için, ortaya çıkan ekonomik üretim
artışının insan refahına kanalize edilmesini sağlar.
Yerel yönetimler esas olarak mahalli nitelikli hizmetlerin sağlanmasından sorumlu
kuruluşlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Sosyal hizmetlerin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çalışma barışının sağlanmasını hedefler
b) Ekonomik gelişmeyi sağlama amacı güder
c) İnsana yaraşır hayat sağlama
d) Kırsal kalkınmayı hedefler
2) Aşağıdakilerden hangisinde yerel yönetimler nitelendirilmez?
a) Mahalli nitelikteki hizmetleri sağlar
b) Demokratik kuruluşlardır
c) Yerel hizmetlerin sunumunda merkezi idareye göre daha etkindir.
d) İç güvenlik ve adalet hizmetlerinin sunumunda merkezi idareye göre daha
etkindir.
3) Sosyal politikanın hedef kitlesi içinde hangi grup yer almaz.
a) Yoksullar
b) Bağımlı statüde çalışanlar
c) İşverenler
d) Yaşlılar
4) Aşağıdakilerden hangisi temel sosyal politika konularından biridir?
a) Sosyal hizmetler
b) Vergi dağılımı
c) Ulaşım
d) Seyahat

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)c, 4)a
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2. SOSYAL POLİTİKA-SOSYAL HİZMETLERİN DOĞUŞU VE
GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetlerin İlk Dönem Doğuşu ve Gelişimi

-

Endüstri Devriminden İkinci Dünya Savaşına

-

1945-1975 Keynesyen Müdahaleci Sosyal-Refah Devleti Dönemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal politikayı-sosyal hizmetleri medeniyetin başlangıcına kadar götürmek
neden mümkündür?
2) Sosyal hizmetler toplumun hayırseverlik duygusunun bir sunucu mudur?
3) Yoksulluk yasalarının uygulanmasında dönemler itibariyle hangi kurumlar görev
üstlenmiştir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sosyal Politikanın İlk
Dönem Doğuşu ve
Gelişimi

Sosyal politikayı geniş
anlamda ele alan bir
anlayışla bu politikaların ilk
örnekleri konusu
inceleyebilmek.

Endüstri Devriminden
İkinci Dünya Savaşına

Endüstri devrimi dönemine
ilişkin kapsamlı
değerlendirmelerin ortaya
koyabilmek .

1945-1975 Keynesyen
Müdahaleci Sosyal-Refah
Devleti Dönemi

Keynesyen ekonomik
politikaların sosyal
politikaya etkisi konusunda
bilgilendirmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla
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Anahtar Kavramlar
 Yoksulluk yasaları: 1300-1800’lü yıllar arasında devlet tarafından yoksullukla
mücadele için yapılan yasalardır.
 Sosyal darwinizm: Bu düşünceye göre güçlü (varlıklı) üstün olduğu için hayatta
kalırken, zayıf (fakir) yok edilmeyi hak eder ve zayıfların korunması bir hatadır.
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Giriş
Sosyal politikanın doğuşu ve gelişimi, geniş anlamda sosyal politika bağlamında
insanlığın ilk dönemlerinden itibaren muhtaç ve güçsüzlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına
yönelik yöntemlerin geliştirilmesinden, ulus devlet ve endüstri devrimi sonrasındaki liberal
ekonomik politikalara yönelik kamu müdahalesinin ortaya çıkışına kadar süreçte
incelenecektir. İnceleme sadece çalışma ilişkileri merkezli olmayıp temel sosyal politikalara
yönelik yaklaşımları da içererek daha geniş bir bakış açısı ile sosyal politikaların anlaşılması
sağlanmaya çalışılacaktır. Sosyal politikalara yönelinmesine ilişkin veya sosyal politikalara
başvurulmasına yönelik temel motivasyonların neler olduğu ayrıntılandırılacak ve toplumsal
düzenin, sosyal barış ve huzurun sağlanmasının gerekliliğinin ilk toplumlardan beri dikkate
alındığı ortaya konulmuş olacaktır.
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2.1. İlk Dönem
Sosyal politika, sosyal refah hizmetleri bağlamında ele alındığında uzun bir tarihi
geçmişe sahip bir araştırma alanıdır. Bu tür hizmetler medeniyetin başlangıcından beri
sağlanmaktadır. Çünkü, tüm toplumlarda yetimler, körler, özürlüler, yoksullar, akli dengeleri
bozuk olanlar ve hastalar gibi kendi kendine bakamayan, ihtiyaçlarını gideremeyen bireyler
bulunmaktadır. Bu grupların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yöntemler geliştirilmesi ise
bütün toplumların karşılaştığı en önemli problemlerin başında gelmiştir.
Bütün toplumlarda, aynı düzeyde olmamakla birlikte, sosyal refah hizmetlerinin
karşılanmasına yönelik bir fikir birliğinin doğuşunda, diğer bir ifadeyle sosyal politikaların
temelinde hümanist ve hayırsever duygular yatmaktadır. Bu duygular, ikinci dünya
savaşından sonra refah devletinin tesis edilmesinde temel motivasyonu oluşturan duygulardır.
Sosyal politika ve daha özelde sosyal refah hizmetleri, dinler ve hümanizmde derin köklere
sahip olup, bireyler bu hizmetlere dini emir ve duyguları ile insan sevgileri nedeniyle
yönelmektedir. Bugün sosyal politika kurumları ve hizmetlerinin tümü, toplumun hümanist ve
hayırsever duygularının kurumsallaşmasının bir sonucudur.
Bazı araştırmacılar tarafından sosyal refah hizmetlerinin başlangıcının 19. yüzyıl
olarak belirlenmesi, yardımseverlik duygusunun insan varlığının bir parçası olarak ilk
çağlardan beri var olduğu gerçeğine aykırı düşmektedir. Hayırsever eylemler biçiminde açığa
çıkan hayırsever ve hümanist duygular daima insan olma niteliğinin ayrılmaz bir parçası
olarak bulunmaktadır.
Ancak, tarih boyunca, hayırsever hareketlerin performansı gönüllü organizasyonlar ve
devletin koruma ve desteği altında artmış ve fakat yardım yapmanın gerekliliği ve bu
konudaki sorumluluk daima topluma ait olmuştur. Diğer bir ifadeyle, sosyal politika veya
sosyal refah hizmetleri birey - toplum merkezli politikalardır. Çoğu zaman bu politikalar
insanların merhametinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Fakat, belirtildiği gibi toplumun
bu duygularından maksimum düzeyde yararlanmasında, devlet ve gönüllü organizasyonların
yaklaşımları etkili olmaktadır.
Öte yandan, daima, belirsizlik, savaş ve mücadelelerle dolu dünyada bir toplumun
varlığını sürdürebilmesinde, bireyler arası rekabetten daha çok işbirliğine ihtiyaç duyulması,
sosyal refah hizmetlerine başvurulmasındaki diğer bir motivasyondur. Karşılıklı yardım insan
topluluklarının temel bir özelliğidir ve insanlık tarihinin başlangıcından beri, bireyler arasında
karşılıklı yardım söz konusudur.
Sosyal politika ve sosyal hizmetlerin karşılanmasında rol alan kurumlar
incelendiğinde, tarım toplumunun ilk dönemlerinde başta geleneksel geniş aile olmak üzere,
dini kurumlar ve komşuların etkin olduğu görülmektedir. Planlı tarıma geçişle birlikte,
özellikle geniş aile, üyelerinin ihtiyacı olan sosyal refah hizmetlerini karşılamaya başlamıştır.
Örneğin, hasta üyeler, anasız babasız kalan çocuklar ve yaşlı aile bireyleri diğer aile
üyeleri tarafından korunmuşlardır. Bu dönemde, geniş ailelerden oluşan kabile tipi küçük
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toplum birimlerinde resmi biçimde organize edilmiş bir refah sistemine ihtiyaç
duyulmamıştır. Herhangi bir kimsenin aileden yardım alması, o günün geleneklerine göre bir
hak olarak görülmekteydi. Geniş aile, küçük kabile ve toplum yapısı içinde hayırseverlik
temeline dayalı olarak kurumsallaşan karşılıklı yardım, ortaçağ boyunca sosyal refah
hizmetlerinin karşılanmasında etkili olmuştur.
Avrupa’da, ortaçağda, feodal yapının ortaya çıkmasıyla, topraklarında kiracı
konumunda bulunan aileler, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak duruma düşmüşler ve
feodal lordlar insanların ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Kasabalarda ise küçük zanaat sahipleri
loncalarda örgütlenmişlerdir. Loncalar, üyeleri için, sınırlı düzeyde de olsa birtakım sosyal
refah düzenlenmeleri yapmıştır. Her lonca çalışamayacak duruma düşen üyeleri ve ölen
üyenin ailesi için bir tür sosyal güvenlik planına sahipti. Ancak, plandan yararlanma tüm
kasaba sakinleri için değil sadece üye olanlar için mümkündü. Loncaların bu düzenlemeleri,
karşılıklı yardım esasına dayanan bir çeşit ekonomik ve sosyal koruma teşebbüsüdür.
Ortaçağ Avrupa’sında kıtlık, savaş, salgın hastalıklar ve kimi bölgelerde feodal
yapının bozulması nedeniyle korunmaya muhtaç insan sayısının çok büyük miktarlara
ulaşması, ilk defa devletin doğrudan müdahalesini beraberinde getirmiştir. Çünkü, daha
önceki dönemde etkin olan dini kurumlar ve ailelerin, kendi kendine bakamayan çok sayıdaki
insanın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi mümkün değildi.
Bu amaçla, İngiltere’de 1300’lü yılların ortalarından 1800’lü yılların ortalarına kadar
bir dizi Yoksulluk Yasası yapılmıştır. Bu yasalardan en önemlisi ve I. Kraliçe Elizabeth
tarafından 1601 yılında yapılmış olup, İngiltere ile birlikte Amerikan kolonilerinde de
uygulanmış) ve her iki ülkedeki sosyal refah politikalarının biçimlenmesinde önemli etkiler
yapmıştır. Ancak, ilginç olan husus 1601 tarihli bu yasanın sosyal bir problem haline gelen
yoksulluğu hafifletmekten daha çok, hakim sınıfların dilencilik konusundaki şikayetlerinin
ortadan kaldırılmasını amaçlamış olmasıdır.
Nitekim, çalışabilecek durumda olduğu halde dilenenlerin veya yardım isteyenlerin
işyerlerinde çalıştırılmasına yer veren maddeler bulunmaktaydı. Öyle ki, çalışabilecek
durumda olan fakirler, hafif işlerde çalışmak zorundaydı. Çalışmayı reddetmesi halinde ise
hapsedilecekti ve diğer vatandaşların bunlara yardım etmesi yasaklanmıştı. Çalışmayacak
durumdaki fakirler ise, “yaşlılar, körler, sağırlar, çocuklu anneler ve fiziki veya zihni
özürlüler” olarak belirtilmekte ve bunların kentlerdeki Almshouse adı verilen kurumlarda
barındırılmaları öngörülmekteydi. Yardım alan diğer bir grup da bağımlı çocuklardı. Ailesi
tarafından bakılamayan kız ve erkek çocuklar, çırak veya ev işlerinde çalıştırılmak üzere diğer
ailelere verilecekti.
Bu yasanın önemli bir yönü de, yoksullukla mücadele önlemlerini uygulama
yükümlülüğünü yerel yönetimlere vermiş olmasıdır.
Endüstri devrimine kadar sosyal politika veya sosyal refah hizmetlerinin sağlanması
büyük ölçüde informal tarzda ve dini kurumlar, aileler, mesleki birlikler ve gönüllü
organizasyonlar tarafından sağlanmaya çalışılmıştır. Zaten, bu dönemlerde insanların genel
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yaşam koşulları ve ihtiyaç ve beklentileri çok yüksek olmadığı gibi, çok az sayıdaki kişi
dışında toplumun en üst ve en alt kesimi arasındaki gelir ve yaşam farkı da çok büyük değildi.

2.2. Endüstri Devriminden İkinci Dünya Savaşına
Sosyal politikadaki asıl gelişme endüstrileşme ile birlikte ortaya çıkmıştır. Çünkü,
endüstri devrimi ekonomik ve sosyal hayatta büyük değişiklikler yapmış, mevcut sosyal
yapıları derinden etkilemiş ve yeni sosyal sınıf ve tabakaların doğmasına, üretim ve çalışma
ilişkilerinin yeniden şekillenmesine yol açmıştır. Tarıma dayalı geleneksel üretim biçimi,
yerini kütlevi üretimin yapıldığı fabrikalara; geleneksel lonca sisteminde çıkar birliğine göre
oluşan çalışma ilişkileri, yerini çıkar çatışmasına bırakırken, yeni buluşlar ve teknolojideki
gelişmeye koşut olarak, hızlı nüfus artışı ve kentleşme, bu yüzyıldaki değişimin doğal
sonuçları olarak ortaya çıkmıştır. Yeni üretim yapısı, kent ve kentleşme biçimlerini ve kentsel
kolektif hizmetlerin niteliğini bütünüyle değiştirmiş, insanlık tarihinde o güne kadar
görülmeyen büyük ölçekli göç hareketleri yaşanmış ve kentlerin endüstri bölgeleri ve
banliyölerinde sağlıksız koşullarda yaşayan on binler toplanmıştır. Bu göç hareketleri nüfusu
bir anda artan kentlerde, aile ve akrabalık ilişkilerinin bozulmasına sebep olmuştur.
Endüstrileşme bir yandan iktisadi refahı hayal edilemez boyutlarda artırırken, diğer
yandan işçi sınıfı için o zamana kadar görülmemiş büyük bir sefaletin ortaya çıkışına sebep
olmuştur. Gerçekten, endüstri devrimi ve ona eşlik eden liberal ekonomi anlayışı, sınırlı
sayıdaki işverenlerin servetlerini artırmalarını sağlarken, işçilerin giderek yoksullaşmasına yol
açmıştır. Öyle ki, endüstrileşmenin ilk yıllarında işçiler, çok düşük ücretlerle ve sağlıksız iş
koşullarında günde 14 saate kadar çalışmak zorunda kalmışlardır. Bu dönemdeki çalışma
koşulları işçiler üzerinde çok büyük tahribatlar yapmış, işçiler çok erken yaşlarda çalışma
güçlerini kaybeder hale gelmiştir. Meslek hastalıkları, iş kazaları birçok işçinin
çalışamamasına, yetersiz beslenme ve hayat şartları ise işçi sınıfının ortalama yaşam süresinin
azalmasına sebep olmuştur. Düşük ücretler, kadın ve çocukları da iş piyasasına girmeye ve
uzun çalışma süreleriyle fiziki güçlerinin çok üzerindeki ağır işlerde çalışmaya zorluyordu.
Ayrıca, kadınların çok uzun süreyle ve gece işlerinde çalışmaya başlaması, aile ve toplum
ilişkisinin zayıflaması ve ailenin dağılması sonucunu doğurmuştur.
Bu dönemde bir yandan temel sosyal politika kurumlarının başında gelen aile ve
akrabalık kurumu dağılırken, diğer yandan, insanın yardımseverlik ve insan sevgisi
duygularını sınırlandıran ve bireyselliği öne çıkaran “Protestan Ahlak” dönemin hakim
düşüncesi haline gelmişti. Bu tema aynı zamanda sosyal politikaya da önemli etkiler
yapmıştır.
Protestan ahlak esas olarak bireyselliği savunur ve bu düşüncede, bireyin çok
çalışması ve kendi menfaatini en üst düzeyde sağlamaya çalışması çok değerlidir. Protestan
ahlak insanoğlunu maddi refahını artırmaya teşvik eder ve bireyler kişilik ve davranışlarından
ziyade elde ettiği maddi refahın büyüklüğüne göre değerlendirilirler. Yoksulluk ise bireyin
kendi hatası olarak görülür.
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Yine bu dönemde, Darwin’in evrim teorisine dayanan sosyal darwinizmle protestan
ahlak en yüksek gayri insani düzeyine ulaşmıştır. Bu düşünceye göre güçlü (varlıklı) üstün
olduğu için hayatta kalırken, zayıf (fakir) yok edilmeyi hak eder ve zayıfların korunması bir
hatadır. Toplumda zayıfların yok edilmesi düşüncesi asla taraftar bulmamakla birlikte, bu
teori, sosyal politika programlarının gelişmesini olumsuz yönde etkilemiştir.
Öte yandan, çalışma ilişkilerini ve daha da önemlisi işçiyi koruyan yasaların
bulunmaması ve liberal doktrini benimsemiş devletin çalışma hayatına müdahale edecek
nitelik ve anlayışa sahip olmaması, işçi sınıfı ile işveren sınıfı arasındaki eşitsizliklerin,
çatışma ve mücadelelerin artmasına, toplumsal huzursuzlukların mevcut düzeni tehdit edecek
boyutlara ulaşmasına yol açmıştır.
Sanayileşmenin başlangıcında kentsel alanlarda yaşayan kişilerin ihtiyaçlarının
karşılanmasında öncelikle dini grupların ve din adamlarının başını çektiği özel nitelikli
gönüllü organizasyonların etkin hale geldiği görülmektedir. Nitekim, birçok yazar tarafından
refah fonksiyonlarının öncelikle aile ve kabilede kurumsallaştığı ve endüstrileşme ile birlikte
yaşanan toplumsal değişimin bir ürünü olarak tedrici bir şekilde ailenin dışında oluşan
organizasyonlara dönüştüğü ileri sürülmektedir.
Ancak, bu dönemde zamanla müdahaleci devlet anlayışı doğmaya başlamış ve
devletler sosyal politika önlemlerinin yerine getirilmesinde diğer aktörlerin önüne geçmeye
başlamışlardır. Çünkü, endüstri devriminin yol açtığı sefalet, ancak kamu erkine sahip olan
kamu yönetim birimlerinin sistemli bir mücadelesi ile giderilebilecek boyutlara erişmişti.
Üstelik, sosyal politika önlemlerinin tür, kapsam ve niteliklerinde meydana gelen
değişiklikler, sivil sektörün veya gönüllü organizasyonların 19. yüzyıldaki potansiyelleri ile
karşılayamayacakları büyüklüğe ulaşmıştı. Bu dönemde gönüllü organizasyonlar ile başlayan
önlemler, aynı yüzyılın sonunda, bu kurumların devletin etkinliğini geliştirici girişimleriyle
devlet merkezli önlemler haline gelmiştir.
Yaygın bir sefalet ve yoksullukla aşırı kapital birikimi arasında oluşan ekonomik
dengesizlikler, işsizlik ve ağır çalışma koşulları, kadın ve çocuk işçilerin sanayide acımasızca
kullanımı ile bozulan aile birliği ve düzeni, ahlaki bunalımlar, fabrikalarda yaşanan kanlı
çatışmalar, teknolojik yönden onca göz kamaştırıcı gelişmeye karşın çalışma yaşamı ile sınırlı
kalmayan ve toplumları neredeyse çökme noktasına getiren bu olumsuzluklar, 19. yy. ın
ortalarına doğru artık iyice belirginleşmiştir. Aynı yön ve biçimdeki gelişmeler İngiltere
dışında sanayi devrimini yaşayan diğer ülkelerde de görülmeye başlamıştır. Artık işçi
sendikaları toplu mücadelelerin ilk örneklerini veriyor, geçerli ekonomi felsefesi ve kurulu
hukuk düzeni kıyasıya eleştiriliyor, alternatif modeller sorgulanıyor ve yeni sistemler
yaratılıyordu. Yeni liberalizm, müdahaleci okul, klasik liberalizm ve kapitalist düzenin yapı
değişikliği üzerine kurulu sosyalist ve kollektivist ekonomi doktrinlerinin kuramları da bu
dönemde oluşturulup savunulmaya başlamıştır.
İlk işçi sendikaları, koalisyon yasağının kalkmasıyla birlikte 1824 yılında İngiltere’de
(İngiltere’deki örgütlenmede Robert Owen’ın önemli payı olmuştur) kurulmuştur. 1861’de
Almanya, 1864’de Fransa’da koalisyon yasaklarının kalkması ile bu ülkelerde de sendikalar
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faaliyette bulunmaya başlamıştır. Sendikaların hukuki varlıkları ise ilk kez 1871 yılında yine
İngiltere’de (trade union act), ardından da 1884 yılında Fransa’da yürürlüğe konulan hukuki
kurallarla tanınmıştır.
İşçilerin sendikalarını kurup güçlenmeleri işverenleri de bir araya gelerek kendi
meslek örgütlerini, yani işveren sendikalarını kurmaya yönlendirmiştir. İşçi sendikalarına
göre daha geç kurulan işveren sendikalarının ilk örneği 1890’da Almanya’dadır. İşveren
sendikaları daha çok 20. yy.ın ilk yarısında çoğalıp gelişmiştir.
Dönemin ağır şartları altında özelde işçilerin, genelde ise toplumun korunmasına
yönelik kamusal müdahaleler bir ihtiyaçtan ziyade bir zorunluluğa dönüşmüştür. Böylece
devletler, iş ilişkileri ve yaşamını hukuk kurallarıyla düzenlemek zorunda kalmaya
başlamışlardır. Bu kurallar ve bu kurallara işlerlik kazandıran uygulamalar, devletler
tarafından izlenilmeye başlayacak sosyal nitelikli politikaların ilk örneklerini oluşturmaktadır.
1802 yılında İngiltere’de dokuma sanayinde çalışan çocuk işçilerin iş süreleri ve koşulları
yönünden korunmasını öngören ve çocuk işçilerin günlük iş sürelerini 12 saat ile sınırlandıran
kanun, iş hukuku alanında dünyada atılan ilk adım olarak kabul edilir.
19. yy.ın ilk yarısından, yüzyılımızın başlarına kadarki dönemde ülkelerde izlenilen
sosyal politikaların ortak özellikleri şöyle sıralanabilir:
Devletlerce izlenmeye başlanan ilk sosyal nitelikli politikalarda öncelikle fabrikalarda
işçi statüsü altında çalışanların, çalışma yaşamının ağır koşulları altında korunması
hedeflenmiştir. İşçilerin, fabrika sahipleri karşısında iş ilişkileri yönünden korunmasını
öngören hukuki düzenlemelere ise daha sonra yönelinmiştir.
Sosyal politikalarla istenen hedeflere ulaşabilmek için, ardı ardına yürürlüğe konulan
hukuk kurallarından yararlanılmıştır.
Bu yöndeki politikalar, 19. yy.ın ilk yarısında önce sanayi devrimini yaşayan
İngiltere’de izlenmeye başlamıştır. Fransa, Almanya ve İsviçre gibi sanayi devrimini daha
sonra yaşayan Avrupa ülkelerinde ise, bu alandaki gelişmeler 19. yy.ın ikinci yarında
keşfedilmiştir.
Bu politikalarla öncelik, çocuk ve kadın işçilerin iş ilişkileri ile çalışma yaşamında
korunması hedeflenmiştir. Yetişkin erkek işçiler, bu politikalar kapsamına ancak 19. yy.ın
sonlarına doğru girebilmişlerdir.
Söz konusu politikalarla kadın ve çocuk işçilerin çoğu kez bir arada, aynı hukuki
düzenlemelerle, aynı yön ve biçimde korunmasına çalışılmıştır.
Bu politikalar önce, dokuma ve maden gibi ilk sanayileşen kesimlerde çalışan işçilere
yönelik olmuştur. Politikaların diğer kesimlerde çalışanlar doğrultusunda kapsamı daha sonra
genişlemiştir.
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Hukuk kuralları aracılığı ile, günlük iş sürelerinin ve gece dönemlerinde sürdürülen
çalışmaların çocuk ve kadın işçiler yönünden sınırlandırılması, en az çalıştırılma yaşının
belirlenmesi, işgücü sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin düzenlemelerin yapılması sosyal
politikaların öncelikli konuları olmuştur.
Devletler işçilerin, işçi kesimini destekleyen kişi ve kesimler ile sendikaların büyük
baskı ve mücadeleleri sonunda sosyal nitelikli politikalar izlemek zorunda kalmıştır.
Nitekim, ilk sosyal politika tedbirlerinden sonra, sanayileşmenin daha da geliştiği
1800’lü yılların son çeyreğinde sosyal politikada önemli bir değişim meydana gelmiştir.
1880-1920 döneminde İngiltere ve Kanada’daki, hümanist-hayırsever sosyal reform
hareketleri bu değişimin dinamiklerini oluşturmuştur. Bu dönemde sosyal politikadaki
değişim, bu politikanın yasaklayıcı sosyal politikadan, tanımlayıcı sosyal politikaya
dönüşmesidir. Laissez-faire prensibine göre müdahalede bulunmaması gereken devlet, ücret
artışlarındaki alternatifleri bastırmak ve çalışan sınıfların faaliyetlerini büyük ölçüde ya
yasaklamak yada sınırlandırmak suretiyle yasaklayıcı politikalara başvurmaktaydı. Buna
karşılık, tanımlayıcı sosyal politikanın amacı, eğitim, gelir desteği ve sosyal yardım gibi
programlarla çalışan sınıfın yaşamını biçimlendirmekti. Bu dönemde İngiltere’de sosyal
politika ve fakirlik, fakirliğin kişinin değil sosyal koşulların bir ürünü olduğu anlayışı
bağlamında devlet alanının dışında gelişmiştir. Devlet, sosyal politikanın oluşumunda,
nispeten ikincil ve çoğunlukla da pasif bir partner görülmüştür. Valverde, sosyal politikada
devletin etkinliğinin artırılması isteğinin devlet bürokrasisi yerine reformistlerden geldiğini ve
gönüllü organizasyonların devleti bu alanda güçlendirme konusunda, devlet görevlilerinden
daha fazla çaba içinde olduklarını belirtmektedir.
Aynı dönemde Kanada’da paralel gelişmeler ortaya çıkmıştır. Sosyal reform hareketi,
kadın organizasyonları, orta sınıf reformistler, kilise ve emek sınıfı temsilcileri tarafından
biçimlendirilmeye başlamıştır. Hayırseverler, düşünürler, politika belirleyiciler refah
meselesinde yoksulluktan, yalnızca yoksulun kendisinin sorumlu olmadığı düşüncesine
ulaştılar. Bu yeni düşünce, devlet faaliyetlerinin artan bir şekilde sosyal problemleri önlemeye
veya ortadan kaldırmaya yönelmesine yol açtı. Diğer taraftan, Almanya, Fransa ve ABD’de
de sosyal politika ve sosyal teoride benzer değişimler meydana gelmiştir. Kısacası, 1880-1920
dönemi, gelişmiş kapitalist ülkelerde devletin sosyal politikadaki etkinliğini artırma eğilimde
olduğu bir dönemdir.

2.3. 1945-1975 Keynesyen Müdahaleci Sosyal-Refah Devleti Dönemi
İkinci Dünya Savaşı sonrasından 1970’li yılların ortalarına kadar sosyal politikada
devletin rolü oldukça genişlemiştir. Gelişmiş ülkelerde, o güne kadar takip edilen ve 1929
ekonomik bunalımı nedeniyle ağır eleştirilere uğrayan liberal iktisat politikaları, yerini
Keynesyen politikalara bırakmış ve bu ülkelerde sosyal/refah devleti anlayışı hakim olmaya
başlamıştır. Devletin müdahale anlayışının gelişmesi ve sosyal politika önlemlerinin tür ve
kapsam olarak genişleyerek, batılı endüstrileşmiş ülkelerde “sosyal devlet” veya “refah
devleti” olarak adlandırılan devlet tipinin ortaya çıkışında iki önemli olay etkili olmuştur. Bu
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iki olay, liberal düşünceye dayalı olarak devam etmekte olan devlet ve ekonomi arasındaki
ilişkileri bütünüyle değiştirmiştir. Bunlar, “1929 dünya ekonomik bunalımı” ve “İkinci Dünya
Savaşı’dır”. Bunalım, ekonomik ve sosyal problemlerin devlet tarafından üstlenilmesi
gereğini kuvvetlendirirken, savaş esnasında devletin üstlendiği ekonomik rol, kamu
sektörünün bu görevleri yerine getirme gücüne sahip olduğunu kanıtlamıştır.
Gerçekten, günümüzde daha sıklaşarak ve etkileri daha hızlı bir şekilde yayılarak
görülen modern iktisadi krizlerin başlangıcı olarak görülen 1929 yılındaki Büyük Bunalım,
daha sonraki yıllarda yaşanan krizlerde de sonuçların ciddiyetini göstermek açısından bir
referans olarak gösterilmiştir. Başta ABD olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde hissedilen
krizin etkileri ağır olmuştur. 1929 yılındaki krizin sebepleri ve sonuçları akademik literatürde
oldukça geniş bir yer tutmakla birlikte burada kısaca krizin sosyal politikalar ile olan ilişkisi
incelenecektir.
Yaşanan iktisadi krizin sebepleri arasında ücret katılığı ve kartelleşme gibi çeşitli
faktörler ileri sürülmekle birlikte bu konuda tam anlamıyla bir görüş birliği yoktur. Büyük
Bunalım ile ilgili görüşlerden biri de çalışanların kazançlarının yeterli talebi oluşturmaması
nedeniyle ortaya böyle bir krizin çıktığı yönündedir. Üzerinde görüş birliği bulunan konu ise
krizin yol açtığı sosyal sorunlardır. Bu sosyal sorunların temelinde ise işsizlik yatmaktadır.
Krizin etkilerinin özellikle hissedildiği ABD’de 1933 yılına gelindiğinde işgücünün % 25’inin
işsiz olduğu belirtilmektedir. Bu durum, yaklaşık olarak diğer gelişmiş ülkeler için de
geçerlidir.
İşsizliğin bu denli yaşandığı bir ortamda gelir dağılımında yaşanan dengesizlik ve
emeklerinden başka kazançları olmayan geniş bir kitlenin içine düştüğü durum kamu
otoritelerini harekete geçirmiştir. Özellikle ABD’de işsizliğin yol açtığı zararları azaltmak
amacıyla oluşturulmuş federal programlar 1930’lu yıllardaki federal bütçenin en önemli
kalemini oluşturmuştur. Roosevelt tarafından uygulamaya konan New Deal politikaları
kapsamında birçok sosyal politika hayata geçirilmiştir. Bu politikalardan belki de en önemlisi
varlığını bugünde sürdüren Sosyal Güvenlik Yasasıdır. Yaşlılara, özürlülere ve işsizlere
yönelik düzenlemeleri içeren yasa 1935 yılında kabul edilmiştir. Kıta Avrupası’ndan refah
devleti geleneği açısından köklü ayrılıklar gösteren ABD’nin en önemli sosyal politika
uygulamasının bir iktisadi kriz esnasında ortaya çıkması ve bunun daha sonra devam etmesi
krizlerin sosyal politika üzerine etkisi açısından önemli bir örnektir.
Büyük bunalım süresince diğer ülkelerde de ABD’de yaşanan sorunların birçoğu aynı
şekilde yaşanmıştır. Yükselen işsizlik ve düşen üretim Avrupa ülkelerini de önlemler almaya
itmiştir. Özellikle Almanya ve Avusturya’da etkisini gösteren iktisadi kriz Nazi rejiminin
iktidarı ele geçirmesinde etkili olmuştur. Dolayısıyla refah devletinin altın yılları olarak kabul
edilen 2. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde başta Federal Almanya olmak üzere birçok
Avrupa ülkesi tarafından uygulamaya konan sosyal politikaların başlıca amaçlarından biri
totaliter yönetimlerin bir daha oluşmasına imkan vermemek olarak görülebilir. Avrupa’da
refah devleti geleneğinin kökleri 19. yüzyılın ikinci yarısına dayanmakla birlikte modern
anlamdaki refah devleti 1950’lilerden itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda 1929
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Büyük Bunalımının yol açtığı sorunların toplumun geniş bir kesimi tarafından tecrübe
edilmesi ve gözlemlenmesi neticesinde yeni sosyal politikaların tesisinde toplumsal uzlaşı
nispeten kolay bir şekilde sağlanabilmiştir.
İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan refah devleti ise kısaca, sosyal refahın
sağlanması amacıyla devletin ekonomiye yoğun bir şekilde müdahale etmesini öngören devlet
anlayışı olarak tarif edilebilir. Refah devleti ekonomik bunalım ve krizlere yönelik
müdahalelerle ekonomik refahın artırılması ve daha da önemlisi, artan refahın üretim
faktörleri arasında adil şekilde dağıtılmasını sağlayan devlet tipidir. Hatta, İngiltere ve
ABD’de refah kavramı gelir ve kamusal hizmetlerin devlet tarafından sağlanmasının
sinonimidir.
Bu dönemde müdahaleci refah devletlerinin en büyük avantajı ise gelişmiş ülkelerde,
İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki 30 yıl, yani 1970’lerin ortalarına kadar olan dönemde, hızlı
bir ekonomik büyümenin gerçekleşmiş olmasıdır. Refah yılları (altın dönem) olarak
adlandırılan bu dönemde devletlerin vergi gelirlerindeki artış geniş çaplı sosyal politika
harcamalarına olanak tanımış ve devletler, sosyal politikaların sağlanmasında birincil aktör
haline gelmiştir. OECD ülkelerinin birçoğunda, bütünüyle devlet tarafından yerine getirilen
eğitim, sağlık, konut ve tam istihdam politikaları ve sosyal refah sistemi oluşturmak için
sayısız yasal değişiklikler yapılmıştır.
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Tablo 1: Ekonomik Göstergeler, 1960 - 1975, (%)
Büyüme Oranları
Ülkeler

Fiyat Artışı

İşsizlik

1960 – 70

1970 - 75

1960 – 70

1970 – 75

1960 – 70

1970 - 75

Danimarka

4,9

2,0

5,9

9,3

1,2

2,4

Fransa

5,6

3,8

4,0

8,8

1,5

3,1

Almanya

4,7

1,9

2,7

6,1

0,8

1,3

Yunanistan

7,7

5,2

2,1

12,5

-

2,3

İtalya

5,6

2,4

3,9

11,5

3,2

5,9

Hollanda

5,3

3,4

4,0

7,2

1,1

1,7

İspanya

7,5

5,5

6,1

12,5

1,5

2,4

İsveç

4,6

1,2

4,1

8,0

1,2

1,8

İngiltere

2,8

1,9

4,1

13,2

1,6

2,8

ABD

3,4

2,2

2,8

6,8

4,5

6,1

OECD

4,8

3,1

3,2

8,8

-

3,8

Kaynak: Vic George, The Future of the Welfare State, European Welfare Policy, (Ed.
Vic George - Peter Taylor - Gooby), New York, St. Martin’s Press, 1996, p. 4.
Böylesi bir yapı içindeki OECD ülkelerindeki ekonomik ve sosyal göstergeler 1950 1975 yılları arasında gelişmiş ülkelerin sorunsuz bir dönem geçirdiklerini ortaya koymaktadır.
Talep yönünden demografik faktörler gelişmenin lehine, işsizlik oranları oldukça düşük ve
boşanmalar ise önemsiz denebilecek düzeydeydi. Arz yönünden ekonomik büyüme oldukça
yüksek, enflasyon düşük ve dış borçlar sorun olacak düzeye ulaşmamıştı. Daha da önemlisi,
halkın kamusal hizmetlerin çeşit ve kalitesine ilişkin beklentisi, özellikle savaş döneminde
bazı ülkelerde aşırı vergilere alışkın olunduğu için çok yüksek değildi.
Diğer taraftan, kamu harcamalarının artışı ise pozitif bir gelişme olarak kabul
edilmiştir. Öyle ki, harcamaların hem sosyal bakımdan tutarlı bir toplum ve tüm bireyler için
minimum standartların sağlanabilmesine yardımcı olacağı ve hem de ekonomik büyümeyi
teşvik edeceği anlayışı içinde sosyal politikalara yönenilmiştir. Böylece gelişmiş ülkelerde
kamu harcamaları ve bu harcamalar içinde sosyal politikalara ayrılan pay hızla artarken sosyal
politikalar tür ve kapsam olarak genişlemiştir.
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Bu dönemde sosyal devlet düzeyine erişmiş ülkelerde sosyal politika anlayışı dahi
değişmiştir. Öyle ki, Endüstri devriminden İkinci Dünya Savaşına kadar olan dönemde daha
çok işçi sınıfı merkezli olan sosyal politikalar, toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı hale
dönüşmüştür. Çünkü, bu ülkelerdeki yüksek verimlilik ve karlılık temeline dayalı hızlı
iktisadi büyüme, işçi sınıfının ve örgütlerinin taleplerinin kolaylıkla kamu ve özel kesim
işverenleri tarafından karşılanabilmesine imkan vermiştir. Yine aynı refah artışı, devletin
yoksulların, yardıma ve bakıma muhtaç kimsesizlerin ve engellilerin ihtiyaçlarını
karşılayabilecek idari ve kurumsal yapılar teşkil edebilmesini sağlamıştır. Diğer bir ifadeyle,
işçi sınıfının ve kendi kendine bakamayan kişilerin problemleri büyük ölçüde çözülmüş ve
sosyal politika ilgisi daha geniş toplum kesimlerine ve daha farklı konulara doğru
yöneltmiştir. Bu dönemde, daha çok eğitim ve sağlık hizmetlerinde daha üst hizmet düzeyine
erişme ile özellikle devletin yaşlı bakımı ve kadınların işgücüne katılımını artırmak amacıyla
okul öncesi çocuk bakımına yönelik kreş, yuva, anaokulu kurma girişimleri ön plana
geçmiştir. Yine, gençlik ve kadın sorunları, çevrenin korunması ve ayrımcılık ve cinsiyet
ayrımcılığı gibi konular refah devletinin ajandasında ilk sıralara yerleşmiştir. Yoksulluk ve
işsizlik bu dönemde sorun olmaktan nispeten çıkmıştır.
Gelişmekte olan ülkelerde ise kuşkusuz refah devleti düzeyine ulaşılamamıştır. Ancak,
bu dönemde gelişmekte olan ülkelerde de sosyal politikaların sağlanması konusunda bir görüş
birliğinin var olduğu söylenebilir.
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Uygulamalar

44

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sosyal politikanın doğuşu ve dönemler itibariyle gelişimi ve bu süreçte
etkin olan kurumlar ele alınmıştır.
Sosyal politikaya geniş anlamdaki perspektifle yaklaşıldığında özellikle sosyal refah
hizmetleri bağlamında ele alındığında uzun bir tarihi geçmişe sahip bir araştırma alanı olduğu
görülecektir. Çünkü, tüm toplumlarda yetimler, körler, özürlüler, yoksullar, akli dengeleri
bozuk olanlar ve hastalar gibi kendi kendine bakamayan, ihtiyaçlarını gideremeyen bireyler
bulunmaktadır. Bu grupların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yöntemler geliştirilmesi ise
bütün toplumların karşılaştığı en önemli problemlerin başında gelmiştir.
Sosyal politika ve sosyal hizmetlerin karşılanmasında rol alan kurumlar
incelendiğinde, tarım toplumunun ilk dönemlerinde başta geleneksel geniş aile olmak üzere,
dini kurumlar ve komşuların etkin olduğu görülmektedir. Avrupa’da, ortaçağda, kırsal alanda
feodal lordlar, kasabalarda ise küçük zanaat sahipleri insanların ihtiyaçlarını karşılamışlardır.
Loncalar, üyeleri için, sınırlı düzeyde de olsa birtakım sosyal refah düzenlenmeleri yapmıştır.
Her lonca çalışamayacak duruma düşen üyeleri ve ölen üyenin ailesi için bir tür sosyal
güvenlik planına sahipti. Ancak, bu dönemde kıtlık, savaş, salgın hastalıklar ve kimi
bölgelerde feodal yapının bozulması nedeniyle korunmaya muhtaç insan sayısının çok büyük
miktarlara ulaşması, ilk defa devletin doğrudan müdahalesini beraberinde getirmiştir. Bu
amaçla, İngiltere’de 1300’lü yılların ortalarından 1800’lü yılların ortalarına kadar bir dizi
Yoksulluk Yasası yapılmıştır.
Sosyal politikadaki asıl gelişme ise endüstrileşme ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bu
dönemde ortaya çıkan sömürü ve sorunun büyüklüğü müdahaleci devlet anlayışının doğmaya
başlamasına ve devletlerin sosyal politika önlemlerinin yerine getirilmesinde diğer aktörlerin
önüne geçmesine yol açtı. Bu dönemde gönüllü organizasyonlar ile başlayan önlemler, aynı
yüzyılın sonunda, bu kurumların devletin etkinliğini geliştirici girişimleriyle devlet merkezli
önlemler haline gelmiştir. Devletler, iş ilişkileri ve yaşamını hukuk kurallarıyla düzenlemek
zorunda kalmaya başlamışlardır. İlk örrnek 1802 yılında İngiltere’de dokuma sanayinde
çalışan çocuk işçilerin iş süreleri ve koşulları yönünden korunmasını öngören ve çocuk
işçilerin günlük iş sürelerini 12 saat ile sınırlandıran kanundur.
İkinci Dünya Savaşı sonrasından 1970’li yılların ortalarına kadar sosyal politikada
devletin rolü oldukça genişlemiştir. Gelişmiş ülkelerde, o güne kadar takip edilen ve 1929
ekonomik bunalımı nedeniyle ağır eleştirilere uğrayan liberal iktisat politikaları, yerini
Keynesyen politikalara bırakmış ve bu ülkelerde sosyal/refah devleti anlayışı hakim olmaya
başlamıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan refah devleti ise kısaca, sosyal
refahın sağlanması amacıyla devletin ekonomiye yoğun bir şekilde müdahale etmesini
öngören devlet anlayışı olarak tarif edilebilir. Refah devleti ekonomik bunalım ve krizlere
yönelik müdahalelerle ekonomik refahın artırılması ve daha da önemlisi, artan refahın üretim
faktörleri arasında adil şekilde dağıtılmasını sağlayan devlet tipidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem sosyal politikaların sağlanmasında rol
almamıştır?
a) Aile
b) Özel sektör
c) Dini kurumlar
d) Komşular
2) Aşağıdakilerden hangisi ortaçağda sosyal politikaların sağlanmasında rol
almamıştır?
a) Arkadaşlar
b) Feodal Beyler
c) Lonca
d) Devlet
3) Aşağıdaki kavramlardan hangisi yoksulluk yasaları ile ilgili yanlış yargıdır?
a) 1300-1800 yılları ortalarına kadar olan dönemde yapıldı
b) 1601 tarihli yoksulluk yasası özel öneme sahip
c) Dilenciliğin önlenmesi amacı da taşır
d) Feodal beyler tarafından uygulanmıştır.
4) Yoksulluk yasası hangi ülke tarafından yapılmıştır?
a) İngiltere
b) Almanya
c) Osmanlı İmparatorluğu
d) İsveç
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5) Devletin aldığı ilk sosyal politika önlemi nedir?
a) Okul yapma
b) Yasal düzenleme
c) Yoksul, engelli, yaşlı bakım hizmetleri yapma
d) Hastane yapma

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)d, 4)a, 5)b
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3. SOSYAL POLİTİKANIN 21. YÜZYILDAKİ GELİŞİMİ VE YENİ
ARAYIŞLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Neo-liberalizm ve Yeni Arayışlar

-

Küresel Krizde Yeniden Müdahaleci Devlet ve Sosyal Politikaların Geleceği

-

İktisadi Krizler ve Sosyal Politikalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Sosyal politikaların varlığını sürdürmesi neo-liberal ekonomi anlayışının baskın
olduğu 21. Yüzyılda mümkün müdür?
2) Sosyal politikada dönüşümün yönü nasıl olabilir?
3) Sosyal politika krizden nasıl etkilenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Neo-liberalizm ve Yeni
Arayışlar

Neo-liberall politikalar
sosyal politika ilişkisinn
gelişiminin kavranması..

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Küresel Krizde Yeniden
Müdahaleci Devlet ve
Sosyal Politikaların
Geleceği

Kriz, müdahaleci niteliği
sınırlanan devletin piyasa
başarısızlığı karşısında
nasıl bir rol
biçilebileceğinin analiz
edilmesi

İktisadi Krizler ve Sosyal
Politikalar

Kriz – sosyal politika
ilişkisinin anlaşılması.

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla
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Anahtar Kavramlar
 Refah çoğulculuğu: Devlet dışındaki kurumların sosyal politikaların
sağlanmasına katılımı ve daha büyük rol üstlendiği, çoğulcu karma bir refah ekonomisine
geçilmesi.
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Giriş
Bu bölümde sosyal politikanın 21. Yüzyıldaki gelişimi ve gelecekte nasıl
biçimleneceği tartışılmaktadır. Ekonomik krizler sonrasında biçimlenen devletin ekonomik ve
sosyal hayattaki rol ve konumuna ilişkin tartışmaların ele alındığı bu bölümde kriz ve sosyal
politika etkileşimi ve sosyal politikaya krizlerin etkisi ele alınarak bu politikaların nasıl
biçimleneceğine ilişkin bir yargı kazandırılmaya çalışılacaktır.
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3.1. Neo-liberalizm ve Yeni Arayışlar
1970’li yılların ortalarına gelindiğinde, dünya birinci ve ikinci petrol şoklarından
kaynaklanan yeni bir iktisadi krizle karşılaşmıştır. 1973 krizi toplumsal sınıflar arasındaki
sosyal politikalara yönelik uzlaşının bozulmasına yol açmıştır. Küreselleşme ve artan
rekabetle somutlaşan yeni ekonominin koşulları çerçevesinde devletin ekonomik ve sosyal
hayattaki rol ve konumu yeniden biçimlendirilirken karları daralan işverenler, karlarını
artırmak için yeni üretim ve yönetim teknikleri arayışına girmişler ve sosyal taraflar
arasındaki uzlaşma yerini çatışmaya bırakmıştır. Bu değişiklikten başta çalışan kesimler
olmak üzere sosyal politikalardan yararlanan tüm özel politika gerektiren gruplar olumsuz
etkilenmişlerdir.
Bu yıllarda sürekli artan kamu harcamaları, kronik bütçe açıkları, yüksek vergi yükü
ve enflasyon tüm dünya ülkelerinin ortak problemleri haline gelmiştir. Bütün bu olumsuz
gelişmelerin sorumlusu ise “devlet” (refah devleti) ilan edilmiştir. Devletin piyasalara
müdahalede bulunduğu politikaların niteliği yoğun bir şekilde eleştirilmeye ve piyasa yanlısı
görüşler hızla yeniden gündeme gelmeye başlamıştır. Devlet, hem işlemlerindeki etkinlik ve
hem de faaliyet alanı bakımından yeniden sorgulanmaya başlanmıştır. Refah devleti teorik ve
pratik bazda zayıflatılmıştır. Hem Marxist ve hem de neo - liberal politikaları benimseyenler,
refah devletinin problemlerin kaynağı olduğunu ve insanların ihtiyaçlarına karşı
duyarsızlaştığı eleştirisinde hemfikirdiler. Bunların talebi, refah devletiyle özel refahın yer
değiştirmesi olarak biçimlenmiştir. Refah devletini paternalist, anti-liberal, istihdam
yaratamayan ve yoksulluk sorununu daha da derinleştiren bir sistem olarak tanımlamışlardır.
Bu eleştirilere yol açan sosyo-ekonomik değişikliklerden başlıcaları; nüfusun yaşlanması,
istihdam yapısı (yüksek işsizlik oranları) ve aile yapısındaki değişikliklere (artan boşanmalar
sonucu tek ebeveynli ailelerdeki hızlı büyüme) bağlı olarak refah harcamalarını sürdürme ve
geliştirme yönündeki talep artışıdır.
Bu dönemde, bir yandan devletin, klasik liberalizmdeki gibi tanımlanması,
küçültülmesi, diğer yandan devletin ve yerel düzeydeki ekonomik ve sosyal politikaların
uygulanmasında önemli fonksiyonları yerine getiren yerel yönetimlerin bu fonksiyonlarının
başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere özel sektör ve sivil sektöre transfer edilmesi
talepleri yükselmiştir. Örneğin, neo-liberal politikaların en yoğun uygulandığı İngiltere’de
devletin sosyal politikadaki rol ve etkinliğini azaltıcı dört temel değişiklik meydana gelmiştir.
Birincisi, hükümet beyanatlarında, refah hizmetlerinin sağlanmasında gönüllü faaliyetlerin
önemine vurgu yapılmaya başlanmıştır. Bu açıklamalarda “toplumun bakımı ve korunmasında
temel unsurun yine toplumun kendisi olduğu” belirtilmiştir. Yine muhafazakar bakanlar,
vatandaş olmanın mükellefiyetinin, aktif vatandaşlık anlayışı gereğince hayırsever işlerde
bulunulmasını kapsadığını ileri sürmüşler ve bireylerin katılımını artırmayı amaçlamışlardır.
Sivil toplum kuruluşları, eğitim, sağlık ve konut alanında daha büyük bir rol üstlenmesi için
teşvik edilmiştir.
İkinci olarak özel ticari sektör; özel emeklilik, eğitim ve sağlık hizmetlerindeki
desteğini artırması için teşvik edilmiştir. Bir diğeri ise büyük işverenlerden, birçok diğer
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Avrupa ülkesinde olduğu gibi, çalışanlarına özel emeklilik imkanları, sağlık ve tıbbi bakım
sigortaları sağlamak suretiyle, sosyal refah hizmetlerinde daha önemli bir rol üstlenmeleri
beklenmesidir. Sonuncusu, sosyal refah hizmetlerinin en temel kurumu olan ailelere yönelik
beklentinin artmış olmasıdır. Bu değişiklikler, İngiltere’de refah devleti döneminin
kapandığına işaret etmektedir. Bunun yerini, devlet dışındaki kurumların daha büyük rol
üstlendiği, çoğulcu karma bir refah ekonomisi almaktadır.
Refah çoğulculuğu (welfare pluralism) olarak ifade edilen bu yaklaşıma göre, kamu
yönetim birimleri, sosyal refah hizmetlerinin üretim ve dağıtımını diğer aktörlere bırakmalı,
hizmetlerin sağlanma sorumluluğunu, planlanmasını, finansmanını ve denetimi görevlerini
üstlenmeye devam etmelidir.
Sonuçta, 1980 sonrasında genel eğilim önceden uygulanan sosyal politika
uygulamalarının mümkünse piyasaya ve sivil toplum kuruluşlarına bütünüyle bırakılması,
mümkün olmadığı durumlarda ise sağlanma sorumluluğu devlette kalmak koşuluyla piyasa
koşulları içinde üretilmesi ve dağıtılmasıdır. Bu nedenle de devletler küçülme politikası
çerçevesinde özelleştirme ve kamu harcamalarının kısılması politikalarını hayata
geçirmişlerdir. Son çeyrek asırdır devletlerin sosyal politikalara yaklaşımı, sosyal yardım ve
sosyal hizmetlere ayrılan kaynakların sürekli azaltılması, sosyal politikalardan yararlanma
koşullarının ağırlaştırılması ve sürdürülmek durumunda kalınan sosyal politikaların ise piyasa
koşulları içinde sağlanmasıdır.

3.2. Küresel Krizde
Politikaların Geleceği

Yeniden

Müdahaleci

Devlet ve

Sosyal

Dünya ekonomisi, kapitalist ekonomik düzen çeyrek yüzyıllık periyotlarla yapısal,
daha kısa sürelerle konjonktürel krizlerle karşılaşmaktadır. Yapısal krizler dünya
ekonomilerinde köklü dönüşümlere ve sosyal, siyasi ve kültürel yapı değişikliklerine yol
açabilmektedir. ABD finansal piyasalar ve bankacılık sektöründe başlayan ve giderek tüm
dünya ülkelerine etkileri yayılan yeni küresel kriz ise 1929 büyük bunalımından sonraki en
büyük ekonomik kriz olarak nitelendirilmektedir. Bir çok ülkede ve özellikle gelişmiş
ülkelerde finans sektörü kurumları bir bir batmakta ve kriz reel sektöre hızla yayılmaktadır.
Dünya ekonomisi durgunluk içine girmiş bulunmakta ve refah ve ekonomik büyüme
döneminin sona erdiği anlaşılmaktadır.
Krizin aşılması ise ekonomik ve sosyal hayata müdahale etmemesi gerektiği savunulan
devletlerden beklenmekte ve tüm ülkelerde hükümetler kriz paketleri açıklamakta, finansal
piyasalara ve reel sektöre kaynak aktarmaktadır. Yine başlangıçta finansal kuruluşlar
arasındaki borçlanma piyasalarında likidite sorunu olarak ortaya çıkan kriz, finansal
kuruluşlara güvensizlik sorunu ile büyürken reel sektörde, 1929 bunalımında olduğu gibi,
talep yetersizliği ile somutlaşmıştır.
Krizin etkileri ise giderek işsizliği ve yoksulluğu körükleyerek sosyal politikalara
ihtiyaç duyan kitleyi ve sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, sosyal yardım ve konut
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harcamalarından oluşan sosyal harcamaları artırmasıdır. Nitekim, finansal piyasalarda
başlayan krizin dünyanın her yerinde azalan tüketim ve üretimle reel ekonomiyi etkilemesi
gecikmemiş ve OECD ülkelerinin birçoğunda işgücü talebinde büyük bir düşüş yaşanmıştır.
İşgücü talebindeki azalma işsizliğin 2007-2009 döneminde İspanya’da yüzde 8,6’dan yüzde
18,9’a, ABD’de yüzde 4,8’den yüzde 10’a, Fransa’da yüzde 7,6’dan yüzde 10,1’e,
İngiltere’de yüzde 5,1’den yüzde 7,8’e çıkmasına yol açmıştır. Üstelik bu ülkelerde işsizlik
2010 yılı verilerine göre artmaktadır. 2009 nisan ayına göre 2010 nisanında işsizlik Fransa’da
yüzde 9,3’ten 10,1’e; ABD’de yüzde 8,9’dan 9,9’a; İspanya’da yüzde 17,7’den 19,7’ye
yükselmiştir. Kısacası, dünyada sosyal politikalara ihtiyaç duyan kitle hızla büyümektedir.
Kuşkusuz burada iki dilemma vardır. Birincisi, çeyrek asrı aşan bir süredir ekonomik
ve sosyal hayata müdahale etmekten uzak duran ve sosyal politikaları diğer aktörlere
devretme eğiliminde olan devlet anlayışında hızlı bir değişimin ortaya çıkma zorluğu, ikincisi
ise sosyal politika harcamaları artarken ekonomik daralmanın vergi gelirlerini azaltıcı
etkisidir. Çünkü, kriz dönemlerinde eğitim, sağlık ve sosyal yardım harcamalarından oluşan
sosyal harcamalar genellikle azalmaktadır. Örneğin, ülkemizde sosyal harcamalarda 1994
krizinde önemli oranda, 2001 krizinde ise kısmi bir azalma olmuştur.
Üstelik, devletlerin ekonomideki durgunluğu aşmak için iflasın eşiğine gelen finans ve
reel sektördeki işletmelere kaynak aktarmak zorunda kalması, çalışan sınıfların korunması ve
işsizliğin önlenmesi bakımından faydalı olmakla birlikte özellikle sosyal yardım ve sosyal
hizmetlere yönelik ek kaynak tahsisinde ümitsizliğe yol açmaktadır. Buna karşılık, krizin
tüketici talebinin artırılması ile aşılabileceğine yönelik tespitler ve dolayısıyla hükümetlere
desteği doğrudan işletmelere yapmak yerine, talebi artırmaya yönelik politikaları hayata
geçirmesine yönelik öneriler, sosyal politika harcamalarının artacağının işaretleridir. Çünkü,
marjinal tüketim eğilimi görece daha yüksek olanlar alt gelir grubuna dahil toplum
kesimleridir. Yine devletin eğitim, sağlık ve sosyal yardım harcamalarından oluşan sosyal
harcamaları artırması, ekonomide talebi artırıcı bir etki yapacaktır.
Sosyal politikalar açısından diğer bir fırsat ise 19. yüzyıldan beri en önemli sosyal
politika aktörü olan devletin müdahaleci niteliğinin yeniden ortaya çıkmasıdır. Devletlerin,
1929 bunalımı ve özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi ekonomik hayatı
biçimlendiren aktörler haline gelmeleri, zaten büyük ölçüde niteliği gereği devredilmesi çok
kolay olmayan sosyal politikalar alanındaki katılım ve katkısının genişlemesine yol açacaktır.
Zaten, 1970’li yıllardan sonra da toplumsal tepkiler nedeniyle sosyal politikaların bütünüyle
devletin sorumluluğu dışına çıkarılması mümkün olamamıştır. Özellikle, yoksullara, yaşlılara,
engellilere, kadın ve çocuklara yönelik sosyal yardım ve hizmetler büyük ölçüde devletler
tarafından sağlanmaya devam edilmiştir. Bu hizmetler çok fazla özelleştirmeye konu
olmamış, sağlanma sorumluluğu, diğer bir ifadeyle planlanması, finansmanı ve denetimi
kamu kesiminde kalmakla birlikte üretim ve dağıtımında sivil toplum kuruluşlarından
yararlanılmıştır. Çünkü, özellikle yaşlı, engelli ve hasta bakımı gibi sosyal hizmetler temeli
gönüllülük olan hizmetlerdir ve ancak, gönüllüler tarafından etkin bir biçimde sağlanabilir.
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Öte yandan, sosyal politikalar bakımından krizin derinleşmesi ve süresinin uzamasının
ve buna bağlı olarak yardıma muhtaç kitlenin hızla büyümesinin ciddi bir tehdit
oluşturabileceği düşünülmektedir. Bu durumda devletler, kriz öncesinde olduğu gibi, sosyal
yardım ve hizmetlerden yararlanma koşullarını güçleştiren veya bu hizmetlerin kapsamını
zamanla daraltan kararlar almayı sürdürebileceklerdir.
Diğer taraftan, sosyal politikalar, toplumsal düzenin korunması ve sosyal barışın
sürekliliğinin sağlanması için hayata geçirilmektedir. Kuşkusuz karşılaşılması kaçınılmaz
olan bu sorunlara duyarsız kalınması, kendi kendine ihtiyaçlarını gideremeyen bireylere
destek olunmaması toplumsal yaşama entegre olamayan suç ve şiddet eğilimi yüksek bir
kitlenin varlığını beraberinde getirmektedir. Gerçekten, liberal ekonomik politikaya rağmen
devletlerin ilk sosyal politika tedbirlerine başvurmasında endüstri devrimi sonrasındaki işçi
hareketlerinin, grevlerin, gösterilerin sanayileşmiş ülkelerde mevcut düzeni sarsacak
boyutlara erişmesi etkili olmuştu.
Dünya bugün gelir dağılımı hiç olmadığı kadar daha az eşit durumdadır. Sadece
gelişmekte olan ülkelerde 1,4 milyar kişi günde 1,25 dolardan daha az bir gelirle yaşamını
sürdürmeye çalışmakta, milyonlarca insan temiz içme suyu bulamamakta ve salgın
hastalıklarla hayatını kaybetmektedir. HIV ve tüberkülozun aynı anda bulaşması sonucu ölen
kişi sayısı her yıl yaklaşık 1,7 milyon kişiye ulaşmaktadır. Her yıl 5 milyon çocuk beslenme
ve beslenme yetersizliğine bağlı hastalıklardan ölmektedir. Dünya nüfusunun % 10’u
doğuştan veya sonradan ortaya çıkan sebeplerle engelli konumunda bulunurken, bilgiye
dayalı yeni ekonomi çalışma arzusunda olan dünya nüfusunun tamamına istihdam
yaratamamakta, istihdam imkanı bulabilenlerin büyük kesimi ise kendilerini ve ailelerini
yoksulluk sınırının üzerine çıkarmayan düşük ücretli işlerde çalışmaktadırlar. Kısacası sosyal
politikalar her dönemde boyutları farklı olmakla birlikte ihtiyaç duyulan ve uygulanmak
durumunda olan politikalardır. Krizler ise sosyal politikalara olan gereksinimi artırıcı bir
etkiye sahiptir.

3.3. İktisadi Krizler ve Sosyal Politikalar
Sosyal politika ve iktisadi kriz kavramları birbiriyle yakından ilişkili kavramlardır.
Sosyal politikalara başvurulmasındaki temel amacın ortaya çıkan birtakım toplumsal
sorunların çözümlenmesi olduğu ve bu sorunların büyük oranda bireylerin gelir düzeyleriyle
ilişkili bulunduğu dikkate alındığında, iktisadi krizler ile sosyal politika arasındaki organik
bağ hemen görünür hale gelmektedir. Bazı yazarlar tarafından kapitalizmin kaçınılmaz bir yan
ürünü olarak kabul edilen iktisadi krizlerin, özellikle sabit gelirliler ve ücretliler üzerindeki
olumsuz etkileri, günümüze değin yaşanmış olan birçok iktisadi krizde tecrübe edilmiştir.
Gerçekten, iktisadi krizler öncelikle finans piyasalarında başlamakta ve kısa sürede
üretim ve yatırım düzeyinde azalmalara yol açarak reel sektöre yayılma eğilimi taşımaktadır.
Daha sonra krizden işgücü piyasaları etkilenmekte ve işsizlik artmakta; krizler sağlık, eğitim
ve sosyal yardım kalemlerinde kısıntılara yol açmakta ve dolayısıyla yoksulluk ve gelir
dağılımı göstergeleri bozulmaktadır. Ayrıca, krizlerin sosyo-ekonomik etkileri bunlarla sınırlı
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kalmamakta ve derinliğine bağlı olarak suç oranlarında artışa, aile içi ve genel olarak beşeri
ilişkilerin bozulmasına sebep olmaktadır.
Sosyal politika uygulamalarının bütünüyle iktisadi krizlerin ürünü olduğunu söylemek
ise mümkün değildir. Sosyal politikaların hedefindeki genellikle yoksullar, yaşlılar, çocuklar
ve tek ebeveynli aileler gibi grupların kriz dönemleri dışında da çeşitli risklere daha yüksek
oranda maruz kaldıkları bilinmektedir. Dolayısıyla iktisadi krizlerin bu yüksek riskli gruplar
üzerindeki etkisi, risklerin gerçekleşme ihtimalini artırması şeklindedir. İktisadi krizlerin
sosyal politika ile bir diğer ilişkisi de kriz neticesinde daha önce sosyal politikaların hedefinde
bulunmayan, başka bir deyişle maddi açıdan sorunlu olmadıkları için kamusal veya özel
hiçbir sosyal yardıma gereksinim duymayan bazı bireylerin veya ailelerin artık sosyal
politikanın hedef kitlesinde yer almalarıdır.
Bu bağlamda sosyal politika ve iktisadi kriz ilişkisini bir hedef kitle değişimi veya
hedef kitle genişlemesi üzerinden yorumlamak mümkündür. Sosyal politikalara konu olan
sorunların varlıkları kriz dönemlerinde varolduğu gibi göreli olarak az da olsa önceki
dönemlerde de mevcuttur. Dolayısıyla krizlerin yol açtığı sorunlar halihazırda mevcut
sorunların derinleşmesi ve genişlemesi şeklinde gerçekleşmektedir. İktisadi refahın yüksek
olduğu dönemlerde, toplumdaki riskli gruplara yönelik transferlerin finansmanı görece olarak
sorunsuzdur. Nitekim refah devletinin altın yıllarını yaşadığı 2. Dünya Savaşı sonrasında
yaşanan iktisadi büyüme ve ona eşlik eden sosyal refah harcamalarındaki genişlemenin
toplumsal gruplar arasında ciddi bir çatışmanın ortaya çıkmamasında önemli bir payı vardır.
Bu refah ortamının sürdürülebilirliğinin sorgulanmaya başlamasının küresel iktisadi krizler ile
aynı döneme rastlaması ise tesadüf değildir. İktisadi krizler öncesinde toplumun önemli bir
kısmı tarafından tartışılmayan sosyal politikaların yeterliliğini ve\veya etkinliğini tartışmaya
açmaktadır.
Sosyal politikaları bu bağlamda dönemsel olarak 3’e ayırmak mümkündür. Kriz
öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası sosyal politikalar. İktisadi krizler öncesindeki sosyal
politikaların hedefinde yukarıda da belirtildiği gibi gelir yetersizliği ya da sağlık nedeniyle
sürekli risk altındaki bireyler ya da aileler bulunmaktadır. Bu gruplara yönelik sosyal
politikaların oluşumunda ülkedeki kamusal kaynakların miktarı, siyasi tercihler, güçlü
sendikaların mevcudiyeti gibi birtakım unsurlar etkili olmaktadır. Uygun siyasi ve iktisadi bir
ortamın mevcudiyeti halinde ihtiyaç halindeki gruplara yeterli ölçüde yardım yapılması ve bu
gruplar için politikalar geliştirilmesi mümkündür. İktisadi krizin mevcut olmadığı bir ortamda
sosyal politikaların yönünü büyük ölçüde toplumdaki sınıfların çabaları belirleyecektir. Bu
dönemde uygulanan sosyal politikaların hedefindeki kitlelerin yaşlılar, kronik işsizler ve
özürlüler gibi sosyal temsili düşük gruplar olması sosyal politikaların mahiyetini daraltıcı bir
etkide bulunabilmektedir.
İktisadi kriz ihtimalinin belirmesi veya aniden iktisadi bir krize sürüklenilmesi
durumunda kriz öncesinde oluşmuş sınıflar arası dengenin bozulması muhtemeldir. Sosyal
politikanın bu dönemine damgasını vuracak gerçeklik, kriz içindeki ülkenin toplumsal
sınıflarından hangisinin bu dengeyi kendi lehine çevirebileceğidir. Ayrıca bu dönemde sosyal
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politika uygulamalarından ilk defa yararlanmak zorunda kalacak grupların etkinliği de yeni
dengenin oluşmasında belirleyici olacaktır.
Kriz döneminde daha önceki dönemden farklı olarak iki yeni durumla
karşılaşılmaktadır. Bunlardan birincisi daha önceden uygulanan sosyal politikaların
sürdürülmesindeki finansman zorluğudur. Özellikle sosyal politikaların vatandaşlık hakkı
olarak görüldüğü ülkelerde daha önceden uygulanan yardımların sürdürülmesi kamusal
kaynak bağlamında sıkıntılara neden olabilmektedir. Sosyal politika uygulamalarının yasal
nedenlerle yürürlükten kaldırılamadığı durumlarda devletler, verilen hizmetlerin kalitesini
düşürerek ya da nakit yardımlarına enflasyon altında artış sağlayarak zayıflatma yoluna
gidebilmektedirler. Finansman sıkıntısı nedeniyle oluşabilecek bu durum eskiden beri bu
yardımlardan yararlanan grupların hoşnutsuzluğuna yol açacağı açıktır. İkinci durum ise
daha önce sosyal politika uygulamaları kapsamında olmayan grupların tespiti ve bu gruplara
yönelik özel uygulamaların gerekip gerekmediğinin belirlenmesidir. Kriz nedeniyle ortaya
çıkan grupların yapısı, ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanma şekilleri diğer gruplardan
farklılık gösterebilir. Dolayısıyla bu grupların ivedi bir şekilde belirlenmesi gerek ihtiyaçların
tespiti gerekse toplumsal uzlaşmanın bozulmaması açısından önemlidir. Örneğin iktisadi
sıkıntılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan bireyler ve aileler hem terk ettikleri
memleketlerinde hem de göç ettikleri yerlerde özel sosyal politikalara ihtiyaç
duyabilmektedirler. Kriz dönemlerinde oluşan bu grupların krizden önce tespit edilmesi
ortaya çıkması muhtemel birçok sorunu engelleyecektir. Bununla birlikte bu her zaman
mümkün değildir. Bu dönemde yeni sosyal politikaların oluşturulması, mevcut sosyal
politikaların revize edilmesi veya tamamıyla ortadan kaldırılması mümkündür. Kriz
döneminde mevcut sosyal politikaların revizyonu yukarıda da belirtildiği üzere genellikle
zayıflatma şeklinde gerçekleşmektedir. Bu dönemde oluşturulan politikaların temelinde ise
mümkün olduğunca kapsayıcılık ve geniş bir ihtiyatlılık olması gerekmektedir. Hedeflenen
kitlenin artması kapsayıcılığı gerektirirken, oluşan yeni kitlenin geçici bir kitle olduğu ve kriz
nedeniyle kamusal kaynaklara bağımlı bir kitlenin meydana gelmemesi gerektiği de
ihtiyatlılık bağlamında dikkate alınmalıdır. Nitekim böyle bir kitlenin meydana gelmesi kriz
sonrası dönemde kamusal kaynaklar açısından olumsuz sonuçlara yol açacaktır.
Krizin sona erdiği dönem sosyal politikalar açısından bir değerlendirme ve yeniden
yapılandırma dönemi olarak adlandırılabilir. Bu dönemde kriz süresince etkilenmiş grupların
uğradıkları kayıplar, yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik uygulamaların ne kadar
başarılı oldukları tespit edilmelidir. Kriz sonrasındaki dönem yeni sosyal politikaların
toplumun geniş bir kısmı tarafından kabul görmesi için belki de en uygun dönem olarak
görülebilir. İktisadi refah döneminde bazı sosyal politikalara yönelik oluşması beklenen
muhtemel toplumsal muhalefetin kriz sonrası dönemde daha az olması beklenebilir. Etkileri
ülke genelinde hissedilen bir iktisadi kriz, daha önce sosyal politikaların gerekliliği
konusunda yeterli derecede hassas olmayan grupları bu konuda daha ılımlı hale getirebilir.
Bununla birlikte kriz döneminde geçici olarak uygulanabilecek birtakım sosyal politikaların
daimi olarak uygulanması ise olumsuz sonuçlar verebilir. Dolayısıyla sosyal politikaların
belirlenmesinde konjonktür dikkate alınmalıdır. İktisadi krizler genellikle ülkedeki gelir
dağılımını olumsuz yönde etkilerler. Sabit gelirliler ve işçiler kriz sonrası dönemde eski gelir
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seviyelerini diğer gruplara göre daha geç yakalayabilmektedirler. Dolayısıyla krizin ardından
bu gruplara özel bir ilginin gösterilmesi gerekmektedir.
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Uygulamalar
Neo-liberalizm ve Yeni Arayışlar: Finlandiya ve İsrail
Finlandiya, İngiltere gibi, 1990’lı yıllardan beri sosyal politika ve sosyal hizmetler
alanında yürütülen karma-çoğulcu refah üretimi tartışmalarının yapıldığı ülkelerden biridir.
Bu ülkede var olan karma modelin özelliği kuzey modelinin devamı niteliğinde olması, diğer
bir ifadeyle vergi sistemi tarafından finanse edilmesi ve evrensel yaklaşımın hakim olmasıdır.
Finlandiya’daki karma-çoğulcu refah modeli hizmetlerin yararlanıcıların tercih ve
ihtiyaçlarına daha duyarlı, kullanıcı dostu hizmetlerin geliştirilmesi biçiminde ortaya
çıkmıştır. Yine, sosyal politika ve sosyal hizmetlerin belediyeler tarafından büyük ölçüde
sağlanması ve finanse edilmesi uygulaması devam etmektedir. Ancak, bu ülkede ortaya çıkan
değişiklik, Tampere kentinde 2009 yılında başlatılan Homemarket projesinde olduğu gibi,
bakıma muhtaç kent sakinlerine özel sektör tarafından hizmet sunulmasıdır. Kamu sektörü,
özel sektör işletmesi tarafından bakıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve
karşılanması hizmetlerinin bedelini öder. Böylece, sosyal politika hizmetlerinin
sağlanmasında özel sektör rol üstlenmiş bulunmaktadır.
İsrail’de ise kamu sektörü ağırlık role sahip olup sosyal politikaların sağlanmasında
daha çok sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini modelini benimsemiştir. Bu modelde kamu
sektörü, sivil toplum ve özel sektör arasında bir işbölümü mevcuttur. Buna göre hizmet
türleri, yararlanma koşulları ve hizmet standartları ile merkezi hükümet ve belediyeler
tarafından belirlenmekte ve bu kurumlar tarafından finanse edilmektedir. Buna karşılık,
hizmetin üretimi ve kullanıma sunumu sivil toplum kuruluşlarının ve kısmen de bazı alanlarda
özel sektörün sorumluluğundadır.
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Uygulama Soruları
1) Finlandiya’da ve İsrail’de sosyal politikaların sağlanmasında özel sektör etkin bir
aktör müdür?
2) Sosyal politikaların finansmanını özell sektörden beklenebilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde 21. Yüzyılda sosyal politikada ortaya çıkan değişimler ve sosyal
politikaların geleceği incelendi. Ayrıca, son küresel krizi aşmak amacıyla devletin yeniden
müdahaleye başlamış bulunması ve krizin sosyal politikaya etkisi ortaya konuldu.
Sosyal politikada ikinci dönüşüm 1970’li yılların ortalarında, dünyanın birinci ve
ikinci petrol şoklarından kaynaklanan yeni bir iktisadi krizle karşılaşmasıyla meydana
gelmiştir. 1973 krizi toplumsal sınıflar arasındaki sosyal politikalara yönelik uzlaşının
bozulmasına yol açmıştır. İşverenler, karlarını artırmak için yeni üretim ve yönetim teknikleri
arayışına girmişler ve sosyal taraflar arasındaki uzlaşma yerini çatışmaya bırakmıştır. Bu
değişiklikten başta çalışan kesimler olmak üzere sosyal politikalardan yararlanan tüm özel
politika gerektiren gruplar olumsuz etkilenmişlerdir.
Bu yıllarda sürekli artan kamu harcamaları, kronik bütçe açıkları, yüksek vergi yükü
ve enflasyon tüm dünya ülkelerinin ortak problemleri haline gelmiştir. Bütün bu olumsuz
gelişmelerin sorumlusu ise “devlet” (refah devleti) ilan edilmiştir. Devletin piyasalara
müdahalede bulunduğu politikaların niteliği yoğun bir şekilde eleştirilmeye ve piyasa yanlısı
görüşler hızla yeniden gündeme gelmeye başlamıştır. Devlet, hem işlemlerindeki etkinlik ve
hem de faaliyet alanı bakımından yeniden sorgulanmaya başlanmıştır 1980 sonrasında genel
eğilim önceden uygulanan sosyal politika uygulamalarının mümkünse piyasaya ve sivil
toplum kuruluşlarına bütünüyle bırakılması, mümkün olmadığı durumlarda ise sağlanma
sorumluluğu devlette kalmak koşuluyla piyasa koşulları içinde üretilmesi ve dağıtılmasıdır.
1929 krizi ise farklı bir yaklaşımın ortaya çıkışına yol açmıştır. Krizin aşılması
ekonomik ve sosyal hayata müdahale etmemesi gerektiği savunulan devletlerden beklenmiş
ve tüm ülkelerde hükümetler kriz paketleri açıklamış ve finansal piyasalara ve reel sektöre
kaynak aktarmıştır. Krizin etkileri ise giderek işsizliği ve yoksulluğu körükleyerek sosyal
politikalara ihtiyaç duyan kitleyi ve sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, sosyal yardım ve konut
harcamalarından oluşan sosyal harcamaları artırmasıdır. Krizlerin sosyo-ekonomik etkileri
bunlarla sınırlı kalmamakta ve derinliğine bağlı olarak suç oranlarında artışa, aile içi ve genel
olarak beşeri ilişkilerin bozulmasına sebep olmaktadır. Sosyal politika ve iktisadi kriz ilişkisi
bir hedef kitle değişimi veya hedef kitle genişlemesi olarak değerlendirilebilir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi karları daralan işverenlerin 1973 krizinden sonraki
reflekslerindendir?
a) Sendikalarla uzlaşı içinde çalışma
b) Üretim ve yönetim tekniklerini değiştirme
c) Sosyal yardımlara yönelme
d) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine yönelme
2) Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminde 1973 krizinin ortaya çıkarttığı
sorunlardan değildir?
a) Enflasyon
b) Artan kamu harcamaları
c) Kronik bütçe açıkları
d) Para ekonomisinin gelişmesi
3) Refah çoğulculuğu yaklaşımına göre kamu yönetim birimleri hizmetleri sağlarken
hangi görevi yerine getirmemelidir?
a) Hizmetlerin sağlanma sorumluluğunu
b) Planlanmasını
c) Finansmanını ve denetimi
d) Üretim ve dağıtımı
4)

Aşağıdakilerden hangisi krizin etkileri arasında sayılamaz?

a) Sosyal politikaya ihtiyaç duyan kitleyi büyütmesi
b) Sağlık harcamalarını artırması
c) Sosyal güvenlik kapsamını artırması
d) Sosyal güvenlik harcamalarını artırması

65

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)d, 4)c
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4. YEREL YÖNETİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Yerel Yönetimler Niteliği



Yerel Yönetimlerin Tanımı ve Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yerel yönetimler doğal olarak ortaya çıkmış bir yönetim birimi midir?
2) Bugünün yerel yönetimlerinin
yönetimlerinden farklı mıdır?

demokratik

niteliği

ilk

dönem

yerel

3) Mahalli hizmetlerin sağlanmasında yerel yönetimler daha üst yönetim birimlerine
daha etkin olmasının sebepleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yerel Yönetimlerin
Niteliği

Yerel yönetimlerin temel
ögelerinin ortaya konularak
kavranması

Yerel Yönetimlerin
Tanımı ve Özellikleri

Yerel yönetim tanımı ve
yerel yönetimlerin bugünkü
temel özelliklerinin
anlaşılması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla
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Anahtar Kavramlar
 Yerel yönetim: Yerel yönetimler temelde belli bir coğrafi sınırlar içinde yaşayan
halkın yararlanabileceği bölgesel ve ortak nitelikteki hizmetleri sağlayan kuruluş
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Giriş
Bu bölümde yerel yönetimlerin nitelik ve temel özellikleri ve yerel yönetimler
konusundaki uluslararası tartışılmaktadır. Yerel yönetimlerin evrensel özelliklerinin ortaya
konulduğu bu bölümde kentsel hizmetlerin sunumunda kamu yönetim birimlerinin rol ve
etkinlikleri kazandırılmaya çalışılacaktır.
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4.1. Yerel Yönetimlerin Niteliği
Yerel yönetimler, devletin diğer bir deyişle kamu yönetimi aygıtının bir parçası ve
yerel sınırlar içinde yaşayan halkın yararlanabileceği mahalli (bölgesel) nitelikteki hizmetleri
yerine getirmekle görevli olan kuruluşlardır. Bu kısa tarif esas olarak iki unsuru içermektedir.
Bunlardan birincisi, yerel yönetimlerin merkezi idarenin bir alt birimi olduğu, ikincisi ise
yerel halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri ve fonksiyonları yerine getirmesidir.
Bu husus, yerel yönetimlerin karşılaştıkları temel problemlerden birini
oluşturmaktadır. Çünkü, yerel yönetimlerden, bir yandan mahalli koşul ve ihtiyaçlara uygun
hizmetleri sağlamak için yerel demokrasinin bir aracı, diğer yandan önemli alanlarda devlet
politikalarını yürüten ve uygulayan kamu yönetimi aygıtının bir parçası olarak hareket
etmeleri beklenilir. Bu noktada, bürokratik etkinlik temel amaçtır. Ancak, bürokratik etkinlik
tercihi, yerel yönetimlerde etkinlik - demokrasi (yerel duyarlılık) ikilemine yol açmaktadır.
Özellikle üniter devletlerde yerel yönetimler, yasalar tarafından belirlenen ve
şekillendirilen hizmetlerin sağlayıcısı ve tamamlayıcısı olarak görev yaparlar. Böylece,
bürokratik bir kurum haline getirilen yerel yönetimler için hizmetlerin verimli bir şekilde
sunulması, yerel halkın taleplerine olan duyarlılıktan daha önemlidir. Bu perspektife göre,
kamu hizmetlerindeki etkinlik yerel yönetimler tarafından sağlanmalıdır.
Gerçekten, yerel yönetimler, toplum halinde yaşamanın en gelişmiş şekli olan devletin
yanısıra, bölgesel nitelikteki kuruluşlardan biri olarak, bugün bilinen şekliyle 11 ve 12.
yüzyılda Avrupa’da doğmuştur. Devletlerin doğuşu ise ilk çağlarda başlamış olup devlet,
komün sisteminde yer alan köy, kasaba ve kentler gibi doğal bir topluluk olmayıp siyasal bir
örgütlenme biçimidir. Ayrıca, devlet, bir üst kavram ve kuruluş olarak hem böylesi doğal
toplulukları bünyesinde bulundurur ve hem de idari ihtiyaçlar nedeniyle yeni örgütlenme
biçimleri meydana getirilebilir. İdari nitelikteki örgütlenmelere, Türkiye’deki il özel idareleri
ile İngiltere’deki eyaletler ve ABD’deki özel bölgeler örnek gösterilebilir.
Öte yandan, devletler, geleneksel olarak toplumun tümünü ilgilendiren savunma, iç
güvenlik ve bunlarla bağlantılı hukuk düzeninin korunması, altyapıların tesisi gibi ortak
ihtiyaçları karşılama fonksiyonunu yerine getirmektedirler. Devletin bu fonksiyonları
üstlenmesi, yani kamu hizmetlerini sunmasının nedeni piyasaların yetersizliği, belirli koşullar
altında planlama, kollektif karar alma yöntemi ve kamu araçlarının bazı sosyal amaçları
gerçekleştirmede daha etkin olabileceği düşüncesidir. Devletler bu işlevleri yapabilmek için
hem harcamada bulunmak, hem de idari yönden örgütlenmek zorundadır. Bu nedenle
devletler tüm ülkeyi kapsayan bir idari örgüt kurarlar. Üniter devletlerde bu örgüt merkezi
idare, federal devletlerde ise federal örgüt deyimiyle tanımlanmaktadır.
Devletler, yukarıda sayılan fonksiyonların dışında toplumsal yaşamda önemli görevler
üstlenmişlerdir. Bu görevlerin önemli bir kısmı yerel nitelikte olup, mahalli ihtiyaç ve talepler
tarafından, her yerel birimde bütünüyle olmasa bile, kısmi değişiklikler kazandırılarak
şekillendirilmektedir.
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Yine, yerel nitelikli hizmetler bazen, yerel sınırları aşan pozitif veya negatif
dışsallıklara sebep olsalar da, esas itibariyle yerel sınırlar içinde yaşayanları
ilgilendirmektedir. Yerel özellikler taşıyan bu hizmetler, tüm vatandaşları ilgilendiren diğer
kamu hizmetleri gibi, kamusal veya yarı kamusal niteliktedir. Bu hizmetlerin karşılanması
için de, ulusal boyutlu kamu hizmetlerinde olduğu gibi, kaynak kullanımına ve idari
örgütlenmeye ihtiyaç vardır.
İşte, yerel yönetimler böylesi bir ihtiyacın karşılanmasında etkili olan kuruluşlardır.
Ancak, yerel yönetimlerin Avrupa’da ortaya çıkışı incelendiğinde, bu kuruluşların daha çok
bağımsız şehir yönetimleri oldukları ve çok az sayıda şehrin kendi kendini yönetme imkanına
sahip olduğu görülmektedir. Gerçekten, ilk çağlarda merkezden yönetimi geniş şekilde
uygulayan devletler, Ortaçağda hakimiyetlerini derebeyleriyle paylaşmak zorunda kalmışlar
ve gücün yayılması bu nitelikteki şehirlerin doğuşunu sağlamıştır. Çoğu şehir, bir prense bağlı
olarak, sınırları içindeki gümrük kural ve sözleşmelerini kendisinin belirlediği bir yönetim,
özerk bir bölge haline gelmiştir. Bu süreçte bazı şehirler, meclis üyelerini ve resmi
görevlilerini seçme hakkı kazanmıştır.
Bu dönemde şehir yönetimleri, günümüzün üniter devletleri tarafından yerine getirilen
önemli sosyal politika fonksiyonları üstlenmişlerdir. Kadın ve çocuk emeğinin denetimi,
kamu sağlığı sistemlerinin oluşturulması, okullar, yoksullar ve yaşlılar için bakım
imkanlarının geliştirilmesi yanında harcama kriterine dayalı vergileme sistemi, fakirler
üzerindeki piyasa koşullarından kaynaklanan mali yüklerin hafifletilmesini amaçlamaktaydı.
Ayrıca, şehir yönetimleri, prenslerin yardımıyla kent gelirlerinin kontrolünü elde
ettiler, model finansman sistemleri geliştirdiler, kaçakçılığın önlenmesi ve ticaret ve
endüstrinin geliştirilmesi için düzenlemeler yaptılar, yol ve su sağladılar ve atık sistemleri
kurdular. Bu sistemler, başlangıç yıllarında bütünüyle halkın genel isteklerini yansıtan
belediye meclislerinde yapılan kanun ve yönetmelikleri uygulayan, seçilmiş belediye
başkanları ve atanmış diğer görevlilerce geliştirilmiştir.
Ortaçağların sonlarında söylenen “şehir havası bireyi özgürleştirir” Alman atasözü
dönemin koşullarını yansıtması bakımından dikkate değerdir. Yine Pirenne, sosyal
düzenlemelerin tarihteki diğer dönemlere göre daha mükemmel olduğunu, ekonomik
düzenlemelerin ise kentliye düşük maliyetli bir yaşam imkanı sağladığını belirtmektedir.
Ancak, burjuvazinin gelişimi, merkezi idare kadar yerel yönetimler üzerinde de önemli
değişikliklere yol açan sosyo - ekonomik ve kültürel dönüşümler meydana getirmiştir.
Arkasından şehir yönetimleri aile oligarşilerinin tekeline geçmeye başlamıştır.
Şehirlerin haklarının anayasal teminat yerine sözleşmeler ile düzenlenmiş olması,
bağımsız kent yönetimlerini güçlü monarşiler karşısında savunmasız bırakmış ve 14.
yüzyıldan itibaren monarşik idareler her yerde yeni belediyelerin bazı önemli imtiyazlara
ilişkin hak ve yetkilerine son vermeye başlamıştır.
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İrlanda’dan Polonya ve Macaristan’a kadar Kuzey Avrupa’nın büyük bir bölümünde
kasabaların dışındaki yerel birimlerin yönetimi toprak sahiplerinin eline geçmiş ve meclis
toplantıları genellikle onların idari yargı yetkilerini test etmek için yapılır hale gelmiştir.
Görüldüğü gibi, Avrupa’da modern yerel yönetimlerin bu ilk döneme ilişkin mirası
tahmin edildiğinden daha sınırlıdır. Monarşik yönetimler altında merkezi idarelerin yeniden
güçlenmesi ve 17. ve 18. yüzyıldan itibaren “ulus devleti” anlayışının doğuşu ile özerk
bölgelerin imtiyazları ortadan kaldırılarak yerel yönetimlere, bir kamu yönetimi örgütü ve
merkezi yönetimin alt birimlerinden biri olma statüsü verilmiştir.
Yerel yönetimlerin Avrupa’da ortaya çıkışı bütünüyle doğal bir süreç olup, ülkelerin
sosyo - ekonomik ve kültürel yapı, gelenek ve yönetim biçimlerine göre değişik biçimlerde
olgunlaşmıştır.

4.2. Yerel Yönetimlerin Tanımı ve Özellikleri
Evrensel tanımıyla yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda (köy, kent vb.) yaşayan
topluluk üyelerinin birarada bulunmaları nedeniyle, bunların en çok ihtiyaç duydukları ortak
hizmetleri sağlamak amacıyla kurulan ve bu hizmetleri sağlamak için örgütlenebilen, karar
organları (yerel toplulukça seçilebilen), bazı durumlarda da yürütme organları yasalarla
belirlenmiş görev ve yetkilere, özel gelir, bütçe ve personele sahip, merkezi yönetimle
ilişkilerinde özerk olarak hareket edebilen kamu tüzel kişileri olarak belirtilmektedir.
Hedley Marshall, yerel yönetimler için üç ayırtedici özellik belirtir. Bunlardan
birincisi, yerel yönetimlerin bir devlet içinde sınırları belirli bir alanda faaliyet göstermesi,
ikincisi, mutlaka yöneticilerinin seçimle işbaşına gelmesi, üçüncüsü ise vergileme yetkisi de
dahil olmak üzere belirli bir düzeyde otonomiye sahip olan örgütler olmalarıdır.
Yerel yönetimler temelde belli bir coğrafi sınırlar içinde yaşayan halkın
yararlanabileceği bölgesel ve ortak nitelikteki hizmetleri sağlayan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar
devletin, kamu yönetimi aygıtının, bir parçası olarak kamu hizmetlerini sağlamaktadırlar.
Buna göre yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda birlikte yaşayan bireylerin
birarada bulunmalarından kaynaklanan ve en çok ihtiyaç duydukları ortak hizmetleri
sağlamak amacıyla kurulan ve bu hizmetleri sağlamak için örgütlenen kamu tüzel kişileri
olarak tarif edilebilir. Görüldüğü gibi yerel yönetimler üzerinde hem merkezi idarenin ve hem
de yerel halkın talepleri etkili olmaktadır.
Yerel yönetimler diğer bir tanımda, mahalli nitelikteki ortak hizmetleri sağlamak
amacıyla örgütlenen, karar organları ve büyük ölçüde yürütme organları yerel halk tarafından
seçilen, yasalarda tanımlanmış görev ve yetkilere, özel gelir, bütçe ve personele sahip ve
merkezi idare ile ilişkilerinde özerk olarak hareket edebilen kamu kuruluşları olarak
tanımlanmaktadır.
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Yerel yönetimlerle ilgili Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Uluslararası Yerel
Yönetimler Birliği (IULA) belgelerinde yer alan ve Türkiye’nin de kabul ettiği temel evrensel
niteliklere göre; (1) yerel yönetimler demokratik sistemin vazgeçilmez ve etkili bir aktörüdür,
(2) yerel yönetimler özerk kuruluşlardır, (3) yerel yönetimler halk katılımına imkan veren
yönetsel birimlerdir, (4) yerel yönetimler mahalli düzeydeki kamu hizmetlerinin halka
doğrudan ve etkin olarak sağlanmasında merkezi yönetime göre daha başarılıdır ve (5) halka
en yakın yönetim birimi olan yerel yönetimlerin mahalli halka, hemşehrilere karşı duyarlılığı
ve sorumluluğu yüksektir.
Öte yandan, (1) yerel yönetimler ulusal yönetim sistemi bütünlüğü içinde yer alırlar,
(2) yerel yönetimlerin kuruluş ilkeleri, görev ve yetkileri, gelir sistemleri yasama organı
tarafından belirlenir, (3) merkezi yönetim ülke yönetiminde birlik ve bütünlüğü sağlamak
amacı ile yerel yönetimlerin de uymaları gereken ulusal amaçları, hedefleri, ilkeleri ve
standartları belirler, (4) yerel yönetimler, merkezi idarenin ülkenin tümü için geçerli olan
kural ve kararlarına aykırı hareket edemezler, (5) yerel yönetimlerin türlerini, biçimlerini,
yetkilerini ve yönetim usullerini merkezi yönetim tek taraflı olarak istediği gibi belirleyebilir
ve (6) bu kurumlar merkezi yönetimce çizilen çerçeve içinde yerel ihtiyaç ve taleplere cevap
vermeye yetkili kılınmışlardır.
Bu nitelikler, göstermektedir ki, temelde yerel yönetimler kamu yönetim aygıtının bir
unsurudur ve merkezi idare, yerel yönetimlere ilişkin politikaları ile bu kurumların gerek
kentsel ve gerekse sosyal nitelikli kamu hizmetlerinin sağlanmasındaki rolü ve fonksiyonları
üzerinde büyük ölçüde belirleyicidir.
Buna karşılık yerel yönetimler, yürütülmesi kendilerine bırakılmış olan kamu
hizmetlerine ilişkin kararları almak, tercihleri yapmak, bunlar için vergi salma yetkisini de
içerecek biçimde çeşitli yollarla mali kaynak bulmak ve bu hizmetleri yürütmek için gerekli iç
örgüt yapılarını kurmak bakımından yönetsel özerklikten yararlanırlar. Karar organları ve bazı
durumlarda yürütme organları, yerel halkça seçilmek suretiyle göreve getirilebilir.
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Yerel Yönetimler Evrensel Bildirgesi
Yerel yönetimin, ulusal yapının ayrılmaz bir parçası olarak, halka en yakın yönetim
kademesi olduğunu ve bu nedenle, halkın yaşama koşullarıyla ilgili kararların alınmasına
katılmalarını sağlamak ve toplumsal gelişmenin hızlandırılması konusunda onların bilgi ve
yeteneklerini seferber etmek bakımlarından en elverişli konumda bulunduğunu gözönünde
tutarak;
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 21. maddesinde benimsenen, halkın iradesinin
yönetim yetkisinin temelini oluşturduğuna ilişkin ilkeyi hatırlayarak;
Toplumsal ve Ekonomik gelişmeye ilişkin ulusal plan ve programların hazırlanmasına
ve yürütülmesine toplumun bütün öğelerinin, gereğince etkin katılımını sağlamak için
önlemler alınması gerektiğini de öngören 11 Aralık 1969 tarih ve 1542 sayılı Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu Kararıyla kabul edilen Sosyal İlerleme ve Gelişme Bildirgesi’ni
akıldan çıkarmayarak;
Avrupa Konseyi’ni oluşturan 21 ulusal yönetimin, Haziran 1985’de Yerel Yönetim
Sözleşmesi’ni kabul etmiş olduğunu dikkate alarak;
Halkın kendilerini bağlı ve ona karşı sorumlu hissettikleri uyumlu bir topluluğun
yaratılmasına yönelik koşulların en iyi yerel düzeyde sağlanabileceğini gözönünde tutarak;
Yerel Yönetimin güçlendirilmesini, daha etkili ve demokratik kamu politikaları
sağlayarak ulusun bütününü güçlendirdiğini vurgulayarak;
Karar alma sorumluluğunun yerel yönetim bildirimlerine dağıtılmasının, merkezdeki
tıkanmayı azalttığını ve yönetimin işleyişini hızlandırdığını, yeni kurumlara canlılık
kazandırdığını ve mevcut hizmetlerin ve toplumsal olanakların korunup yaygınlaştırılması
ihtimalini arttırdığını gözönünde tutarak;
Daha etkili bir demokratik süreci yaşama geçirme ve böylece halklarının refahını
artırma çabalarında bütün ulusların yönelmesi gereken bir standart görevi görecek aşağıdaki
Yerel Yönetim Bildirgesi’ni ilan eder; ve
IULA Genel Sekreteri’ne, dünyanın dört bir yanında Yerel Yönetim ilke ve
uygulamasını sağlam bir biçimde yerleştirmek amacıyla, bu Bildirgeyi, Birleşmiş Milletler’in
politika oluşturucu organlarına sunma görevini verir.
Madde 1- Yerel Yönetime İlişkin Anayasal Temel
Yerel Yönetim ilkesi, ülkenin genel yönetim yapısı ile ilgili anayasada veya temel
yasalarda yer almalıdır.
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Madde 2- Yerel Yönetim Kavramı
1. Yerel yönetim, yerel yönetim birimlerinin kamuyla ilgili yerel işleri kendi
sorumlulukları altında ve yerel halkın çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkını
ve ödevini dile getirir.
2. Bu hak, eşit ve genel oyla dönemsel olarak serbestçe seçilen bireyler ve temsili
organlar tarafından kullanılmalı ve bunların temel yöneticileri bu esaslara göre seçilmeli veya
seçilmiş organın katılımıyla atanmalıdır.
Madde 3- Yerel Yönetimin Kapsamı
1. Kamusal sorumluluklar, yerel yönetimin halka en yakın temel birimlerince
kullanılmalıdır. Bunlar, her ülkedeki uygulama uyarınca, ara veya bölgesel düzeydeki
birimler tarafından da kullanılabilir.
2. Yerel yönetim birimleri, bir başka makama bırakılmamış veya yerel yönetimin yetki
alanının özellikle dışında tutulmamış bulunan her alanda inisiyatif kullanma konusunda genel
bir hakka sahiptir.
3. Yerel yönetimlerin temel sorumlulukları ve bu sorumlulukları değiştirmeye ilişkin
usul işlemleri, anayasada veya yasada öngörülmelidir.
4. Yerel yönetim birimlerine verilen yetkiler kural olarak tam ve yerel yönetim
birimlerine özgü olmalıdır. Merkezi veya bölgesel bir yönetim birimine, anayasa veya yasaca,
sorumluluğu yerel yönetim birimleriyle paylaşılan sorunlara müdahale yetkisi verilmesi
halinde, yerel yönetim birimlerinin, inisiyatif kullanma ve karar alma hakları korunmalıdır.
5. Merkezi veya bölgesel bir makamca kendilerine yetki ve görev aktarımı yapılması
durumunda, yerel yönetim birimlerine, mevzuatın uygulanışını yerel koşullara uyarlama
konusunda takdir yetkisi tanınmalıdır.
6. Yerel yönetim birimleri, öbür yönetim kademeleri tarafından yerel düzeyde etkiye
sahip kararlar alınmasına makul ve etkin bir biçimde katılmalıdır.
Madde 4- Mevcut Yerel Yönetim Birimlerinin Korunması
1. Anayasanın veya ulusal hukukun yerel karar organlarının askıya alınmasına ya da
varlığına son verilmesine veya yerel yönetim yetkililerinin geçici yada sürekli görevden
alınmasına olanak tanıması durumunda, bu işlem yasalarda önceden öngörülen usule uygun
olarak yapılmalıdır. Bunların işleyişi, yasalarda öngörülecek kısa bir süre içinde eski
durumuna kavuşturulmalıdır.
2. Yerel yönetim birimlerinin sınırlarında değişiklikler, ancak yasayla ve ilgili yerel
topluluğa veya topluluklara danışıldıktan sonra ve yasanın izin verdiği hallerde referanduma
da başvurularak yapılmalıdır.
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Madde 5- Yerel Yönetim İçin Yeterli İdari Yapılar
1. Yerel yönetim birimleri, kendilerini yerel ihtiyaçlara uydurmak ve etkin bir yönetim
sağlamak için kendi iç idari yapılarını belirleyebilmelidir.
2. Yerel yönetim personelinin istihdam koşulları ve eğitim olanakları, cazip mesleki
olanaklar sağlayacak biçimde olmalıdır. Merkezi yönetim, yerel yönetimde, meslekte ilerleme
ve liyakat sistemlerinin devreye sokulmasını özendirmeli ve kolaylaştırmalıdır.
Madde 6- Seçilmiş Yerel Temsilcilerin Görev Koşulları
1. Seçilmiş yerel temsilcilerin görev koşulları, bu kişilerin işlevlerinin serbestçe yerine
getirilmesini güvence altına almalıdır.
2. Bu koşullar, özellikle, uygun ücret ve toplumsal refah olanaklarını sağlamalıdır.
3. Seçimle gelinen yerel görevin yerine getirilmesiyle bağdaşmaz sayılan görevler ve
faaliyetler ancak yasayla belirlenmelidir.
Madde 7- Yerel Yönetim Birimlerinin Faaliyetlerinin Denetimi
1. Yerel yönetim birimlerinin denetimine ilişkin usuller ancak anayasayla veya yasayla
oluşturulmalıdır.
2. Yerel yönetim birimlerinin denetlenmesi kural olarak sadece hukuka uygunluğu
sağlamayı amaçlamalıdır.
Madde 8- Yerel Yönetim Birimlerinin Kaynakları
1. Yerel yönetimler, öbür yönetim kademelerinden ayrı, kendilerine özgü yeterli mali
kaynaklara sahip ve yetkileri çerçevesinde bu gelir kaynaklarında serbestçe tasarrufa yetkili
kılınmalıdır.
2.Yerel yönetim birimlerine kaynak tahsisi, bu birimlerin üstlendikleri görevlerle
orantılı olmalıdır. Bu kaynaklar, kesintisiz kamu hizmetlerine ve yeterli mali planlamaya
olanak verecek tarzda, düzenli ve sürekli bir nitelik taşımalıdır. Her yeni sorumluluk devri, o
sorumluluğun yerine getirilmesi için gerekli mali kaynakların tahsisi ile birlikte
gerçekleştirilmelidir.
3. Yerel yönetim birimlerinin mali kaynaklarının önemli bir bölümü, oranlarını yerel
yönetim birimlerinin belirleyeceği yerel vergilerden, harç ve resimlerden kaynaklanmalıdır.
4. Yerel yönetim birimlerinin toplama yetkisine sahip olduğu veya kendisine tahsis
edilmiş bir bölümünü aldığı vergiler, yerel yönetim birimlerinin sorumluluklarının üstesinden
gelebilmelerini sağlamak açısından, yeterince genel ve esnek bir nitelik taşımalıdır.
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5. Mali yönden daha zayıf yerel yönetim birimlerinin özerkliği, bir mali eşitleme
sistemi aracılığı ile güçlendirilmelidir.
6. Yerel yönetim birimlerine, yeniden dağıtıma tabi kaynakların genel paylaştırımını
yönlendiren kuralların oluşturulmasına uygun biçimde katılma hakkı açıkça tanınmalıdır.
7. Yerel yönetimlere, özgü projelerin veya hizmetlerin finansmanına tahsis edilen
yardımlardan çok, genel yardımların sağlanması özendirilmelidir. Yardım sağlanması, yerel
yönetim birimlerinin yetki alanları içinde izledikleri politikalara yersiz müdahalelere neden
kılınamaz.
Madde 9- Yerel Yönetim Birlikleri
1. Yerel yönetimler, yetkilerini kullanmada, ortak çıkarlarının savunulması ve
geliştirilmesi ve üyelerine belli hizmetler sağlamak için birlikler kurma yetkisine sahip
kılınmalıdır.
2. Diğer yönetim kademeleri, yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemeler konusunda
yerel yönetim birliklerine danışmalıdırlar.
Madde 10- Uluslararası Bağlar
1. Yerel yönetim birimlerinin birlik kurma ve birliklere katılma hakkı, uluslararası bir
yerel yönetimler birliğine katılma hakkını da kapsamalıdır.
2. Yerel yönetim birimleri, değişim ve işbirliği ve uluslararası anlayışın geliştirilmesi
amacıyla, başka ülkelerdeki benzerleriyle ilişkiler kurma yetkisine de sahip kılınmalıdır.
Madde 11- Yerel Yönetimlerin Özerkliklerinin Yasal Yönden Korunması
Yerel yönetimler, özerkliğini korumak ve görevlerini belirleyen ve çıkarlarını koruyan
yasalara uyulmasını sağlamak için yasal yollara başvurma hakkına sahip kılınmalıdır.
Not: Bu Bildirge Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (IULA)’nın 23-26 Eylül 1985
tarihinde Rio de Janeiro’da düzenlenen 27. Dünya Yerel Yönetimler Kongresi’nde kabul
edilmiştir.
Nitekim, merkezi idare yerel yönetim ilişkisinin niteliğine göre bazı ülkelerdeki yerel
yönetimler ilk grupta yer alan ve demokratik olarak yönetilen, özerk, halka yakın ve halka
duyarlı yönetim birimleri olarak ortaya çıkarken, bazı ülkelerde merkezi idarenin bir alt birimi
olmanın ötesinde bir fonksiyon üstlenememektedirler. Diğer bir ifadeyle yerel yönetimlerin
yapı, özellik ve işlevleri ülkeden ülkeye değişiklik göstermekte ve ülkelerin toplumsal yapısı,
tarihi mirası ve geleneklerine göre şekillenmektedir. Örneğin ülkemizde, 5393 sayılı yasa
değişikliğine kadar ülkemizdeki belediyelerin görevleri 1580 sayılı yasada tek tek
belirtilmişti. Bununla birlikte, 1580 sayılı yasanın geçerli olduğu dönemde ülkemizdeki
belediyeler, hangi tür hizmet yapmak isteseler yasal dayanağını bu yasada bulabilmişlerdir.
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Bu durum, ülkemizde merkezi devletin genel olarak yerel yönetimlerin işlev ve
fonksiyonlarını tür ve nitelik bakımından sınırlandırıcı bir yaklaşım benimsemediğini
göstermektedir. Bununla birlikte ülkemizde yerel yönetimlere görev ve sorumluluklarıyla
orantılı kaynak tahsis edilmediği ve özellikle iktidar partilerinin muhalefet partilerine mensup
belediyelerin mali kaynaklarını kısıtlayarak bu kurumları işlevsiz hale getirmeyi amaçladığı
dönemler de yok değildir.
Yerel yönetimlerin en önemli işlevi ise mahalli nitelikli kamu hizmetlerinin yerine
getirilmesidir. Ayrıca, bu kurumların ekonomik istikrarın sağlanması ve gelir dağılımı
fonksiyonu da vardır. Ancak, genellikle bu iki fonksiyon makro düzeyde belirlendiği için
yerel yönetimlerden çok, merkezi idarenin bir görevi olarak ortaya çıkmaktadır. Yerel
yönetimler ise gerek merkezi idare tarafından üstlenilen eğitim, sağlık, konut gibi temel
sosyal politikaların mahalli düzeyde sağlanmasında ve gerekse kendi sorumlulukları içinde
yer alan kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde görev üstlenmektedirler. Ancak, bir ülkede
yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinin ve dolayısıyla sosyal politikaların sağlanmasındaki
etkinliği ise başta merkezi veya federal devletin yaklaşımına, merkezi idare-yerel yönetim
ilişkilerinin niteliğine ve ülkelerin yönetim sistemine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Öte yandan, yerel yönetimlerin yapı ve fonksiyonları arasında da homojenlik söz
konusu değildir. Yerel yönetimler bazı ülkelerde iki düzeyli teşkil edilirken bazılarında üç
veya daha fazla düzeyli yerel yönetim yapılarına rastlanmaktadır. Örneğin ülkemizde yerel
yönetim birimleri belediyeler, köyler ve il özel idareleri iken, İngiltere’de bazı metropolitan
şehirler dışında İngiliz yerel yönetimleri temelde iki kademeden oluşmaktadır.
Diğer bir husus ise yerel yönetimlerin büyüklüğüne ilişkindir. Yerel yönetim birimi
başına düşen ortalama nüfus miktarı bir ülkeden diğerine oldukça farklılık göstermektedir.
Bazı ülke yerel yönetim birimlerinde yaşayan nüfus miktarı birkaç binle sınırlı iken, bazı
ülkelerde bu miktar yüz binleri aşmaktadır. Ülke içinde de yerel yönetim birimleri arasında
nüfus miktarı bakımından büyük farklılıklar görülmektedir.
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Uygulamalar
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
Kuruluş ve Görev
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet
göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulmuş ve belediyelerin hak ve
menfaatlerini dernek çatısı altında korumaya yönelik olarak belediyecilikle ilgili faaliyetlerini
57 yıl dernek statüsünde sürdürmüştür.
Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye’deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak
amacıyla Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli
idare birliği statüsüne kavuşmuştur.
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 26.05.2005 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisinde kabul edilmesi ve 11.6.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmesi ve bu Kanuna göre hazırlanan Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün
İçişleri Bakanlığınca 28.09.2005 tarihinde onaylanmasıyla Türkiye Belediyeler Birliği, ulusal
ve uluslar arası düzeyde belediyeleri temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal
üyesi olduğu tek mahalli idare birliği özelliğine kavuşmuştur.
Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) görevleri, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri
Kanunu’nun 20 ve Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün 5’inci maddesinde sayılmıştır.
Türkiye Belediyeler Birliği’nin görevleri şunlardır;
a.

Türkiye’deki tüm belediyeleri Birlik çatısı altında toplamak.

b.

Belediyelerin menfaatlerini korumak ve gelişmelerine yardımcı olmak.

c.

Belediyelerin seçilmiş ve atanmış personel ve görevlilerini eğitmek.

d.

Belediyelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirmek.
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e.

İlgili yurtiçi ve yurtdışı merciiler nezdinde belediyeleri temsil etmek.

f.

Belediyelere rehberlik etmek.

g. Belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliğini, teknik ve idari bilgi ve deneyim
değişimini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını desteklemek.
h. Belediyelerde “e-belediye”, “kent bilgi sistemi” vb. bilişim ve teknoloji
uygulamalarının gelişmesine teknik destek sağlamak.
i. Dünyada belediyecilik konusundaki gelişmeleri izlemek; belediyeleri ilgilendiren
konularda araştırma - geliştirme, konferans, seminer, panel, yuvarlak masa toplantısı, teknik
ve mesleki gezi vb. faaliyette bulunmak.
j.

Belediyelerle ilgili kitap, dergi, bülten vb. basılı materyal yayınlamak.

k. Yurtiçinde belediyecilik konusunda görev ve hizmet yürüten kamu kurum ve
kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum
kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak hizmet projeleri yürütmek.
l. Belediyecilik alanında faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülke
yerel yönetim birlikleri, dernekleri ve benzeri kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak projeler
yürütmek, gerektiğinde bu tür kuruluşlara üye olmak, buralarda belediyeleri temsil etmek,
belediyelerin bu kuruluşlarla ve diğer ülke belediyeleri ile ilişkilerine gerektiğinde aracılık
etmek.
m. AB sürecinde ülkemizin yerel yönetimler konusunda yapması gereken işler ve
hazırlıklara katkı sağlamak, belediyelerin AB’nin hibe, teknik yardım, eşleştirme (twinning)
vb. program ve imkânlardan yararlanmalarına yardımcı olmak.
İlgili mevzuat ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak belediyeciliğin gelişmesine katkı
sağlayacak her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
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Uygulama Soruları
1) Belediyeler düzeyinde üst örgütlenmeye niçin ihtiyaç duyulmuştur açıklayınız?
2) Belediyeler Birliğinin etkinliğini inceleyiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yerel yönetimlerin temel nitelik, özellik ve bu kurumlara ilişkin evrensel
nitelikler ele alınmıştır.
Yerel yönetimler, devletin diğer bir deyişle kamu yönetimi aygıtının bir parçası ve
yerel sınırlar içinde yaşayan halkın yararlanabileceği mahalli (bölgesel) nitelikteki hizmetleri
yerine getirmekle görevli olan kuruluşlardır. Yerel yönetimler, toplum halinde yaşamanın en
gelişmiş şekli olan devletin yanı sıra, bölgesel nitelikteki kuruluşlardan biri olarak, bugün
bilinen şekliyle 11 ve 12. yüzyılda Avrupa’da doğmuştur. Yerel yönetimlerin Avrupa’da
ortaya çıkışı incelendiğinde, bu kuruluşların daha çok bağımsız şehir yönetimleri oldukları ve
çok az sayıda şehrin kendi kendini yönetme imkanına sahip olduğu görülmektedir.
Devletler, geleneksel olarak toplumun tümünü ilgilendiren savunma, iç güvenlik ve
bunlarla bağlantılı hukuk düzeninin korunması, altyapıların tesisi gibi ortak ihtiyaçları
karşılama fonksiyonunu yerine getirmektedirler. Devletler, sayılan bu fonksiyonların dışında
toplumsal yaşamda önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu görevlerin önemli bir kısmı yerel
nitelikte olup, mahalli ihtiyaç ve talepler tarafından, her yerel birimde bütünüyle olmasa bile,
kısmi değişiklikler kazandırılarak şekillendirilmektedir. Yerel nitelikli hizmetler ise bazen,
yerel sınırları aşan pozitif veya negatif dışsallıklara sebep olsalar da, esas itibariyle yerel
sınırlar içinde yaşayanları ilgilendirmektedir.
Evrensel tanımıyla yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda (köy, kent vb.) yaşayan
topluluk üyelerinin birarada bulunmaları nedeniyle, bunların en çok ihtiyaç duydukları ortak
hizmetleri sağlamak amacıyla kurulan ve bu hizmetleri sağlamak için örgütlenebilen, karar
organları (yerel toplulukça seçilebilen), bazı durumlarda da yürütme organları yasalarla
belirlenmiş görev ve yetkilere, özel gelir, bütçe ve personele sahip, merkezi yönetimle
ilişkilerinde özerk olarak hareket edebilen kamu tüzel kişileri olarak belirtilmektedir.
Yerel yönetimler temelde belli bir coğrafi sınırlar içinde yaşayan halkın
yararlanabileceği bölgesel ve ortak nitelikteki hizmetleri sağlayan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar
devletin, kamu yönetimi aygıtının, bir parçası olarak kamu hizmetlerini sağlamaktadırlar.
Yerel Yönetimler Evrensel Bildirgesinin başlangıcında yerel yönetimlerin niteliklerine
ilişkin önemli hususların altı çizilmektedir. Bu hususlar; “yerel yönetimin, ulusal yapının
ayrılmaz bir parçası olarak, halka en yakın yönetim kademesi olduğu ve bu nedenle, halkın
yaşama koşullarıyla ilgili kararların alınmasına katılmalarını sağlamak ve toplumsal
gelişmenin hızlandırılması konusunda onların bilgi ve yeteneklerini seferber etmek
bakımlarından en elverişli konumda bulunduğu” ifade edilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin özellikleri arasında sayılamaz?
a) Ülkelerin yönetim bütünlüğü dışında yer alma
b) Halka duyarlılık
c) Demokratik yönetim
d) Mahalli nitelik
2) Mahalli nitelikte
aşağıdakilerden hangisidir?

hizmetlerin

sunulmasında

etkin

olan

yönetim

birimi

a) Devletler
b) Yerel yönetimler
c) Bölgesel yönetimler
d) Federal yönetimler
3) Bugünkü anlamda yerel yönetimler hangi dönemde ortaya çıkmıştır?
a) İlk dönem
b) 11-12. yüzyıl
c) 19. yüzyıl
d) 20. yüzyıl
4) Yerel Yönetimler Evrensel Bildirgesinde bu kurumların hangi düzeyde yasal
güvenceye sahip olması öngörülmüştür?
a) Yönerge
b) Yönetmelik
c) Yasa
d) Anayasa

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)b, 4)d
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5. YEREL YÖNETİMLERİN İŞLEVLERİ, TÜRLERİ VE MERKEZİ
İDARE İLE İLİŞKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Yerel Yönetimlerin İşlevleri

-

Yerel Yönetimlerin Tipleri

-

Merkezi İdare Yerel Yönetim İlişkisi Modelleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yerel yönetimlerin gelir dağılımına etkisini tartışınız?
2) Kaynakların etkin kullanımı açısndan merkezi idare ile yerel yönetim ilişkisi nasıl
yapılandırılmalıdır?
3) Yerel yönetimlerin ekonomik kalkınmadaki rolünde bir değişim sözkonusu
mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Yerel Yönetimlerin
İşlevleri

Yerel yönetimlerin temel
görevlerinin kavranması

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Yerel Yönetimlerin
Tipleri

Yerel yönetim tiplerinin
anlaşılması

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Merkezi İdare Yerel
Yönetim İlişkisi
Modelleri

Yerel yönetim merkezi
idare ilişkisine ilişkin
güncel gelişmelerin analiz
edilmesi

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla
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Anahtar Kavramlar


Desentralizasyon: Hizmetlerin alt kademe yönetim birimlerine devredilmesi
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Giriş
Bu bölümde yerel yönetimlerin işlevleri, tipleri ile yerel yönetimlerle merkezi yönetim
ilişki modelleri tartışılacaktır. Yerel yönetimlerin görevleri konusundaki değişimin de ele
alınacağı bölümde, merkezi idare yerel yönetim ilişkisi model türüne ülkeden ülkeye yerel
yönetimlerin etkinliğinin değiştiği ortaya konulacaktır.
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5.1. Yerel Yönetimlerin İşlevleri
Yerel yönetimler kamu maliyesinin üç temel işlevi olan ekonomik istikrarın
sağlanması, gelir dağılımı ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde görev almaktadır.
Kamu yönetimi aygıtının önemli unsurlarından olan bu kuruluşlar, piyasa ekonomisinin
başarısızlığı veya yetersizliğinden dolayı ekonomiye müdahale etmek suretiyle çeşitli işlevleri
yerine getiren devletin, kamusal alandaki sorumluluklarını paylaşan bir örgütlenme biçimidir.
Ancak, yerel yönetimlerin sorumlulukların yerine getirilmesindeki katkısı, devlete
göre oldukça sınırlı olup, bu pay ekonomik istikrar ve gelirin yeniden dağılımında, kamu
hizmetlerinin sağlanması ile ilgili görevlerine göre büyük ölçüde azdır. Benzeri farklılık,
gelişmiş ülkeler ile gelişen ülkeler arasında da görülmektedir. Öyle ki, gelişmiş ülkelerdeki
yerel yönetimler yukarıda sıralanan görevlerin tümünün sağlanmasına daha etkin bir düzeyde
katılırken, gelişmekte olan ülke yerel yönetimleri, kamu hizmetlerinin sağlanmasında dahi
yeterli olamamaktadır.

5.1.1. Ekonomik İstikrar Sağlayıcı İşlevi
Ekonomik istikrar politikaları genel olarak makro ekonomik boyutlu olduğu için, bu
politikalarla ilgili birincil sorumluluk merkezi yönetime aittir. Nitekim para, enflasyon,
işsizlik gibi makro politikalar merkezi düzeyde yönetilmelidir. Çünkü, her bir yerel yönetimin
ayrı bir mahalli ölçekli politika veya bu politikalar üzerinde kontrole sahip olmasının çok
çeşitli problemler doğuracağı açıktır. Örneğin, İzmir belediyesinin enflasyon üzerinde etkili
olması düşünülemez. Ancak, yerel yönetimler bölgesel kalkınma ve işsizliğe yönelik birtakım
önlemler alabilirler. Ulusal ve uluslararası yatırımları bölgelerine çekmek ve kendi
birimlerinde işçi istihdam etmek suretiyle sınırlıda olsa etkili olabilirler.
Diğer taraftan, Keynesyen bütçe açığı politikalarının yerel düzeyde uygulanması
uygun görülmemektedir. Yine, merkezi idare, yerel yönetimlerin sahip olmadığı para ve
maliye politikaları ile büyük miktarlardaki bütçe açıklarını önlemeye çalışmaktadır.
Buna karşılık son yıllarda ekonomik istikrar sağlama fonksiyonun merkezi yönetim
tarafından yerine getirilmesine yönelik standart argümanlara yönelik eleştiriler artmıştır.
Gramlich’e göre, ABD’de 1980’li yıllardaki makro ekonomik gelişmeler ve büyük federal
bütçe açıkları, merkezi yönetimin ülke çapındaki politikaları planlaması ve izlemesini
sınırlandırmıştır. Hatta Yazar, geçmiş döneme göre federe devletlerin istikrar politikalarında
daha başarılı rol üstlendiğini ispat etmektedir.
Makro ekonomik şartlardaki değişikliklerle ilgili bazı bulgular diğer ülkelere teşmil
edilebilmesine rağmen, yerel yönetimlerin istikrar politikalarının arzu edilen etkiye sahip
olabilmesi, farklı ülkelerde çok değişik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
faktörler, yerel vergi ve harcama sistemlerinin yapısı, yerel yönetimlerin otonomi düzeyi ve
milli ekonomi içindeki önemleridir.
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Konu, gelişmekte olan ülkeler açısından değerlendirildiğinde ekonomik istikrarın
sağlanması görevinin benzeri ve fakat daha güçlü nedenlerle, büyük ölçüde merkezi
yönetimce üstlenildiği görülmektedir. Nitekim, makro ekonomik dalgalanmalar bu ülkelerde
genellikle daha şiddetlidir. Çünkü, tarıma dayalı ekonomik yapı, geniş ve tahmin edilemeyen
iklim değişikliklerine maruz kalırken, bu ülkeler temel üretim girdileri ile ara mallar ve
kredilerin sağlanması için büyük ölçüde diğer ülkelere bağımlıdır. Bu sebeple gelişmekte olan
ülkelerdeki istikrar politikaları, iyi eğitimli ve tecrübeli görevliler tarafından dikkatlice
planlanmalı ve bir merkezden koordine edilmelidir.
Gelişen ülkelerde yerel yönetimlerin ekonomik istikrarın sağlanmasındaki rolünü
sınırlandıran diğer bir unsur da, bu kurumların ulusal ekonomideki paylarının da çok küçük
olmasıdır. Gelişen ülkelerde genelde toplam kamu harcamalarının % 5’lerden daha azı yerel
yönetimler tarafından kullanılmaktadır. Ülkemizdeki yerel yönetimlerin ekonomik istikrarın
sağlanmasındaki rölü, gelişen ülke örnekleriyle örtüşmektedir. Nitekim, yerel yönetimler
toplam kamu harcamalarının % 12’sini kullanarak görevlerini yerine getirmeye ve ülkemiz
kentlerini yaşanabilir hale getirmeye çalışmaktadırlar.
Makro ekonomik şartlardaki değişikliklerle ilgili bazı bulgular diğer ülkelere teşmil
edilebilmesine rağmen, yerel yönetimlerin istikrar politikalarının arzu edilen etkiye sahip
olabilmesi, farklı ülkelerde çok değişik faktörlere bağlı olarak meydana gelebilecektir. Bu
faktörler, yerel vergi ve harcama sistemlerinin yapısı, yerel yönetimlerin otonomi düzeyi ve
milli ekonomi içindeki önemleridir.
Konu, gelişmekte olan ülkeler açısından değerlendirildiğinde ekonomik istikrarın
sağlanması görevinin benzeri ve fakat daha güçlü nedenlerle büyük ölçüde merkezi yönetimce
üstlenildiği görülmektedir. Nitekim, makro ekonomik dalgalanmalar bu ülkelerde genellikle
daha şiddetlidir.
Çünkü, tarıma dayalı ekonomik yapı, geniş ve tahmin edilemeyen iklim değişiklikleri
ve temel üretim girdileri ile ara mallar ve kredilerin sağlanması için büyük ölçüde diğer
ülkelere bağımlıdır. Bu ülkelerdeki istikrar politikaları, iyi eğitimli ve tecrübeli görevliler
tarafından dikkatlice planlanmalı ve bir merkezden koordine edilmelidir.
Gelişen ülkelerde yerel yönetimlerin ekonomik istikrarın sağlanmasındaki rolünü
sınırlandıran diğer bir unsur da, bu kurumların ekonomideki paylarının da çok küçük
olmasıdır. Genelde toplam kamu harcamalarının % 5’lerden daha azı yerel yönetimler
tarafından kullanılmaktadır.

5.1.2. Gelir Dağılımı Görevi
Gelir dağılımı sorunu tarihin her döneminde insanoğlunun dikkatini çeken temel
sosyal politikalardan biridir. Hem geniş hem de dar anlamdaki sosyal politika kapsamındaki
soruna yönelik müdahaleler, ilk ciddi sosyal politika önlemleri olarak değerlendirilmektedir.
Çünkü, gelir bireysel ve toplumsal refahın başlıca belirleyicisidir. Bu nedenle, devletin veya
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kamu erkini kullanan diğer yönetim birimlerinin adil bir gelir dağılımına yönelik önlemler
alması beklenilmektedir.
Gelir dağılımıyla ilgili sorumluluk, ekonomik faktörlerin hareketliliğine bağlı olarak
genelde merkezi yönetim tarafından üstlenilmektedir. Yerel yönetimlerin gelirin yeniden
dağıtımı programlarını uygulamaları halinde varlıklı bireyler ve işletmeler, böylesi
programları uygulamayan yönetim birimlerine taşınacaklardır.
Aynı zamanda gelirin yeniden dağılımı politikası çerçevesinde ödenek almaya uygun
niteliklere sahip olan yoksullar ise bu yerel bölgeye yerleşeceklerdir. Çok sayıda yoksul
bireylerin yerleşmesi, gelir dağılımı politikasının işlemesini imkansız hale getirecektir.
Diğer taraftan, yerel yönetimlerin mali kapasiteleri, zengin ve düşük gelirli bireylerin
ayrı bölgelerde toplanma isteklerinden dolayı birbirinden farklılaşmaktadır. Bu nedenle bazı
yerel yönetimler düşük vergi geliri ve yüksek finansal ihtiyaç düzeyine sahipken, diğerleri
yüksek vergi gelirine karşılık daha az mali kaynağa gereksinim duymaktadır.
Bu noktada da, ulusal ölçekli bir gelir dağılımı politikasının benimsenmesi, yerel
birimler arasındaki böylesi farklılıkların azalmasına hizmet edecektir. Yine, yoksul yerel
birimlere yapılan yardımlar düşük gelirli insanların kamu hizmetlerinden yararlanma düzeyini
yükseltecektir. Böylece, bireysel eşitsizliklerin azaltılmasına hizmet edebilecektir.
Ulusal ölçekli bir gelir dağılımı politikasının uygulanması ise, yerel yönetimler
arasındaki gelir farklılıkların azalmasını sağlamada daha etkili olacaktır. Geliri düşük yerel
birimlere yapılan yardımlar, düşük gelirli bireylerin kamu hizmetlerinden yararlanma
düzeyinin yükselmesine ve böylece, bireysel eşitsizliklerin azaltılmasına hizmet edebilecektir.
Gelir dağılımının merkezi yönetimin insiyatifi altında sağlanması düşüncesi, hem
teorik hem de ampirik açıdan çeşitli araştırmalarla zayıflatılmaktadır. Pauly ve Tresch gelirin
yeniden dağılımı politikalarının yüksek gelir gruplarının faydasını artırabileceğini ileri
sürmektedir. Ayrıca bu iki yazar, bölgelerindeki fakirlikten doğrudan en fazla etkilenen vergi
mükelleflerinin, yoksulların gelirini artırmaya çalıştığını belirtmektedir. Bu yaklaşımlar
yeniden gelir dağılımı politikası uygulayan yerel birimlerden varlıklı bireylerin ayrılacağı
görüşünü zayıflatmaktadır.
Diğer bir araştırmada Gramlich, Amerika Birleşik Devletlerinde, federe devletlerin
son yıllarda gelirin yeniden dağılımının sağlanmasında geçmişe nazaran daha önemli bir rol
yerine getirdiğini ileri sürerken, Crane, yerel geliri yeniden dağılımı politikalarının sosyal
refah üzerindeki etkisinin atfedilenin üzerinde olduğunu belirtmektedir.
Gerçekten, İngiltere örneğinde olduğu gibi yerel yönetimler, gelirin yeniden dağılımı
politikalarının uygulanmasına, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, etkin bir biçimde
katılmışlardır. Bu ülkede merkezi idare yerel yönetimlerden, özellikle konut ve sosyal
hizmetler alanlarında geliri yeniden dağıtan bir temsilcisi - vekili olarak yararlanmıştır.
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Öte yandan, gelişen ülkelerde zenginlerin yerel yönetim birimleri arasındaki
hareketliliği daha az öneme sahiptir. Çünkü, bu ülkelerde yüksek düzeyde kamu hizmeti
sağlayan şehir sayısı birkaçı geçememektedir. Bu nedenle büyük kentsel merkezlerdeki yaşam
standartını sürdürmek isteyen zenginlerin önünde, çok az alternatif yerleşim yeri vardır. Hatta
yakın gelecekte varlıklı grubun, kırsal kesimden gelen iç göçlerle büyük şehirlerde nüfusun
hızla artması halinde dahi, bu şehirlerden ayrılma ihtimallerinin zayıf olduğu tahminleri
yapılmaktadır.
Gelişen ülkelerde nüfusun yerel yönetim birimleri arasında yer değiştirmesi problemi
daha sınırlı etkiye sahip olmakla birlikte, bu ülkelerdeki yerel yönetimlerin gelir dağılımı
konusunda önemli işlevler gördüğü söylenemez. Birçok bölgedeki yerel birimin kaynakları
yetersizdir ve ciddi bir gelir dağılımı için yeterli imkanları yoktur. Üstelik, gelişen ülkelerin
çoğunda yerel yönetimlerin rolü çok sınırlıdır ve bu otoriteler büyük ölçekli gelirin yeniden
dağılımı programlarını uygulayacak kapasiteden yoksundur.
Yine bu ülkelerde, büyük şehirlerdeki yerel yönetimler, diğer şehirlerdekilere göre
daha fazla sorumluluğa ve kapasiteye sahiptir. Bunun sebeplerinden biri, büyük şehirlerin ve
özellikle başkentlerin yerel ve merkezi idarenin fonksiyonlarını içeren özel bir idari statüye
sahip olmasıdır. Bu uygulama yalnızca gelişen ülkelerle sınırlı değildir. Örneğin, Washington
D.C. hem bir yerel yönetimin, hem de bir federe devletin mali sorumluluklarından bir kısmına
sahip özel bir bölgedir.
Gelişmiş ülkelerin aksine, gelişen ülkelerde yerel yönetimlerin gelirin yeniden
dağılımı politikalarını kısıtlayan diğer bir unsur da politik faktörlerdir. Öyle ki, mahalli
siyasal yaşamda söz sahibi olan varlıklı bireyler politik güçlerini, yerel yönetimlerin gelirin
dağılımı politikalarının gelişmesini engelleyecek şekilde kullanabilirler.

5.1.3. Kaynak Dağılımı – Kamu Hizmetlerinin Sağlanması Görevi
Gerek gelişmiş ve gerekse gelişen ülkelerde ekonomik istikrar ve gelir dağılımı
görevleri büyük ölçüde merkezi idare tarafından üstlenilirken, yerel yönetimler kaynak
dağılımı – kamu hizmetlerinin sağlanmasında daha aktif rol oynamaktadırlar. Ancak, bu, yerel
yönetimlerin işlevleri açısından karşılaştırmalı bir etkinlik düzeyi olup, tüm ülkelerdeki yerel
yönetimlerin kamu hizmetlerinin sağlanmasında merkezi idareye göre daha üstün olduğu
anlamı çıkarılmamalıdır. Tabi ki özellikle gelişmiş ülkelerdeki yerel yönetimlerin mahalli
düzeydeki tüm kamusal ihtiyaçların sağlanmasında etkin oldukları da unutulmamalıdır.
Bu fonksiyon, bir ekonomide toplam kaynakların kamu - özel sektör arasında
bölünmesi ve kamu hizmetlerinin sektörel, sosyal ve hatta mahalli olarak ayrıştırılması
sürecini içerir. Birincil süreç yani kamu - özel kesim arasında kaynakların dağılımı veya hangi
mal ve hizmetlerin devlet, hangilerinin özel sektör tarafından sağlanmasının optimal olduğuna
ilişkin teorik tartışmalar ve bu tartışmaların temelini oluşturan mal ve hizmet türlerinin
bütünüyle incelenmesi, çalışmanın kapsamı dışında olduğundan ele alınmayacaktır.
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Ancak, birçok ülkedeki yerel yönetimlerin, desentralizasyon sürecine rağmen, hangi
faaliyetleri yerine getirecekleri bile doğrudan yasalar ve devletin denetimi altında
belirlenmektedir. Yani, devletin ekonomik ve sosyal yaşamdaki rol ve fonksiyonlarının
azalması, yerel yönetimleri büyük ölçüde etkilemektedir.
Gerçekten, beşeri ihtiyaçların maksimum oranda karşılanması, tarih boyunca gelişme
düzeyi ve kalkınma seviyesi ne düzeyde olursa olsun tüm toplumlarda olduğu gibi,
günümüzde de en önemli sorun olmaya devam etmektedir.
Beşeri ihtiyaçlar, özel ve kamusal ihtiyaçlar olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Özel
ihtiyaçlar, insanların fizyolojik yapıları, kamusal ihtiyaçlar ise birarada yaşamaları sonucunda
ortaya çıkmaktadır. İnsanın acıkması birincil ihtiyacı, örgütlenme biçimine göre
farklılaşmakla birlikte savunma, iç güvenlik, adalet sistemi (devlet düzeyinde örgütlenme),
kanalizasyon, kent içi ulaşım, itfaiye teşkilatının (kent düzeyinde örgütlenme) varlığı ikincil
ihtiyacı temsil etmektedir. Bütün bu ihtiyaçların giderilmesi isteği ise ekonomik faaliyette
bulunulmasının temel etkenidir.
Devletler izledikleri ekonomik modellere göre, özel ve kamusal ihtiyaçların
üretilmesinde rol oynamaktadır. Devletin piyasaya müdahale etmesinin temel nedenleri,
serbest işleyen piyasaların yetersiz kalması veya istenilmeyen sonuçlar meydana getirmesi ve
planlamanın, kollektif karar almanın ve bazı hizmetlerin kamu sektörü tarafından
sağlanmasının belirli sosyal amaçlara hizmet etmesi nedeniyle daha etkin olunabileceğinden
dolayıdır.
Genel olarak devletin ekonomiye müdahalesinin temel nedeni, başarısızlığı veya
yetersizliğinden dolayı piyasanın, optimum düzey ve miktarda üretim yapamayacağı ve
toplumda eşitlik ve adaleti sağlayamayacağındandır.
Ancak Buchanan, Tullock ve Meuller gibi “Kamu Tercihi” teorisyenlerine göre devlet
de piyasa benzeri başarısızlık veya yetersizliğe sahiptir. Nitekim, İngiliz ekonomist Henry
Sidgwick, “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” politikasının istenen sonuçları veremediği
her koşulda devletin piyasaya müdahale etmesinin zorunlu olmadığını ve hatta bazı
durumlarda bu müdahalenin piyasaların neden olduğu sorunlardan daha ciddi ekonomik
sonuçlar doğurabileceğini belirtmektedir.
Devletin ekonomiye müdahalesinin, dolayısıyla kamu ekonomisinin ortaya çıkışındaki
diğer bir neden ise mal ve hizmetlerin özellikleridir. Kamu hizmetlerinin üretimi kamu
yönetimi birimleri tarafından sağlanmaktadır. Ancak, kamu hizmetlerinin ilgili kamu
kuruluşunun sıkı denetimi altında özel kişi ve kuruluşlarca sağlanması mümkündür. Öyle ki,
merkezi ve yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinin üretimi safhasını özel sektöre terk etmeleri,
İngiltere ve ABD’de 1980’lerden beri kamu ekonomisi alanında yaşanan en büyük
değişimdir. Bu noktada devletin halkın ihtiyaçlarını tatmin etme sürecine katılımını anlamak
için mal ve hizmetlerin nitelikleri ele alınacaktır.
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Mal ve hizmetlerin özellikleri ise, o mal ve hizmetin özel sektör tarafından arzedilip
edilmeyeceğinin belirlenmesindeki temel verilerdir. Nitekim, hangi mal ve hizmetlerin özel,
hangilerinin kamu sektörünce sağlanması gerektiği, devletin ekonomideki rolü ve özelleştirme
üzerine son 15 - 20 yıldır süregelen tartışmalar, mal ve hizmetlerin özelliklerine dayalı
yapılmaktadır.
Mal ve hizmetler genel olarak “pür mallar” ve “pür olmayan mallar”; pür mallarda
kendi arasında “pür kamusal mallar” ve “pür özel mallar” olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu
noktada kamusal mal ve hizmetlerle ilgili çeşitli özellikler öne çıkmaktadır. Öyle ki,
tüketimde rekabetin olmaması veya bölünmezlik, tüketimden dışlanmazlık özelliğini taşıyan
mal ve hizmetler “pür veya tam kamusal mal”dır.
Tam kamusal mallara örnek olarak, ülke savunması, adalet hizmetleri ve diplomasi
sayılabilir. Bölünebilir ve pazarlanabilir nitelik taşıyan mallara ise “pür veya tam özel mal”
adı verilmektedir. Pür veya tam olmayan mallar ise bu iki özelliği birarada taşımayan, yarı
kamusal mallar, doğal tekel malları, ortak havuz malları ve merit ve demerit mallardır.
Örneğin, yarı kamusal mallar faydası bölünebilen ve pazarlanabilen, ancak, dışsal
faydaları olan mallardır. Bu mallar dışsal faydaları sebebiyle yarı kamusal mallar olarak
nitelendirilmektedir. Yine merit ve demerit mallar bölünebilen ve tüketimde dışlama ilkesinin
uygulandığı mallar olmakla birlikte, bir bedel karşılığı sunulması arzu edilmeyen ve kamu
ekonomisince üstlenilmesi beklenen mallardır.
Pozitif dışsal ekonomiler yayan mallar merit, negatif dışsal ekonomiler yayan mallar
ise demerit mallar olarak nitelendirilmektedir. Merit mallara örnek olarak ilk okul eğitimi,
huzurevleri, kimsesiz çocuk bakım ve yetiştirme merkezleri, akıl hastaheneleri, demerit
mallara ise uyuşturucu, alkol ve sigara kullanımıyla ilgili mallar gösterilebilir. Bu tür mal ve
hizmetlerin sunulmasında, devletin dışındaki diğer aktörlerin görev aldığı görülmektedir.
Gönüllü organizasyonlar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve vakıflar bu tür malları sunmaya
çalışmakta, ancak, piyasa ekonomisindeki kâr motifi nedeniyle yeterli düzeyde ihtiyaca cevap
verememektedirler.

5.2. Yerel Yönetim Tipleri
Başlıca yerel yönetim tipleri üç ana çerçeve içinde değerlendirilecektir. Bunlar himaye
edici model, ekonomik gelişme modeli ve refah devleti modelidir. Bu üç modelin yanında 4.
tür olarak yerel yönetimlerin rekabet ve piyasalara dayalı çeşitli araçlarla hizmetlerin etkin bir
şekilde sağlanmasını teşvik ederek, hizmetlerin sunulmasında müşteri tercihini artıracağı
beklenir. Ancak, herhangi bir belediye ve yerel yönetimin bütünüyle bu 3 tipten birine dahil
olduğu söylenemez.
Gerçekten, uygulamada her belediye ve sistem farklı modellerin değişik düzeydeki
farklı özelliklerini taşımaktadır. Fakat, her birinde bir özellik diğerlerine göre daha baskındır
ve belirli bir ülke veya ülke grupları içindeki yerel yönetimlerin özellikleri bir modele,
diğerlerine göre daha yakındır.
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5.2.1. Himaye Edici Model
Bu modele göre yerel yönetim sistemlerinin varlığı, siyaset bilimi literatüründe iyi
bilinen liderler, ve lidere yakınlar arasındaki bir himaye etme sistemine dayanmaktadır. 19.
yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında ABD’de çoğu yerel yönetim bu anlayışla
yönetilmiştir. Mahalli düzeydeki parti liderleri, oy karşılığında ellerindeki imkanları
taraftarları lehine kullanmışlardır. Yerel siyasetçilerden de birey veya gruplara özel faydalar
sağlaması beklenmekteydi.
Yerel politikada himaye edici model son dönemlere kadar Fransa, İtalya, İspanya’da
etkili olan modeldir. Günümüzde ise Türkiye ve Yunanistan’da işlerliğini sürdürmektedir.
Himaye edici modele göre yerel yönetimlerin temel görevinin belirli kamu mallarını ve
hizmetlerini bu gruplara dağıtmak ve sınırları içindeki topluluğun menfaatlerini, özellikle
merkezi hükümete veya üst yönetim birimlerine karşı iyi bir şekilde temsil etmek ve korumak
olduğu hususunda güçlü bir fikir birliği vardır.

5.2.2. Ekonomik Gelişme Modeli
Akademisyenler tarafından ABD, Kanada ve Avustralya’da yapılan birçok çalışmada
yerel ekonomik gelişme modelini destekleyici bulgular elde edilmiştir. Gerçekten, bu
ülkelerde, yerel yönetimlerin birincil görevinin yerel topluluğun sağlıklı bir ekonomik yapıya
kavuşmasını sağlamak olduğu kabul edilmektedir. Öyle ki, yerel ekonomik büyüme genel
ekonomik büyümenin temellerini meydana getirir. Bu nedenle yerel yönetimler ekonominin
gelişmesinde bir kaldıraç rolü oynarlar.
Fakat, bir şehrin büyümeyi etkilemesinden bahsedebilmek için şu özelliklere sahip
olması gerekmektedir. Birincisi, yerel seçilmiş görevlilerle, büyümeyi amaçlayan işletme
menfaatleri arasında güçlü bir konsensüs olmalıdır. İkincisi, büyüme, arsa kullanımı ve arsa
kullanım modellerinin değişimiyle ilgili olduğu kadar, bu alanda ne tür bir ekonomik
faaliyetin yapılacağıyla da direk ilgilidir. Üçüncüsü, şehirler sermaye biçimlerinin değişimine
reaksiyon gösterebilirler, fakat pratikte hangi tür sermayeyi cezbedecekleri konusunda çok az
bir etkiye sahip olabilirler. Örneğin, baskın sermaye türü endüstriyel üretimle ilgili olduğu
dönemlerde çoğu şehir endüstriyel üretim yeriydi ve üretim gerekleri büyümenin hangi
şehirlerde olacağının tespitinde etkili olmuştur.
Bu tür büyüme, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD şehirlerinde yoğun olarak
yaşanmıştır. Fakat, sermaye daha önemli hale geldiğinde, bu şehirler endüstriyel üretimdeki
önemini kaybetmiş ve yaşanacak güzel şehirler veya finans ve hizmet aktivitelerinin
yürütüldüğü merkezler haline dönüşmüşlerdir. Bu genel gelişim modelinin istisnası, genelde
devlet harcamalarına bağlı olan uzay, savunma ve eğitim gibi ileri teknoloji merkezleridir.
Yine, ABD şehirlerinde işletme menfaatleri ve yerel görevliler arasındaki dayanışma
oldukça güçlüdür ve bu bağın değiştirilmesi zordur. Çünkü, görevliler seçimle işbaşına
geldiğinden dolayı, yönettikleri şehre yeni gelişmeleri kazandırması, yeniden seçilebilme
potansiyellerini ispatlamanın tek yoludur.
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ABD’deki yerel yönetim sistemi büyük oranda ekonomik gelişmeye uygun olarak
değerlendirildiğinde, Kanada ve Avustralya’nın daha gelişmiş örnekler olduğu görülmektedir.
Her iki ülkede de belediyelerin sorumlulukları oldukça azdır ve üstelik bu ülkelerde, federal
yönetim tarafından yerel sorumlulukların genişletilmesi veya federal hükümetin şehir işlerine
müdahaleyi artırmaya yönelik teşebbüsleri, federe devlet ve il yönetimlerinin sert karşı
çıkışlarıyla reddedilir.
Bu nedenle, Avustralya ve Kanada şehirleri ve onların siyasi liderleri büyük ölçüde
ekonomik gelişme ve arsa kullanımıyla ilgilenmektedirler. Gerçekten, Avustralya ve
Kanada’da yapılan araştırmalar buradaki yerel politikacıların ekonomik gelişmeye refah,
eşitlik ve gelir dağılımından daha fazla önem verdiklerini göstermektedir.
İngiltere’de ise
yerel
yönetimler ekonomik gelişme modeli içinde
değerlendirilmemekle birlikte, özellikle son yıllarda bu kurumların ekonomik gelişmeye
katılımı artmaktadır. Bu müdahale, neo - liberal piyasa ekonomisi modelini benimseyen
muhafazakar bir partinin 1979 yılında hükümet olmasının ve müdahaleci ekonomik stratejileri
uygulamaya geçiren çok sayıda yerel birimin doğuşundan sonra, politik olarak önemli hale
gelmiştir.
Bu dönemden önce yerel yönetimler, maksimum verimi elde etmek için kaynak ve
yetkilerin mobilizasyonunu sağlamaya çalışıyorlardı. Nitekim, yerel yönetimlerin
planlamanın kontrolü, kamusal hizmetlerin temini, harcama düzeyinin belirlenmesi gibi
konulardaki faaliyetleri, mahalli ölçekli sermayenin kararları üzerinde etkili olabilmektedir.
Bununla birlikte yerel yönetimlerin ekonomik gelişmeye geleneksel yaklaşımı işletmelerin
üretim, yatırım ve istihdam politikalarını yönlendirmekten çok, sermaye birikimi veya
işletmeleri kendi bölgelerine çekmekle sınırlı kalmıştır.
Ancak, 1970 - 80’li yıllarda İşçi Partili bir çok belediye bu alanda radikal kararlar
almaya başlamışlardır. Amaçları, yerel ekonomiyi işçiler ve mahalli toplumun yararına
yeniden yapılandırmaktı. Fakat, pratikte bu politika, mahalli ölçekli işletmeler ve sendikalar
üzerindeki denetimin genişlemesi, dolayısıyla kamu kesiminin bölgesel üretim seviyesine
müdahalesinin artması sonucunu meydana getirmiştir. Bu ülkede yerel yönetimler,
bulundukları bölgenin en büyük üreticisi ve tüketicisi ve hatta bazı birimlerde en büyük
işvereni olmalarına rağmen, yerel ekonomiyi, yani yeni ürünler geliştirilmesi için işletme
kararlarını yönlendirmede başarısız olmuşlardır.
Ekonomik
gelişme
modeli
çerçevesinde
İsveç’teki
yerel
yönetimler
değerlendirildiğinde İngiltere örneğinin bir benzeriyle karşılaşılmaktadır. Çünkü, her iki
ülkede de bu kurumlar yerel ekonomik gelişmeyle ilgili faaliyetlerde bulunmakla birlikte,
ekonomik gelişme politikaları alanında açıkca belirlenmiş bir göreve hala sahip değillerdir.
Merkezi yönetim, gerçekle bütünüyle örtüşmese dahi, bu alandaki yegane sorumludur. Ancak,
yerel yönetimler, kısmen ekonomik krizlerin bölgesel sonuçları, kısmen de merkezi
idarelerinin bölgesel politikaları için arabulucuya ihtiyaç duyması nedeniyle sorumluluk
yüklenmekten kaçınamamaktadırlar.
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5.2.3. Refah Devleti Modeli
İskandinavya ülkeleriyle birlikte Batı Almanya, Hollanda ve İngiltere’de İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonraki dönemde yerel yönetimler, sadece arsa kullanımı, imar ve iskan
düzenlemeleri üzerinde değil, refah devletini meydana getiren çok çeşitli kollektif tüketim
mallarının sağlanması konusunda da görev almıştır. Bu modelde, eşitlik ve gelirin yeniden
dağılımıyla ilgili ulusal normlarla yakından bağlantılı olan etkin bir hizmet dağılımının
önemi, yerel yönetimlerin çalışmalarını şekillendirmiştir. Almanya istisnası dışında bu model,
yerel yönetimlerin sorumluluk alanını yeniden belirlemek isteyen güçlü merkezi idareye sahip
bütün üniter devletler için en uygun modeldir. Çünkü, bu ülkelerdeki yerel yönetimler zaman
zaman refah devleti modeline uygun olarak şekillenmişlerdir. Özellikle Norveç, Danimarka
ve İsveç’te güçlü sosyal demokrat hükümetler, İskandinav ülkelerindeki refah devleti
hizmetlerinin büyük bir bölümünün sağlanması için, yerel yönetimleri bir temsilci - vekil
olarak kullanmak amacıyla hazırlamışlardır.
Refah devleti modeli içindeki ülkelerin, en azından son dönemlere kadar, ekonomik
gelişme ve arsa kullanımına bakışı, kentsel ekonomik gelişme hususunda oldukça katı ve daha
düzenleyici yaklaşımlara sahip olan diğer tipteki ülkelerden farklıdır. Bu ülkeler uzun
dönemli bir gelişmeyi sağlamak için daha stratejik bir planlama yaklaşımı benimsemişlerdir.
Ancak, İngiltere’de planlama teşebbüsünden vazgeçilmesi planlamada körlük gibi planlama
sistemlerinin bazı olumsuz etkilerine ve profesyonel plancıların ideolojik bir yaklaşımla
piyasa güçlerini bütünüyle dizginlemelerine karşı bir reaksiyon olarak ortaya çıkmıştır.
Benzer planlama stratejilerini benimseyen İskandinav ülkelerinden İsveç ve
Danimarka, İngiliz sistemine en yakın ülkelerdir. Fakat, İngiliz sistemine göre İskandinav
ülkelerinde geniş bir sosyal demokratik konsensüs vardır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında
Hollanda ve Batı Almanya’da konsensüs ortamı oluşturulmuş, ayrıca Hollanda’da benzer
planlama stratejileri uygulanmıştır. Bütün bu ülkelerde yerel yönetimlerin yeniden
yapılandırılması neticesinde bu kurumların sayılarında bir azalma ve küçük birimlerin büyük
yönetim birimleri ölçeğinde birleşmesi gündeme gelmiştir.
Bununla birlikte, 1970’lerin sonları ile 1980’lerin ilk yıllarında en azından İngiltere ve
Danimarka’da hükümetlerin refah devleti hizmetlerini sunmadaki finansal güçlüklerine bağlı
olarak yerel yönetimlerin, refah devleti hizmetlerini etkin bir şekilde planlama ve dağıtmadaki
yetersizliği, özellikle sağ kanat politikacıların bu kurumlara yaklaşımının değişmesine neden
olmuştur. Birinci tipteki ülkelerin hemen hepsinde ciddi değişiklikler meydana gelmeye
başlamıştır. İsveç’teki “özgür yerel yönetimler deneyimi” bunlardan biridir.
İngiltere’de daha güçlü olmak koşuluyla bütün ülkelerde büyük yerel yönetimlere
yönelik bir antipati ile, hem sağ hem de sol politik düşüncede mevcut duruma ilişkin
hoşnutsuzluk oluşmuştur.
Ancak, her iki kanat da (İngiliz belediyelerindeki hantal bürokrasilerin olumsuz etkisi
gibi) benzer noktalarda eleştirilere sahip olmasına rağmen çözüm öneri ve yöntemleri oldukça
farklıydı.
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Nitekim, sol kanata göre yerel yönetimlerin geleceği, mevcut sistemin desantralize
edilmek suretiyle korunmasına bağlanmakta ve yetkilerin mahallelere, kiracılara ve diğer
müşteri gruplarına geçirilmek suretiyle bürokratik yapının zayıflatılabileceği
düşünülmekteydi. Sol, muhtemelen bazı hizmet alanlarında kamu - özel partnerliğinin
başlatıldığı Fransa’yı takip edeceğini ve bazı ABD şehirlerinde kullanılan bir çeşit kar amacı
gütmeyen örgütlenmelerle ilgilendiğini açıklamıştır. Öncelikle, Londra olmak üzere
Birmingham, Sheffield ve Manchester gibi sol kanat partilerin yönetimindeki şehirlerde
desantralizasyon girişimiyle ilgili örnekler çok çeşitlidir.
Sağ kanat, soruna daha radikal yaklaşmış ve büyük bir değişime yönelmiştir. Sağın
önerisi yerel yönetimlerin “yetkin”, “olanaklandırıcı” (enabling) yerel yönetim modeli
çerçevesinde tüketici yaklaşımının benimsenmesi ve farklı bir yerel yönetim modelinin
yaratılmasıdır.
Sağa göre, yerel yönetimler hizmetlerin üretim ve doğrudan dağıtımı görevini
bırakmalı ve fakat esas olarak kural ve düzenlemelerle hizmetlerin en iyi koşul ve fiyatta
sunumunu gerçekleştirebilecek arz kaynağını temine yönelmelidir. Bu nedenle, son on yıldır
İngiliz yerel yönetim sisteminin statüsü büyük ölçüde değişmiş, yetkileri sınırlandırılmıştır.
Öyle ki, birçok alanda seçimle işbaşına gelmeyen yerel yönetim örgütlenmeleri ortaya
çıkmıştır.

5.3. Merkezi İdare - Yerel Yönetim İlişkisi Modelleri
MacKenzie yerel yönetimlerle ilgili 1961 yılında şu önemli tespiti yapmıştır. Yerel
yönetimlerin teorisi yoktur ve yerel yönetim kurumu otonomi, katılım ve verimlilik gibi çok
kapsamlı değerler üzerinde yükselmektedir.
Bununla birlikte modern literatürde, yerel yönetimlerin rolü üzerine iki temel yaklaşım
belirlemek mümkündür. Merkez - yerel ilişkisindeki modellerden birincisi otonom yerel
yönetimler modeli, diğeri entegrasyon modelidir.

5.3.1. Otonom Yerel Yönetimler Modeli
Otonomi modeli esas olarak, merkez ve yerel yönetimler arasında “geleneksel ilişki”
görüşünü temsil ettiği için daha kolay bir şekilde tasvir edilebilir. Bu yaklaşım temelde
yönetim alanın iki ayrı bölüme ayrılması ve yerel yönetimlerin faaliyetlerine merkezi idarenin
engel olmamasıdır. Merkezi yönetime, yerel yönetimlerin hakimiyet alanına müdahale
etmeksizin, faaliyetlerini izleme rolü verilmektedir.
Bu perspektif, liberal düşünceye oldukça yakın olup merkezi idare ile yerel yönetimler
arasında tam bir görev ayırımının var olması esasına dayanmaktadır. Zaten, yerel
yönetimlerin geleneksel yapısı 19. yüzyılda hüküm süren laissez - faire ideolojisi tarafından
şekillendirilmiş ve bu ideolojiye göre belediye alanı diğer yönetim birimleriyle olan
ilişkilerinde ayrı ve yetkileri belirlenmiş bir yönetim olarak kabul edilmiştir.
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Diğer taraftan, otonom modele göre, yerel yönetimler gelirlerini doğrudan vergilerle
yükseltirler. Yine, bu modelde yerel yönetimler merkezi idare ile aynı veya farklı politikaları
izleyebilirler.
Ayrıca, yerel otonomi, yerel politikaları serbestçe belirleme ve buna bağlı olarak
vatandaşların refahına tesir etme kapasitesi olarak da tanımlanabilir.
Buna göre otonomiden, yerel yönetimlerin faaliyetlerindeki amaçların (örneğin, konut
koşullarının iyileştirilmesi veya iyileştirilmemesi) ve bu amaçların gerçekleştirilmesindeki
yöntemlerin (konutu doğrudan inşaa etme veya özel sektörün sübvanse edilmesi)
belirlenmesinde halkın etkin olabilmesi de kastedilmektedir.
Böylesi bir bakış açısını temsil eden yapı geçmişte kalmıştır. Fakat, biraz daha
yumuşatılmış yaklaşım, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde çoğu gelişmiş ülkede
yerel yönetim kurumlarını meydana getiren ideolojinin en güçlü elementleri olmuştur. En
azından İskandinavya ülkelerinde sosyalist olmayan partilerin yaklaşımlarının temel kaynağı
otonom yerel yönetimler modeli merkezlidir.
Örneğin, Norveç Muhafazakar Partisi 1949 yılındaki platformunda otonom belediye
yönetiminin restore edilmesini istemekte ve merkezileşme eğilimlerine şiddetle karşı
çıkmaktaydı. Ayrıca, partiye göre merkezi ve yerel yönetimlerin fonksiyonel hakimiyet alanı
açık sınırlarla birbirinden ayrılmalıdır.
Norveç Liberal Partisi de benzer düşüncelere parti programlarında yer vermiştir. Bu
partiye göre, belediyelerin kendi kendine yönetimi ciddi bir tehlike altındadır ve merkezi
yönetimler, yerel yönetimlerin sosyo - ekonomik ve kültürel alanlarındaki otonomi ve
fonksiyonlarına gittikçe daha fazla müdahale etmektedir. Öyle ki, Liberal Parti belediyelerin
serbestçe kendi kendini yönetmesinin zarar görmesine bütünüyle karşı çıkmaktadır.

5.3.2. Entegrasyon Modeli
Bu model iki yönetim birimi arasında oldukça farklı bir yaklaşımla “uygun ilişki”
üzerinde durur. Merkezi ve yerel yönetimler arasında esnek ve pragmatik bir şekilde
fonksiyonel bölümlendirmenin yapılması, bu yönetim birimlerinin entegrasyonunu
kuvvetlendirecektir.
Otonom model liberal ideolojinin, entegrasyon modeli ise müdahaleci yaklaşımın bir
ürünüdür. Bu düşünce siyasi yelpazenin sol kanadındaki politik partilerin söylemlerinde yer
bulmaktadır. İsveç’te bir yönetim komisyonundaki sosyal demokrat temsilcilere göre “modern
yerel yönetimlerin ayırt edici özelliği, artık bu yönetimlerin sadece yerel vatandaşların
ihtiyaçlarını sağlayan bir kurum olmaktan ziyade, toplumdaki tüm reform süreçlerinde aktif
yer almakta olmalarıdır”.
Benzer bakış açısı Norveç İşçi Partisinin savaştan sonraki ilk seçim programında yer
almaktadır. Parti programında, bu dönemde belediyelerin aktivitelerinin ulusal politikanın
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önemli bir parçası olduğu, yerel yönetimlerin, mahalli düzeydeki devlet politikalarını
uygulayan daha geniş bir kanal haline geldiği ve merkezi idare ile yerel yönetimlerin bütün
sektörlerdeki kamusal faaliyetlerde giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği
belirtilmektedir.
İki perspektifi sırasıyla adem - i merkezi ve merkezi bir açıdan değerlendirmek,
özendirilmekle birlikte yanıltıcıdır. Yerel yönetimlerin izlenmesi, bu otoritelerin
faaliyetlerinin kamu sektöründeki genişlemesine paralel olarak sıkı bir kontrole
dönüşebilmektedir. Öte yandan, merkezi ve yerel otoriteler arasındaki yakın entegrasyon,
büyük ölçüde merkezin yönetimdeki ağırlığının arttığı tezi ile açıklanamaz.
Her iki perspektif te belirli reform tiplerini, diğerlerine tercih ederek yerel
yönetimlerin yeniden yapılanma sürecini şekillendirme eğilimindedir. Bununla birlikte
entegrasyon yaklaşımı, çağdaş ölçütlerdeki merkezi idare - yerel yönetim ilişkisine daha
uygun görünmektedir.
Diğer taraftan, merkez - yerel ilişkisiyle ilgili çeşitli yaklaşımlar Thrasher’ce iki model
içinde değerlendirilir. Birincisi, yerel yönetimlerin temsilci - vekil modelidir. Bu modelde,
yerel yönetimlere merkezi idare tarafından nezaret edilmektedir. Yerel yönetimlerin rolü,
merkezi idarece belirlenen politikaların uygulanması olup, bu politikaların icraasında oldukça
sınırlı bir takdir yetkisine sahiptir.
Bu nedenle yerel yönetimlerin büyük oranlarda vergilemede bulunmasına ihtiyaç
yoktur. Merkezi idare yardımları veya diğer dış kaynaklı fonlar, yerel yönetimlerin
gelirlerinin önemli bir kısmını sağlayacak kanallardır. İkincisi ise, partnerlik modelidir. Bu
yaklaşımda ilişki, karşılıklı bağımlılık ve işbirliği çerçevesinde nitelendirilmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yerel yönetimlerin temel işlevleri, yerel yönetim tipleri ve merkezi idare
yerel yönetim ilişkisi modelleri tartışılmıştır.
Yerel yönetimler kamu maliyesinin üç temel işlevi olan ekonomik istikrarın
sağlanması, gelir dağılımı ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde görev almaktadır.
Kamu yönetimi aygıtının önemli unsurlarından olan bu kuruluşlar, piyasa ekonomisinin
başarısızlığı veya yetersizliğinden dolayı ekonomiye müdahale etmek suretiyle çeşitli işlevleri
yerine getiren devletin, kamusal alandaki sorumluluklarını paylaşan bir örgütlenme biçimidir.
Ancak, yerel yönetimlerin sorumlulukların yerine getirilmesindeki katkısı, devlete
göre oldukça sınırlı olup, bu pay ekonomik istikrar ve gelirin yeniden dağılımında, kamu
hizmetlerinin sağlanması ile ilgili görevlerine göre büyük ölçüde azdır. Benzeri farklılık,
gelişmiş ülkeler ile gelişen ülkeler arasında da görülmektedir.
Yerel yönetim tipleri ise; himaye edici model, ekonomik gelişme modeli ve refah
devleti modeli kapsamında ele alınabilir. Bu üç modelin yanında 4. tür olarak yerel
yönetimlerin rekabet ve piyasalara dayalı çeşitli araçlarla hizmetlerin etkin bir şekilde
sağlanmasını teşvik ederek, hizmetlerin sunulmasında müşteri tercihini artıracağı beklenir.
Ancak, herhangi bir belediye ve yerel yönetimin bütünüyle bu 3 tipten birine dahil olduğu
söylenemez. Uygulamada her belediye ve sistem farklı modellerin değişik düzeydeki farklı
özelliklerini taşıyabilmekte olup, her birinde bir özellik diğerlerine göre daha baskındır ve
belirli bir ülke veya ülke grupları içindeki yerel yönetimlerin özellikleri bir modele,
diğerlerine göre daha yakındır.
Merkez - yerel ilişkisindeki modeller ise; otonom yerel yönetimler modeli ve
entegrasyon modelidir. Otonomi modelin esası, yönetim alanın iki ayrı bölüme ayrılması ve
yerel yönetimlerin faaliyetlerine merkezi idarenin engel olmaması, merkezi yönetime, yerel
yönetimlerin hakimiyet alanına müdahale etmeksizin, faaliyetlerini izleme rolü verilmesidir.
Entegrasyon modeli ise iki yönetim birimi arasında oldukça farklı bir yaklaşımla
“uygun ilişki” üzerinde kuruludur. Merkezi ve yerel yönetimler arasında esnek ve pragmatik
bir şekilde fonksiyonel bölümlendirmenin yapılması, bu yönetim birimlerinin entegrasyonunu
kuvvetlendirecektir yaklaşımına dayanır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kurumunun üzerinde yükseldiği değerler
arasında sayılamaz?
a) Demokrasi
b) Otonomi
c) Katılım
d) Desentralizasyon
2) Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin işlevlerinden biri değildir?
a) Ekonomik istikrar
b) Gelir dağılımı
c) Kaynak dağılımı-kamu hizmeti
d) Adalet
3) Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim tipleri arasında yer almaz?
a) Ekonomik gelişme modeli
b) Sosyal gelişme modeli
c) Himaye edici model
d) Refah devleti modeli
4) Aşağıdakilerden hangisi entegrasyon modelinin üzerine kurulduğu unsurdur?
a) Karşılıklı ilişki
b) Sürdürülebilir ilişki
c) Saygı ilişkisi
d) Uygun ilişki

Cevaplar
1)d, 2)d, 3)b, 4)d
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6. YEREL YÖNETİMLERDE FONKSİYONEL DEĞİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Yerel Yönetimlerde Fonksiyonel Değişim



Yerel Yönetimlerde Fonksiyonel Değişime Yol Açan Faktörler



Nüfus Artışı, Göç ve Kentleşme



Ekonomi Politikaları



Küreselleşme ve Rekabetin Yerelleşmesi



Yeni Yönetim Paradigmaları



AB ve Uluslar Arası Belgeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yerel yönetimlerin temel fonksiyonları nelerdir?
2) Fonksiyonel değişimde ekonomi politikasının nasıl bir etkisi olabilir?
3) Kamu yönetim paradigmalarının yerel yönetimlere yansıması merkezi idare
düzeyinde gerçekleşebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Yerel Yönetimlerde
Fonksiyonel Değişim

Yerel yönetimlerin
tarihsel süreç içinde temel
fonksiyonlarındaki
değişimin kavranması

Yerel Yönetimlerde
Fonksiyonel Değişime Yol
Açan Faktörler

Yerel yönetimlerde
değişime yol açan
faktörlerin anlaşılması

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Faktörlerin etkisinin
tarışılarak mukayeseli
olarak kavranması

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Nüfus Artışı, Göç ve
Kentleşme
Ekonomi Politikaları
Küreselleşme ve Rekabetin
Yerelleşmesi
Yeni Yönetim Paradigmaları
AB ve Uluslar Arası
Belgeler
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Anahtar Kavramlar
 Refah belediyesi: Toplumun refahının artmasına yönelik kapsamlı hizmetler yerine
getiren İskandinav ve İngiliz belediyelerinin tanımlar.
 Neo-liberalizm: Klasik liberal felsefenin 1980 sonrası ortaya çıkan formu olup,
özel sektör merkezli ekonomik yapı öngören yaklaşımdır.
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Giriş
Bu bölümde yerel yönetimlerde fonksiyonel değişim ve bu değişime yol açan faktörler
ele alınacaktır. Birbirinden bağımsız gibi görünen faktörlerin etkisi; nüfus artışı, göç ve
kentleşme; ekonomi politikaları; küreselleşme ve rekabetin yerelleşmesi; yeni yönetim
paradigmaları ve AB ve uluslar arası belgeler başlıkları çerçevesinde tartışılarak değişim
süreçleri kavranmaya çalışılacaktır.
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6.1. Yerel Yönetimlerde Fonksiyonel Değişim
Günümüzde dünya bir yandan küreselleşmekte ve diğer yandan yerelleşmektedir. Bir
yandan, küreselleşme ile dünya homojenleşirken, diğer taraftan teknik gelişmeler farklı ve
yerel kültürleri dünya düzlemine çıkartmaktadır. Yine küreselleşen dünyada devletlerin yerini
kentler ve bu düzeyde örgütlenmiş kurumlar alırken, kentlerin ekonomik ve sosyal yaşamdaki
önemi giderek artmaktadır.
Küreselleşme ve teknolojik gelişmelere eşlik eden neo-liberal politikalar merkezi
yönetimlerin ekonomik ve sosyal hayattaki rol ve konumunu sınırlandırıcı bir etki yaparken,
yerel yönetimler alanında da önemli değişikler meydana getirmektedir. Bu değişiklikler
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ve ülkelerin yönetim sistemi, merkez idare yerel
yönetim ilişkisi ve geleneklere bağlı olarak farklı boyutlarda ortaya çıkmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde, 1945-1975 refah devleti döneminde, ulusal düzeyde planlanan
sosyal politikaların yerel düzeyde uygulayıcı ajansı haline gelen ve kimi ülkelerde “refah
belediyeleri”, “yerel refah devleti” gibi kavramlarla adlandırılan çok geniş fonksiyonlara
sahip yerel yönetimler alanında nispeten bir daralma olduğu görülmektedir.
Bazı ülkelerde yerel yönetimlerin görev, yetki ve fonksiyonları giderek
merkezileştirilmekte veya piyasalaştırılmakta, harcama ve gelir kaynakları kısıtlanmaktadır.
Yerel yönetimlerin yönetim ve hizmet sunma anlayışında piyasa kurallarının hakim olduğu ve
kurumların yetkili otorite olarak adlandırıldıkları bir döneme girilmektedir.
Bununla birlikte bu ülkelerde neo-liberal politikaların merkezi devletin ekonomik ve
sosyal hayattaki konumunu sınırlandıran ilkelerinin yerel yönetimler üzerinde etkili olmakla
birlikte bu etkinin, daha sınırlı düzeyde ortaya çıktığı belirtilmelidir.
Diğer taraftan, yerelleşme olgusu ve bu politikalar gelişmekte olan ülke yerel
yönetimlerinin ülkelerin yönetim sistemleri içindeki önemini artırıcı bir tesir yaptığı
görülmektedir. Diğer bir deyişle yerel yönetimler, sınırlandırılmaya çalışan merkezi devletin
fonksiyonlarının geçici olarak devredildiği bir yönetim birimi haline gelmiştir. Buna göre
küreselleşme olgusu ile birlikte biçimlenen yapı içinde yerel yönetimlerin önceki
dönemlerden farklı bir biçimde anlamlandırılmaya başlandığı ve daha da önemlisi
küreselleşmenin bu yönetimlerin önemini artırıcı bir sonuç doğurduğu söylenebilir.
Bu değişiklikler, çağımız yerel yönetim anlayışında önemli değişiklikler yapmış
bulunmaktadır. Gelişmiş refah toplumlarındaki refah belediyeciliği anlayışı yerini,
küreselleşme, yerelleşme ve rekabetin kentler düzeyinde somutlaşmasıyla birlikte ekonomik
kalkınma merkezli bir belediyecilik anlayışına bırakmıştır. Ülkemizde ise daha çok sürecin
sosyal politikaların karşılanmasını önceleyen bir anlayışa doğru evrilmeye başladığı
görülmektedir.
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6.2. Yerel Yönetimlerde Fonksiyonel Değişime Yol Açan Faktörler
Yerel yönetimlerde fonksiyonel değişime yol açan faktörler; nüfus artışı, göç ve
kentleşme; ekonomi politikaları, küreselleşme ve rekabetin yerelleşmesi, yeni yönetim
paradigmaları, AB üyelik süreci ve yerel yönetimler alanındaki uluslararası belgelerdir.

6.2.1. Nüfus Artışı, Göç ve Kentleşme
Dünya’da kentsel nüfusundaki asıl artış 1950-90 döneminde meydana gelmiş ve bu
dönemde kentsel nüfus 3 kat artarak 730 milyondan 2.3 milyara yükselmiştir. Dünya kent
nüfusunun 2020’ye kadar iki kat daha artarak 4.6 milyarı aşacağı ve bu artışın yüzde 93’ünün
(2.2 milyar) gelişmekte olan ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir. Günümüzde ise gelişmiş
ülkeler nüfusunun yüzde 73’ü, gelişmekte ülkeler nüfusunun yüzde 34’ü, dünya nüfusunun
ise yüzde43’ü kentlerde yaşamaktadır.
Kentsel nüfustaki bu hızlı büyümenin şehirlerin altyapı ve hizmet ihtiyacını
etkileyeceği açıktır. Nüfusun artışına paralel olarak su, sağlık, konut ve ulaşım vb. ihtiyaçların
yeterince sağlanamaması gelişen ülke şehirlerinin temel sorunlarını teşkil ederken, gelişmiş
ülkelerde kentleşme sürecinin tamamlanmış olması, böylesi sorunları bu ülke yerel
yönetimlerinin gündeminden çıkarmıştır.
Endüstrileşme, hızlı nüfus artışı ve kentleşme yerel yönetimlerin fonksiyonlarının tür,
kapsam ve nitelik açısından artmasına yol açan temel unsurların başında gelmekle birlikte, bir
ülkedeki yerel yönetimlerin faaliyet alanlarının tek belirleyicisi değildir. Çünkü, yerel
yönetim geleneği her ülkede farklı tarihi temellere dayanmakta ve ülkelerin sosyo ekonomik, kültürel yapılarına ve yönetim gelenek ve biçimlerine göre şekillenmektedir. Bu
nedenle benzer gelişme seviyesine sahip ülkelerde dahi yerel yönetimler oldukça farklı
fonksiyonlar üstlenebilmektedir.

6.2.2. Ekonomi Politikaları
Benimsenen iktisadi sistemlerin niteliği yerel yönetimlerin kamu aygıtı içindeki
fonksiyonel etkinliğini pozitif veya negatif yönde etkileyebilmektedir. Örneğin, İkinci Dünya
Savaşı sonrasında uygulamaya konulan Keynesyen politikalar ve gelişmiş ülkelerde refah
devleti anlayışının doğuşu, çoğu ülkede yerel yönetimleri mahalli düzeydeki kamusal
hizmetlerin karşılanmasında birincil kurum haline getirmiştir. İkinci Dünya Savaşından
1970’li yılların ortalarına kadar hem merkezi idarenin hem de yerel yönetimlerin görev ve
sorumlulukları ve kamu harcamaları sürekli artmıştır.
1970’li yıllarda ise dünya, birinci ve ikinci petrol şoklarının yol açtığı yeni bir iktisadi
krizle karşılaşmış ve bu kriz devletin ve buna bağlı olarak yerel yönetimlerin ekonomik ve
sosyal hayattaki rol ve etkinliğinin ne düzeyde olması gerektiği tartışmalarının başlamasına
neden olmuştur. Gelişmiş ülkelerde, özellikle İngiltere ve ABD’de hakim olan ve birçok
dünya ülkesine yayılan neo-liberal politikalara göre, özelleştirme ve kamu harcamalarının
kısılması ile kamu yönetimi aygıtının küçültülmesi gündeme gelmiştir. Özelleştirme ve kamu
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harcamalarının kısılması politikaları ise İngiltere örneğinde olduğu gibi öncelikle politik
mukavemetin daha zayıf olduğu yerel yönetimler üzerinde denenmiştir. Bu ülkede 1979
yılından itibaren yapılan sayısız yasal düzenleme ile yerel yönetimlerin fonksiyonlarının ve
harcamalarının azaltılması amaçlanmıştır.
Gerçekten, yerel yönetimler alanında değişim üzerinde devletin ekonomik ve sosyal
hayattaki konumunun belirleyici olduğu açıktır. Devletlerin refah devleti niteliğine sahip
olduğu 1945-1975 döneminde yerel yönetimler gelişmiş ülkelerde kamusal ve sosyal refah
hizmetlerinin sağlanmasında önemli bir rol oynarken, 1980’li yıllardan itibaren, bu
kurumların rol ve fonksiyonlarında büyük bir daralma meydana gelmiştir. Merkezi devlet
düzeyinde ortaya çıkan ve serbest piyasa koşullarının kamu yönetimi alanında da hakim
olmasını, özel sektörün alanını genişletmeyi hedefleyen neo-liberal ilkeler yerel yönetimlerin
yönetim ve hizmet sunma anlayışında önemli değişikliklere yol açmıştır. Neo-liberal ilkelerin
benimseme düzeyine bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler ülkeden ülkeye farklılıklar
göstermekle birlikte, tüm dünyadaki yerel yönetimlerin benzeşen yapı ve işlevlere sahip
olmaya başladıkları gözlemlenmektedir.

6.2.3. Küreselleşme ve Rekabetin Yerelleşmesi
Dünya, bir yandan küreselleşmekte ve diğer yandan yerelleşmektedir. Öyle ki,
küreselleşme ile dünya bir yandan homojenleşirken, diğer taraftan teknik gelişmeler farklı ve
yerel kültürleri dünya düzlemine çıkartmaktadır. Yine küreselleşen dünyada devletlerin yerini
kentler ve bu düzeyde örgütlenmiş kurumlar almakta ve kentlerin ekonomik ve sosyal
yaşamdaki önemi giderek artmaktadır.
Küreselleşmenin çok çeşitli tanımları yapılmakla birlikte küreselleşme ile temelde
ekonomik ve sosyal yapının buna bağlı kurum ve yapıların yeniden biçimlendiği bir dünya
düzenine işaret edilmektedir. İletişim ve ulaşım teknolojilerinde gelişmenin başlattığı
küreselleşme ekonominin ve rekabetin uluslararasılaşmasına yol açmıştır. Üstelik, rekabet
uluslar arası düzeyden kentler düzeyine inmiş ve günümüzde ülkeler yerine şehirlerin rekabeti
ön plana çıkmaya başlamıştır.
Yeni dünya düzeninin ekonomik bakımdan temel birimler kentler olmuştur. Bugün
kentleri birer marka kent haline getirme hedefi güdülmekte ve yerel ekonomik, sosyal,
kültürel sorunların çözümü kent yönetimlerinden beklenilmektedir. Gerçekten, gelişmiş ve
gelişmemiş tüm dünya ülkelerinde küreselleşme ve neo-liberal politikalar gelir dağılımı
dengesizliğini derinleştirici, yoksulluk ve işsizliği artırıcı bir etki yapmaktadır. Neo-liberal
politikalar gereği merkezi yönetimlerin müdahale anlayışından uzaklaştığı 1980 sonrası
dönemde böylesi sorunların çözümünde de yerel yönetimlerin inisiyatif üstlenmesi
beklenmektedir.

6.2.4. Yeni Yönetim Paradigmaları
1980’li yıllarda ortaya atılan yeni kamu yönetimi, kamu işletmeciliği anlayışı özünde
“özel sektörün işletmecilik anlayışının kamu sektörüne aktarılmasıdır”. Özel sektörde gelişen
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toplam kalite, performans yönetimi, sonuçlara göre yönetim modern yönetim biçimlerinin
kamu sektöründe de uygulanması ve kamu sektörünün piyasa koşullarına göre yönetilmesinin
sağlanmasıdır. Kamu sektöründeki yeni yönetim anlayışı işletmecilik (managerialism), yeni
kamu işletmeciliği (new public management) ya da girişimci yönetim (entrepreneurial) gibi
kavramlar üzerine kurulmuştur. Yeni yönetim anlayışı kamu yönetiminin piyasa benzeri
koşullar içinde çalışmasını amaçlamaktadır. Kamu yönetiminden kamu işletmeciliğine doğru
meydana gelen bu değişim sürecini ortaya çıkaran faktörler; kamu sektörü ve yönetimi
üzerindeki neo - liberal eleştirilerin yoğunlaşması, ekonomik teorideki değişiklikler ve özel
sektörde meydana gelen yeni yönetim teknik ve stratejilerinin kamu yönetimine olan etkileri
olarak sıralanabilir.
Kamu işletmeciliği anlayışı kamu yönetiminde paradigma değişimine yol açmış ve
sadece kamu sektörünün özel kesimdeki yönetim tekniklerini uygulaması ile sınırlı kalmamış,
ihale yöntemi ile kamu hizmetlerinin sunumunda özel sektörün alanını genişletmiş, kamu
yönetimini piyasa dinamiklerine göre örgütlenmesi ve yetki-görev alanının piyasa aktörleri ile
paylaşılması sonucunu doğurmuştur.
Yeni kamu yönetimi temel prensipleri hakkında çeşitli kaynaklardan (bazı farklılıklar
olsa da) aşağıdaki gibi ortak bir değerlendirme ortaya çıktığı söylenebilir.


edilmesi

Katı bürokratik kontrol yerine sıkı bir performans yönetimi
Kamu hizmetlerinin üretim ve sunumunda hizmet satın alma yönteminin tercih


Rekabete açık bir yönetim yapısının oluşturulması ve sürdürülebilir bir finans
sistemini kurulması

olması.



Özel sektör yönetim tekniklerinden mümkün olduğunca faydalanılması



Merkezi yönetimin bölgesel ve yerel yönetimlere yetki ve kaynak aktarması



Kaynakların kullanılmasında sıkı bir kontrolün olması



Hizmetlerden faydalananların görüşlerinin her zaman dikkate alınması



Karar alma sürecinde stratejik hedefler doğrultusunda hareket edilmesi



Kamu yönetiminde profesyonel bir örgütlenme için personel rejiminin esnek

6.2.5. AB ve Uluslar Arası Belgeler
AB ve yerel yönetimlerle ilgili uluslar arası belgeler bu kurumların fonksiyonlarında
önemli değişikliklere yol açmaktadır. Öncelikle AB’nin yerel yönetimleri güçlendirici bir
etkiye sahip olduğu belirtilmelidir. Gerçekten, AB’nin ortaya koyduğu mevzuatla merkezi
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yönetim-yerel yönetim ilişkilerinde, yerel yönetimleri görev, yetki ve mali yönden güçlü ve
verimli kılacak ve aynı zamanda yönetimler arası etkileşimde optimal dengeyi koruyacak
politika ve uygulamalara yer verdiği anlaşılmaktadır. Bu yaklaşım 7 Şubat 1992'de
Maastricht'te imzalanan Avrupa Birliği Antlaşması ile kabul edilen subsidiyarite yani
hizmetin yerine getirilmesinde halka yakınlık ilkesine dayanmaktadır. Antlaşmaya hizmette
halka yakınlık (subsidiarity) yani yerellik ilkesinin bağlayıcı bir kural olarak konması ve bir
Bölgeler Komitesinin Birlik çerçevesinde kurulması, Avrupa çapında, karar verme
süreçlerinde yerel toplulukların daha iyi temsil edilmesi ihtiyacını karşılayan bir gelişmedir.
Böylece Avrupa çapında alınacak kararlara yerel halkın katılması ilkesi de kabul edilmiştir.

6.2.5.1. Avrupa Kentsel Şartı
Kentsel hakların doğuşunu sağlayan Avrupa Kentsel Şartı 17-19 Mart 1992'de Avrupa
Konseyi tarafından yayınlanmıştır. Avrupa kentlerinde yaşayanların sahip olduğu “hakların”
sayıldığı Avrupa Kentsel Şartının amacı “yerleşimlerdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesi”dir.
Bu bağlamda; fiziki kentsel çevrenin iyileştirilmesi, mevcut konut stokunun iyileştirilmesi,
yerleşmelerde sosyal ve kültürel olanakların yaratılması, toplumsal kalkınma ve halk
katılımının özendirilmesi konularına ağırlık verilmiştir. Avrupa Kentsel Şartının en önemli
yönü ise bu deklarasyonla kentli hakları diğer bir ifadeyle belediyeler tarafından yerine
getirilmesi gereken hizmet alanlarının belirtilmesidir. Avrupa Kentsel Şartı, bu alanların
sayıldığı 20 maddelik deklarasyon ve 13 maddelik şart ilkelerinden oluşmaktadır.
1. Güvenlik: Suç, kurullara uymama ve çatışmadan olabildiğince uzak güvenli ve
emniyetli bir kent.
2. Kirletilmemiş ve sağlıklı bir çevre: Hava, su, gürültü ve toprak kirliliğinden
uzak ve tabiat ve doğal kaynakları korunan bir çevre.
3. İstihdam: Yeterli istihdam olanakları yaratılarak, ekonomik büyümeden pay
alabilme şansının ve kişisel ekonomik özgürlüklerin sağlanması
4. Konut: Mahremiyet ve huzuru temin edebilecek sağlıklı, satın alınabilir yeterli
miktarlarda konutlar arz etmek.
5. Dolaşım: Halkın hareket ve özgürce seyahat etme hakkına zarar verilmemesini,
tüm cadde kullanıcıları olan kamu ulaşım araçları, özel araçlar, yayalar ve bisiklet
kullanıcıları arasında, uyumlu bir denge kurarak sağlamak.
6. Sağlık: Fiziki ve ruhsal sağlığı destekleyici çok çeşitli imkanlar ve çevre
koşullarının temini.
7. Spor ve dinlence: Yaş ve ödeme koşulları dikkate alınmadan herkesin
yararlanabileceği ve erişebileceği spor ve dinlence imkanlarını ve alanlarını temin etmek.
8. Kültür: Kültürel ve yaratıcı aktivitelere geniş bir biçimde katılma ve erişimi
sağlamak.
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9. Kültürler arası kaynaşma: Farklı etnik kültür ve dine sahip olan toplulukların
bu unsurlarını koruyarak barış içinde yaşayabilmelerinin sağlanması..
10. Kaliteli bir mimari ve fiziksel çevre: Tarihi yapı mirasının duyarlı bir biçimde
restorasyonu ve nitelikli çağdaş mimarinin uygulanmasıyla, uyumlu fiziksel mekanların
yaratılması.
11. İşlevlerin uyumu: Yaşama, çalışma, seyahat ve sosyal aktiviteleri olabildiğince
bağdaştırmak.
12. Katılım: Çoğulcu demokratik yapı içinde ve bütün diğer partnerlerin işbirliğiyle
biçimlenen bir kentsel yönetim.
13. Ekonomik kalkınma: Yerel yönetimler belirleyici ve yönlendirici olarak
ekonomik büyümenin yaratılmasından sorumlu olması.
14. Sürdürülebilir kalkınma: Yerel yönetimler ekonomik gelişme ve çevrenin
korunması arasında uyum sağlanmasını başarmak için girişimlerde bulunur.
15. Mal ve hizmetler: Çok çeşitli düzeylerde erişilebilir ve yeterli kalitede hizmetler
ve mallar yerel otoriteler, özel sektör veya her ikisinin partnerliği ile sağlanmalıdır.
16. Doğal zenginlikler ve kaynaklar: yerel yönetimler tarafından Yerel kaynak ve
zenginlikler rasyonel, dikkatli, verimli ve bütün vatandaşların faydasına olacak biçimde adalet
anlayışı ile korunur ve yönetilir.
17. Kişisel yeterlilik: Kentsel koşulların kişisel refahın kazanılmasına ve bireyin
sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhi gelişimine yardımcı olacak biçimde oluşturulması.
18. Belediyeler arası işbirliği: Vatandaşlar, topluluklarının uluslar arası ilişkilerine
katılmakta serbesttir ve teşvik edilir.
19. Finansal yapı ve mekanizmalar: Bu deklarasyondaki hakları hayata geçirmek
için yerel yönetimler gereken kaynakları bulmada yetkilidir.
20. Eşitlik: Yerel yönetimler yukarıda sayılan hakları cinsiyet, yaş, ırk, sosyal veya
ekonomik statü veyahut ta fiziki ve ruhi bir engelden bağımsız olarak tüm vatandaşlara eşit
biçimde sunulmasını temin eder.
Şart’ta; ulaşım ve dolaşım, kentlerde çevre ve doğa, kentlerin fiziki yapıları, tarihi
kentsel yapı mirası, konut, kent güvenliğinin sağlanması ve suçların önlenmesi, kentlerdeki
özürlü ve sosyo-ekonomik bakımdan engelliler, kentsel alanlarda spor ve boş zamanları
değerlendirme, yerleşimlerde kültür, yerleşimlerde kültürlerarası kaynaşma, kentlerde sağlık,
halk katılımı, kent yönetimi ve kent planlaması ve kentlerde ekonomik kalkınma alanlarında
ilkeler belirlenmiştir. Bu belgenin diğer uluslararası metinlerden farkı, metni hükümetlerin
değil yerel yönetimlerin imzalamasıdır.
120

6.2.5.2. Yerel Gündem 21
Yerel Gündem 21 kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen
“sürdürülebilir gelişme” kavramının yaşama geçirilmesine yönelik, küresel uzlaşmanın ve
politik taahhütlerin en üst düzeydeki ifadesi olan Gündem 21’in bir parçasıdır. Gündem 21
sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklıklar oluşturulmasında yerel yönetimlerin
girişimlerine vurgu yapmakta ve bağlamda Gündem 21’in 28. Bölümü, “Gündem 21’in
desteklenmesinde yerel yönetimlerin girişimleri” başlığını taşımaktadır. Çünkü, Gündem
21’de ele alınan sorunların ve bunların çözümlerinin büyük ölçüde yerel düzeydeki faaliyet ve
girişimlere dayalı olması nedeniyle yerel yönetimlerin katılımı ve işbirliğinin belirleyici
olacağına inanılmaktadır. Yerel Gündem 21, yerel yönetimlerin öncülüğünde sivil toplum
örgütleri ve diğer yerel aktörlerin, kentlerinin sorunları ve önceliklerini dikkate alarak yerel
gündemlerini oluşturmalarını karara bağlanmaktadır Yerel Gündem 21’e göre her ülkedeki
yerel yönetimlerden beklenilen kendi belde halkları ile katılımcı bir süreci başlatmaları ve
kendi kentleri için bir Yerel Gündem 21 oluşturmaları konusunda görüş birliği sağlamalarıdır.
Bu öncelikli hedefin gerçekleştirilmesi için, yerel yönetimler kendi sınırları içinde ikamet
eden halkla, özel sektör ve yerel örgütlerle diyalog ve işbirliğini geliştirmek durumundadırlar.
Yerel yönetimlere ilişkin bir başka ana hedef ise karar alma, planlama ve uygulama
süreçlerine kadınların ve gençlerin etkin olarak katılımını sağlayacak programlar
geliştirmeleri ve uygulamaya koymalarıdır. Diğer bir deyişle kadınların ve gençlerin daha
fazla söz sahibi olduğu bir yapının teşkil edilmesi, tüm yerel yönetimlerin karar alma,
planlama ve uygulama süreçlerine kadınların ve gençlerin katılımını sağlayacak yapısal ve
kurumsal değişiklikler yapmaya yönelmeleridir. Buna göre Gündem 21’in kadınlar ve gençler
konusunda yerel yönetimler için özel bir görev alanı belirlediği anlaşılmaktadır.
Kuşkusuz Yerel Gündem 21 süreci, yerel sürdürülebilir kalkınma için ortak aklın
harekete geçirilmesine olan ihtiyaca vurgu yapmakta ve bu bağlamda çeşitli katılımcı
mekanizmaları içeren ve yerel ortaklıklara dayalı “yönetişim” (governance) anlayışının
yaşama geçirilmesini de zorunlu kılmaktadır.
1992 yılından bu yana, yaklaşık 135 ülkedeki binlerce kentte Yerel Gündem 21
uygulanmakta ve Gündem 21’in dünya ölçeğindeki koordinatör kuruluşu olan UNDP –
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 85 ülkede,
Yerel Gündem 21 süreçlerini desteklemektedir. Gelişmiş ülkelerde arasında Yerel Gündem 21
süreçleri Avrupa ülkelerinde yaygındır. 2000’li yılların başında Avrupa’da 4.000’in üzerinde
belediye bu süreci hayata geçirmiştir. İngiltere, Almanya, Hollanda ve İskandinav
ülkelerindeki yerel yönetimlerin neredeyse tamamında Yerel Gündem 21 süreçleri
uygulanmaktadır.
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Uygulamalar
Katılımcı Yönetim Anlayışı ve Hemşehrilere Yaklaşım
Belediye Kanunu:
Hemşehri hukuku
Madde 13- Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar
ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin
yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek
koşullarda sunulması zorunludur. Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin
geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu
çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların,
sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır. Belediye
sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan
kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve
katılma paylarını ödemekle yükümlüdür.
Belediyenin giderleri
Madde 60- Belediyenin giderleri şunlardır:
m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte
yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.
Diğer kuruluşlarla ilişkiler
Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun
olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;
c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler,
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf
ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet
projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet
projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.
Kent konseyi
Madde 76- Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin
geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye
duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme,
katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.
Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin,
varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve
kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent
konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.
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Uygulama Soruları
1) Belediye yasasında katılımcı yaklaşım nasıl düzenlenmiştir?
2) Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin yasal zeminini açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yerel yönetimlerde fonksiyonel değişim ve bu değişime yol açan faktörler
ele alındı. Tarihi süreç içinde yerel yönetimlerin hangi fonksiyonlara yöneldikleri ve niçin
böylesi bir değişimin ortaya çıktığı incelendi.
Günümüzde dünya bir yandan küreselleşmekte ve diğer yandan yerelleşmektedir. Bir
yandan, küreselleşme ile dünya homojenleşirken, diğer taraftan teknik gelişmeler farklı ve
yerel kültürleri dünya düzlemine çıkartmaktadır. Yine küreselleşen dünyada devletlerin yerini
kentler ve bu düzeyde örgütlenmiş kurumlar alırken, kentlerin ekonomik ve sosyal yaşamdaki
önemi giderek artmaktadır.
Küreselleşme ve teknolojik gelişmelere eşlik eden neo-liberal politikalar merkezi
yönetimlerin ekonomik ve sosyal hayattaki rol ve konumunu sınırlandırıcı bir etki yaparken,
yerel yönetimler alanında da önemli değişikler meydana getirmektedir. Bu değişiklikler
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ve ülkelerin yönetim sistemi, merkez idare yerel
yönetim ilişkisi ve geleneklere bağlı olarak farklı boyutlarda ortaya çıkmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde, 1945-1975 refah devleti döneminde, ulusal düzeyde planlanan
sosyal politikaların yerel düzeyde uygulayıcı ajansı haline gelen ve kimi ülkelerde “refah
belediyeleri”, “yerel refah devleti” gibi kavramlarla adlandırılan çok geniş fonksiyonlara
sahip yerel yönetimler alanında nispeten bir daralma olduğu görülmektedir.
Bazı ülkelerde yerel yönetimlerin görev, yetki ve fonksiyonları giderek
merkezileştirilmekte veya piyasalaştırılmakta, harcama ve gelir kaynakları kısıtlanmaktadır.
Yerel yönetimlerin yönetim ve hizmet sunma anlayışında piyasa kurallarının hâkim olduğu ve
kurumların yetkili otorite olarak adlandırıldıkları bir döneme girilmektedir.
Diğer taraftan, yerel yönetimlerde fonksiyonel değişime yol açan faktörler; nüfus
artışı, göç ve kentleşme; ekonomi politikaları, küreselleşme ve rekabetin yerelleşmesi, yeni
yönetim paradigmaları, AB üyelik süreci ve yerel yönetimler alanındaki uluslararası
belgelerdir.
Kentsel nüfustaki hızlı büyüme şehirlerin altyapı ve hizmet ihtiyacını artırırken;
benimsenen iktisadi sistemlerin niteliği yerel yönetimlerin kamu aygıtı içindeki fonksiyonel
etkinliğini pozitif veya negatif yönde etkileyebilmektedir. Rekabetçi dünyada kentler arası
rekabet belirleyici olurken; 1980’li yıllarda ortaya atılan yeni kamu yönetimi, kamu
işletmeciliği anlayışı özünde “özel sektörün işletmecilik anlayışının kamu sektörüne ve yerel
yönetimlere aktarılması biçiminde ortaya çıkmaktadır. AB ve yerel yönetimlerle ilgili
uluslararası belgeler bu kurumların fonksiyonlarında önemli değişikliklere yol açmakta ve
özellikle AB’nin yerel yönetimleri güçlendirici bir etkiye sahip olduğu belirtilmelidir.
Avrupa kentlerinde yaşayanların sahip olduğu “hakların” sayıldığı Avrupa Kentsel
Şartının amacı “yerleşimlerdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesi” olup, yerel yönetimleri bu
nitelikteki fonksiyonlara yönelmeye teşvik etmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerde fonksiyonel değişime yol açan
faktörler arasında sayılamaz?
a)

Siyasal istikrar

b)

Ekonomik istikrar

c)

Kentleşme

d)

Göç ve nüfus artışı

2) Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin günümüz dünyasındaki önemini
tanımlar?
a) Değişmedi
b) Arttı
c) Azaldı
d) Değişti
3) Aşağıdakilerden hangisi neo-liberal politikaların etkisi olarak görülemez?
a) Devletin küçülmesi
b) Özelleştirme
c) Kamu harcamalarının azalması
d) Sosyal hizmetlerin yaygınlaşması ve genişlemesi
4) Aşağıdakilerden hangisi yeni kamu yönetimi anlayışının etkisini yansıtmaz?
a) Performans yönetimi
b) Kamu bürokrasisi
c) Hizmet sunumunda verimlilik
d) Yararlananların görüşlerini dikkate alma

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)d, 4)b
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7. YENİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VE HİZMET ALANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Genel Sorumluluk Anlayışı: Yerel Ekonomik, Sosyal ve Fiziki Kalkınmadan
Sorumlu Belediyecilik Anlayışı
- Hizmetlerin Sağlamasında Piyasalaşma Eğilimi: Özel Sektör ve STK Merkezli
Hizmet Üretimi
-

Yönetimde Ortaklık: Katılımcı ve Etkin Yönetim Anlayışı

-

Çağdaş Belediyecilik Hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yerel yönetimler kentlerin tüm hizmetlerinden sorumlu olması mümkün müdür?
2) Hizmetlerin üretim ve dağıtımının özel sektöre devri verimliliği artırıcı bir etki
yaratabilir mi?
3) Yönetimde ortaklık ve katılımcı yönetim anlayışının yansımaları neler olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Genel Sorumluluk
Anlayışı: Yerel
Ekonomik, Sosyal ve
Fiziki Kalkınmadan
Sorumlu Belediyecilik
Anlayışı

Yerel yönetimlerin
günümüzdeki rollerinin
anlaşılması

Hizmetlerin
Sağlamasında
Piyasalaşma Eğilimi:
Özel Sektör ve STK
Merkezli Hizmet Üretimi

Yerel yönetimlerde hizmet
üretiminde özel sektör ve
gönüllü sektör
yaklaşımlarının anlaşılması

Yönetimde Ortaklık:
Katılımcı ve Etkin
Yönetim Anlayışı

Yeni kamu yönetimi
anlayışının etkisinin
kavranması

Çağdaş Belediyecilik
Hizmetleri

Gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerde
belediyelerin teme
hizmetlerinin neler
olduğunun bilinmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla
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Anahtar Kavramlar
 Yetkili otorite rolü: Yerel yönetimlerin toplum ihtiyaçlarını belirlemeleri ve bu
ihtiyaçları doğrudan veya dolaylı olarak karşılayacak uygun araçlar geliştirmeleridir.


Yönetişim: Paydaşların katılımına imkan veren yönetim yaklaşımı.
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Giriş
Bu bölümde yerel yönetimlerin zaman içinde fonksiyon ve hizmetlerinde değişime yol
açan faktörler genel olarak incelendikten sonra çalışmanın bu kısmında gelişmiş ülkelerde,
gelişmiş refah devletlerinde, ortaya çıkan belediyecilik anlayışı ve küreselleşme, rekabet ve
neo-liberal politikaların bu anlayışta meydana getirdiği değişiklikler ele alınacaktır.
Referans noktasının gelişmiş refah devletleri alınmasında kuşkusuz, 1945-1970
döneminde bu ülkelerdeki hakim olan belediyecilik anlayışının çeşitli ülkelerde “refah
belediyeciliği”, “yerel refah devleti” olarak nitelendirilebilecek özelliklere sahip olmasıdır.
Diğer bir unsur ise merkezi refah devletindeki değişimden yerel refah devleti olarak
nitelendirilen yerel yönetimlerin de benzer şekilde etkilenmiş olmalarıdır.
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7.1. Genel Sorumluluk Anlayışı: Yerel Ekonomik, Sosyal ve Fiziki
Kalkınmadan Sorumlu Belediyecilik Anlayışı
Gelişmiş ülkelerde yerel yönetimler tarafından sağlanmakta olan hizmetler ele
alındığında, bu kurumların fonksiyonları arasında başta eğitim, sağlık, konut, sosyal yardım
ve sosyal hizmetler ile istihdamın artırılması ve yerel ekonomik kalkınmaya yönelik
hizmetlerin büyük bir yere sahip olduğu görülecektir.
Çünkü, bu ülkelerde belediyeler mahalli düzeydeki kamu hizmetlerinin
karşılanmasında en uygun yönetim aygıtı olarak kabul edilmekte ve bundan dolayı da yasalar
tarafından yasaklanmamış her alanda faaliyette bulunabilmektedirler.
Nitekim, AB’de, 80.000’in üzerinde yerel yönetim bulunmakta ve kırsal ve kentsel
alanlarda toplum yaşamının temel idari birimi olarak görülen bu kurumlar; sosyal yardım,
eğitim, sağlık, konut, çevre koruma, şehir içi ulaşım, su, enerji, atık sistemi, ev atıklarının
toplanması ve değerlendirilmesi, altyapıların bakım ve onarımı, kültür ve eğlenme ve
dinlenme alanlarının tesisi gibi çok değişik faaliyetler yerine getirmektedirler. Bu işlevlerin
düzeyi ise ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir.
Anlaşılacağı gibi bu ülkelerde yerel yönetimlerin bölgelerinin ekonomik, sosyal ve
fiziki kalkınmasında inisiyatif üstlendiği söylenebilir. Bu ülkelerde yerel yönetimler
küreselleşme ve neo-liberal politikalarla derinleşen yoksulluğun ve işsizliğin önlenmesi
amacıyla yerel ekonomik kalkınmanın sağlanmasında rol oynamaktadırlar.
Özellikle yerel kalkınmanın bir aracı olarak işletme ve yatırımları cezbedecek
önlemlere yönelmekte, yoksulluk ve işsizliğin önlenmesi amacıyla çeşitli girişimlerde
bulunmaktadırlar. Rekabetin ülkelerarası düzeyden kent düzeyine indiği günümüz dünyasında
yerel yönetimler, kentin rekabet gücünün artırılması amacıyla yerel ölçekte kamu, özel ve
sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayan bir kuruluş işlevi
görmektedir.
Kentin rekabet gücünün artırılması amacıyla yerel dinamikleri harekete geçirme ve bu
dinamikler arasında koordinasyon, aracılık sağlama ve altyapıların hazırlanması yerel
yönetimler tarafından gerçekleştirilmektedir.
Diğer taraftan yerel yönetimler, bir yandan küreselleşmeyle birlikte sosyal yardımlara
ihtiyaç duyan yoksul ve işsizlerin, diğer yandan demografik yapıdaki değişimle yaşlanan ve
sosyal hizmet talebi artan grupların hızla büyümesi nedeniyle sosyal politikaları da yerine
getirmekten kaçınamamaktadırlar. Refah devleti döneminde yerine getirmekte oldukları
hizmetleri sağlamaya büyük ölçüde devam etmektedirler.
Ayrıca, gelişmiş ülke yerel yönetimleri bilgi toplumunun eğitimli ve nitelikli bilgi çağı
insanın kentsel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kapsamlı kültürel etkinliklere
yönelmektedir. Bu kültürel etkinlikler kapsamında göçmenlere yönelik temel eğitim
programlarının da yoğun olarak yerine getirildiği görülmektedir.
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Sonuç olarak, gelişmiş ülkelerde günümüz yerel yönetimlerinin nüfusun tamamını
dikkate alan bütüncül bir anlayışla yerel ekonomik, sosyal ve fiziki kalkınmadan sorumlu
belediyecilik anlayışına ulaştığı söylenebilir. Yerel yönetimlerin, bölgesindeki çevre, kentsel
ve sosyal sorunların çözümünde sorumluluk üstlenen, insiyatif alan, çözümler ve politikalar
üreten proaktif bir belediyecilik anlayışını benimsedikleri görülmektedir.

7.2. Hizmetlerin Sağlamasında Piyasalaşma Eğilimi: Özel Sektör ve
STK Merkezli Hizmet Üretimi
Küreselleşmeyle birlikte neo-liberal politikalar yerel yönetim hizmetlerinin
sağlanmasında birbirine zıt değişikliklere yol açmıştır. Öyle ki, merkezi devlet düzeyinde
kamu harcamalarının kısılması ve özelleştirmeler ile özel sektörün etkinlik alanını
genişlemeyi amaçlayan neo-liberal politikalar, yerel yönetimler düzeyinde bazı hizmetlerin
merkezileştirilmesi, bazılarının ise sorumluluğunun yerel yönetimlerde kalmakla birlikte
piyasa koşulları çerçevesinde sağlanmasını gündeme getirmiştir.
Çünkü, yerel yönetimler tarafından sağlanmakta olan kamu hizmetlerinin büyük
çoğunluğunun bütünüyle özelleştirilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle hizmetlerin
sağlanma sorumluluğu yerel yönetimlerde kalmakla birlikte, bu hizmetlerin üretim, dağıtım
ve sunumu rekabete açılarak özel sektöre veya sivil toplum örgütlerine bırakılmaya
başlanmıştır.
Örneğin İngiltere’de yerel yönetimler hizmetlerinde serbest piyasa disiplini, rekabet
koşullarının artırılması ve özelleştirme ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Kapsamlı bir
özelleştirme programının yanısıra, merkezi yönetim yasal ve idari düzenlemelerle yerel
yönetimlerin yerine getirmeye devam ettiği hizmetlerde rekabet ve piyasa kurallarının etkin
olmasını sağlamaya çalışmıştır. Ayrıca, sivil toplum örgütleri ve bireyler yerel hizmetlerin
sağlanmasında seçilmiş yerel yönetimlerin yerini almaya başlamıştır. Bu ülkede yerel yönetim
hizmetlerinin üretim ve sunumu, bütünüyle özel sektöre terk edilmemiş, daha çok
özelleştirme yöntemlerinden biri olan ihale yöntemi kullanılmıştır.
Gerçekten, İngiltere’de Thatcher döneminde birbiri ardına çıkarılan ve sayıları 50’yi
aşan yasa ile yerel yönetimlerin kamu aygıtı içindeki konumu büyük ölçüde değişikliğe
uğramıştır. Yerel yönetimlerin yapıları, rol ve fonksiyonları, yönetim biçimleri, iç
örgütlenmeleri, mali kaynakları, vergileme kriterleri bütünüyle değişmiş, harcamaları ve gelir
kaynakları sınırlandırılmıştır. Fakat, bu dönemde birbiriyle çelişen düzenlemelerin yapılmış
olması İngiltere’de yerel yönetimlerdeki değişimin yönünün net olarak ortaya
konulamamasına yol açmaktadır.
Çünkü, yerel yönetim hizmetlerinde ve merkez-yerel yönetim ilişkilerinde hem
merkezileşme ve hem de desentralizasyon ve piyasalaşmaya yol açan yasal ve idari
düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Böylesi farklı gelişmelere rağmen yerel yönetimlerde
baskın olan değişim yönü, refah hizmetlerinin doğrudan üretimi ve sunumundan, hizmetlerin
sağlanmasında “olanaklandırıcı”, “yetkili otorite” (enabling) rolünün benimsenmesidir. Yerel
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yönetimlerin çoğu tarafından da benimsenen yaklaşıma göre, yetkili otorite rolü, yerel
yönetimlerin toplum ihtiyaçlarını belirlemeleri ve bu ihtiyaçları doğrudan veya dolaylı olarak
karşılayacak uygun araçlar geliştirmeleridir. Buna göre yerel yönetimlerin kamu
hizmetlerindeki monopol konumu ortadan kaldırılmıştır. Daha açık bir ifadeyle kamu
hizmetlerinin doğrudan üretilme sorumluluğu yerel yönetimlerden alınıp, hizmetlerin
sağlanması ve denetlenmesi görevi öne çıkarılmıştır.
Gelişmiş ülke yerel yönetimlerini saran bu sürecin, gelişmekte olan ülkelerdeki
belediyecilik anlayışının, sosyal belediyecilik anlayışına erişmeden, değişim geçirmesine yol
açtığı da söylenebilir.

7.3. Yönetimde Ortaklık: Katılımcı ve Etkin Yönetim Anlayışı
Temelde devlet ve kamu yönetim aygıtının bir parçası olan yerel yönetimlerin
ekonomik ve sosyal hayattaki rolünü sınırlandırmayı ve özel sektörün etkinlik alanının
genişlemeyi amaçlayan neo-liberal düşünce yapısı devletlerin idari yapılanmalarının da ciddi
ölçüde revize edilmesini gerektirmiştir. Devletin küçülerek ekonomiden el çekmesi, yerel ve
bölgesel birimlere görevlerini devrederek idari-bürokratik hantallıktan kurtulması, halka daha
yakın olan birimlerin etkin kılınarak verimliliğin yükseltilmesi gibi gerekçeler ile kamu
yönetiminde yeniden yapılanma hareketi başlatılmıştır.
Yeni kamu yönetimi anlayışı olarak nitelendirilen yeni kamu yönetimi modeli, kamu
sektörünün performansını artırmaya yönelik kamu kurumlarının yeterliliklerini geliştirecek
strateji ve taktikler olarak tanımlanmaktadır.
Çok geniş amaçlar taşımakla birlikte yeni kamu yönetimi anlayışının gelişmiş ülke
yerel yönetimlerine etkisi, bu kurumların yönetiminde özel sektör yönetim tekniklerinin
hayata geçirilmesi ve daha da önemlisi yönetişim ve kurumsal yönetişim prensipleri
çerçevesinde karar alma süreçlerine halkın aktif katılımına imkan veren düzenlemelerin
yapılması biçiminde ortaya çıkmıştır. Nitekim yönetişim / iyi yönetişim ise sekiz özelliğe
sahiptir. Bunlar katılımcılık, konsensüs odaklılık, hesap verebilirlik, şeffaflık, duyarlılık,
etkinlik ve verimlilik, eşitlik ve hukuka uygunluktur. Halkın yönetime katılımı ise
yönetişimin temel yapı taşlarından birini meydana getirmektedir.
Kuşkusuz gerek Avrupa Kentsel Şartı ve gerekse Yerel Gündem 21 çoğulcu
demokratik yapı içinde ve yerel düzeydeki diğer partnerlerin işbirliğiyle biçimlenen bir
kentsel yönetimi öngörmekte ve teşvik etmektedir. Avrupa Kentsel Şartı’nın “katılım, kent
yönetimi ve kentsel planlama” başlıklı 12. ilkesi aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır.
 Halkın yerel politik yaşama katılımı yerel seçilmiş temsilcileri serbestçe ve
demokratik bir biçimde seçme hakkıyla korunmalıdır.
 Halkın yerel politik yaşama katılımı yerel, siyasi ve idari yapıların bütün
düzeylerinde hayata geçirilmelidir.
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 Kentin geleceğini etkileyen bütün büyük projelerde halka danışılmalı, halkın
görüşü alınmalıdır.
 Kent yönetimi ve planlama, kentin kendine has özellikleri, potansiyeli,
aktiviteleri, gelişme kapasitesi ve kaynaklarının nitelik ve temel özellikleri hakkında azami
bilgiye dayanmalıdır.
 Yerel politik kararlar bir uzman ekip tarafından yönetilen kentsel ve bölgesel
plana dayanmalıdır.

olabilir.


Karar alma sürecinin son aşamasında politik tercihler yaşamsal ve anlaşılabilir
Yerel yönetimler gençlerin yerel yaşama katılımını sağlamalıdır.

7.4. Çağdaş Belediyecilik Hizmetleri
7.4.1. Gelişmiş Ülkelerde Yerel Yönetim Hizmetleri
Gelişmiş ülkelerde yerel yönetimler tarafından sağlanmakta olan hizmetler ele
alındığında, bu kurumların fonksiyonları arasında eğitim, sağlık, konut, sosyal yardım ve
sosyal hizmetler ile kişisel refah hizmetlerinin önemli bir yere sahip olduğu görülecektir.
Çünkü bu ülkelerde belediyeler mahalli düzeydeki kamu hizmetlerinin karşılanmasında en
uygun yönetim aygıtı olarak kabul edilmekte ve bundan dolayı da yasalar tarafından
yasaklanmamış her alanda faaliyette bulunabilmektedirler.
Ülkemizde de benzer imkân, 5393 sayılı yasada, kanunlarla başka kamu kurum ve
kuruluşlarına verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki görev ve hizmetleri belediyeler yapar
veya yaptırır hükmüne yer verilmek suretiyle belediyelere tanınmakla birlikte, bu hüküm
hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından 29.09.2005 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı
verilmiştir.
Avrupa Birliği ülkelerindeki yerel yönetimler, çok geniş bir hizmet sepetine sahip
olarak hem ekonomik ve hem de sosyal içerikli çok çeşitli hizmetler sunmaktadırlar.
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Tablo 2: 15 Avrupa Konseyi Ülkesindeki Yerel Yönetimlerin Temel Fonksiyonları
Hemen hemen bütün ülkelerde yerine getirilen temel fonksiyonlar (12 - 15)
15 ülke: İlkokullar-inşaat ve bakım (15), yollar (15), yerel planlama (15), inşaat ve
yıkım izinleri (15), çöp toplama (15), sosyal yardım (9), yaşlılar için evler (6), kütüphane
hizmetleri (5), turizmi geliştirme (0), tiyatrolar (0), sporu geliştirme ve spor imkanları (0).
14 ülke: İtfaiye (13), okul öncesi eğitim-inşaat ve bakım, atık arıtımı (12), su arzı (11),
doğayı ve şehri atıklardan koruma (11), mezarlıklar (9), kara taşımacılığının örgütlenmesi ve
yönetimi (6), kültürel ve sanatsal mirasın korunması (5), konutların sübvanse edilmesi (4),
müze hizmetleri (0), doğal parklar, eğlence ve açık alanlar (0).
13 ülke: Çevre koruması (8), kalkınma veya istihdamın muhafazası (2 - Hollanda ve
Portekiz), arsa kontrolü (1- satın alma ve reserve etme), mezbaha (0), bonya ve duşlar (0),
kamu/özel teşebbüslere finansal ortaklık (0)
12 ülke: Doğal felaketlerde yardım (12), planlamanın kotrolü ve inşaat düzenlemeleri
(9), fuar ve piyasalar (2), kamu veya özel girişimlere mali yardım (0)
Ülkelerin çoğunda yerine getirilen fonksiyonlar (9 - 11)
11 ülke: Anaokulu yönetimi, öğretmen ve teknik görevliler (8)
10 ülke: Salgın ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü (8), deniz ve nehir taşımacılığı (1)
9 ülke: İlkokul yönetimi, öğretmen ve teknik görevliler (9), hastaneler (5), elektrik arzı
(5),
Ülkelerin nispeten daha az sayıdaki kısmındaki fonksiyonlar (8 - 10)
8 ülke: Orta öğretim okulları - inşaat ve bakım hizmetleri (4), dini kurumlara yardım
(4), konut yardımı (4), tüketiciyi koruma (4)
Yarıya yakınında yerine getirilen fonksiyonlar (4 - 7)
7 ülke: Bölgesel ve ulusal planlamaya katılım (6)
6 ülke: Sinemalar (0)
5 ülke: Orta öğretim okullarının yönetimi, öğretmen ve teknik görevliler (5), hava
taşımacılığı (0)
Sadece bir ülkede görülen fonksiyonlar
Yüksek öğretim bina ve arazileri – inşaat ve bakımı (0)
Not: Parantez içindeki değerler fonksiyonun kaç ülkede yasal olarak zorunlu olduğunu göstermektedir.
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Tablodan anlaşılacağı gibi Avrupa Konseyi üyesi 15 ülkedeki yerel yönetimler çok
çeşitli görevler üstlenmekte ve görevlerin önemli bir kısmının eğitim, konut, sağlık vb. sosyal
politikalar (altyapılar) olduğu görülmektedir.
Diğer taraftan, en büyük tezatlar ise orta düzeydeki yerel yönetim örgütlenmelerinde
görülmektedir. Çünkü, Kontluk (county) veya il yönetimi olarak adlandırılan bu yerel
yönetim örgütleri belediyelerin idari ve mali kapasitelerinin üzerinde olan sağlık, sosyal
güvenlik ve orta öğretim gibi modern sosyal politikaların sağlanmasında görev almaktadır.
İsveç, Norveç ve Danimarka’da kontluk yönetimleri hastane ve diğer sağlık
hizmetlerinden sorumludur. İkinci düzeyde yerel yönetim örgütlenmesi bulunmayan
Finlandiya’da belediyeler Genel Hastane Bölgeleri’nin yönetiminin zorunlu üyeleridir.
Hastanelerin sorumluluğu ve bazı durumlarda öğretmenlerin istihdam ve ödemeleri
İskandinav ülkelerinde yerel yönetimlerin en büyük harcamalarını meydana getirmektedir.
İtalya, İspanya ve Belçika’daki il yerel yönetimlerinin bölgesel yönetim sistemi içindeki esas
fonksiyonları hakkındaki belirsizlik son zamanlara kadar bu yönetim türünün varlığını tehdit
etmiştir. Fakat, en azından şimdilik bu yönetim düzeyinin daha iyi bir örgütlenme sistemi
kuruluncaya kadar il düzeyindeki hizmetleri sunabileceği kabul edilmektedir.
Bu kurumlar; sosyal yardım, eğitim, sağlık, konut, çevre koruma, şehir içi ulaşım, su,
enerji, atık sistemi, ev atıklarının toplanması ve değerlendirilmesi, altyapıların bakım ve
onarımı, kültür ve eğlenme ve dinlenme alanlarının tesisi gibi çok değişik faaliyetler yerine
getirmektedirler. Bu ülkelerde yerel yönetimler, benzer sosyal politika fonksiyonları
üstlenmiş bulunmaktadır. Hedef grupları ise öncelikle, özürlüler, yaşlılar, çocuklar, kadınlar
meydana getirmektedir.
Aşağıdaki tabloda İngiltere’de halen çok önemli bir konuma sahip olan yerel
yönetimlerin temel fonksiyonlarının eyalet ve ilçe meclisleri arasındaki dağılımı
gösterilmektedir. Buna göre eyalet meclisleri ekonomik ölçek yararı ve stratejik planlama
zorunluluğu dikkate alınan fonksiyonlardan sorumluyken, ilçe meclislerine, yerel halka daha
ortalama düzeyde tesir eden fonksiyonların yürütülmesi görevi verilmiştir.
Tablo 4: Yerel Yönetimlerin Temel Fonksiyonları
Eyalet Meclisleri

İlçe Meclisleri

Eğitim ve Kütüphaneler

Konut

İtfaiye ve Sivil Savunma

Planlamanın Denetimi ve
Tamamlanması

Yollar ve Trafik

Eğlenme ve Dinlenme Aktiviteleri

Kişisel Sosyal Hizmetler

Yerel Vergilerin Toplanması
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Stratejik Planlama

Araba Parkları

Tüketicinin Korunması

Çöp Toplama

Atık Arıtma ve Yeniden Kazanma

Çevre Sağlığı

İsveç’te ise yerel yönetimler sürekli olarak mahalli halkın ihtiyaçlarının
giderilmesinde en etkin kurum olmuşlardır. Refah devletinin olgunlaştığı İkinci Dünya
Savaşından günümüze kadar yerel yönetimlerin fonksiyonlarında ciddi farklılaşmalar
meydana gelmiştir. Yerel yönetimler yolların bakımı, istihdam ve emek piyasası hizmetleri,
polis teşkilatı, yerel mahkemelerin idaresi gibi ekonomik ve idari içerikli birçok
sorumluluğunu kaybederken, okullar, sağlık ve tıbbi bakım ve özel eğitim hizmetlerinde daha
fazla görev almaya başlamış, fonksiyonları daha da artmıştır.
Yerel yönetimlerin fonksiyonları 1992 yılındaki Yerel Yönetimler Yasası’nda şu
şekilde belirtilmiştir. Bu yasaya göre, yerel yönetimlerin görevleri iki kategoriye ayrılmıştır.
Birincisi belediye ve kontluk meclislerine yerel yönetim yasasına uygun olarak verilen genel
görevler, ikincisi ise, özel yasalara dayanan görevlerdir. Belediye - kontluk meclisi arasındaki
görev ayrımı ise, yerel hizmetin gerektirdiği nüfus büyüklüğü kriterine bağlı olarak
yapılmaktadır. Şayet, yerel hizmetin verimliliği, bu hizmetin daha fazla nüfuslu yerlerde
sunulmasını gerektiriyorsa, bu hizmet kontluk meclisleri tarafından üstlenilecektir. Bu
yaklaşımın en tipik örneği, tıbbi bakım hizmetleridir.
1992 tarihli Yerel Yönetim Yasası’nda, daha önceki yasalarda da olduğu gibi, yerel
yönetimlerin fonksiyonları tek tek sayılmamış ve yasanın belediye ve kontluk meclislerinin
yetkileri başlıklı bölümünde belediyelerin ve kontluk meclislerinin, devletin, diğer belediye,
kontluk meclisi ve bazı diğer örgütlerce sağlanmayan ve fakat kendi alanlarıyla ve üyeleriyle
ilgili genel hizmetlerle meşgul olabilecekleri düzenlenmiştir.
Öte yandan, yerel yönetimlerin hizmetleri yasal açıdan, zorunlu ve isteğe bağlı
görevler olarak ikiye ayrılmaktadır. Kültürel işler, eğlenme ve dinlenme faaliyetleri ve enerji
dağıtımı gibi teknik işler ihtiyari görevlerdir. Eğitim, sosyal hizmetler (çocuk ve yaşlıların
bakımı ve birey ve aile hizmetleri), planlama ve konut, çeşitli çevresel görevler ve acil
hizmetler, belediye; sağlık, ağız sağlığı, zihinsel ve özel ihtiyaç sahiplerinin bakımı ise
kontluk meclisi düzeyindeki zorunlu görevlere örnektir. Görüldüğü gibi, İsveç’te önemli
sosyal politikaların tamamı zorunlu görevler arasında sayılmıştır. Merkezi idare ise bu tür
zorunlu görevlerin sağlanıp sağlanmadığını ihtiyari görevlere göre daha yakinen izlemektedir.
Bu genel yetki altında yerel yönetimler kültürel işler, eğlenme ve dinlenme
aktiviteleri, yollar ve caddeler, parklar, iletişim ve ulaşım, su ve atık sistemi, enerji üretimi ve
dağıtımı gibi hizmetlerin yerine getirilmesiyle meşgul olurlar. Yerel yönetimlerin özel olarak
düzenlenen görevleri ise okul, sosyal hizmetler (çocuk, yaşlıların bakımı), sakatların bakımı,
fiziki planlama, belirli çevre görevleri ve acil hizmetler, halk sağlığı ve ağız sağlığıdır.
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Belediye ve kontluk meclislerinin sosyal politikadaki sorumlulukları ayrı yarı
incelendiğinde, belediyelerin en önemli ve en büyük görevinin eğitimle ilgili olduğu
görülmektedir. Belediyeler 7 - 16 yaşları arasındaki çocuklar için 9 yıllık zorunlu eğitim veren
okulların tümü ve daha ileri yaştaki gençler için eğitim veren okulların ise % 90’ından
sorumludur. Bu verilerin anlamı, üniversitelerin altında kalan tüm eğitimin yerel yönetimler
tarafından sağlandığıdır. Ayrıca, yerel yönetimler, okul öncesi eğitim, mesleki ve teknik
eğitim ve halk eğitiminde hem binaların yapım ve onarımı, hem de bu alanlarda
görevlendirilen elemanların istihdamından da sorumludur.
Diğer taraftan, Sosyal Hizmet Yasası’na göre, belediyeler ihtiyacı olan herkese sosyal
hizmetleri sağlamakla yükümlüdür. Yasa ile belediyelere, sosyal hizmet programlarını
mahalli ihtiyaç ve yasanın amacına uygun olarak serbestçe yapma imkanı verilmiştir.
Öyle ki, çocuk bakımı son otuz yılda hızla büyüyen belediye görevlerinden biridir.
Küçük çocuklar için eğlenme ve dinlenme merkezleri kurulmuştur. İsveç’te son yıllarda
belediye tarafından yardım edilen özel çocuk bakım imkanları genişletilmiştir. Belediye
çocuk bakım hizmetlerinden 1 yaşından itibaren tüm çocuklar yararlanırken, özel sektörce
sağlanan çocuk bakım ve eğlence merkezleri, 1993 yılı itibariyle tüm çocukların sadece %
7’sine hizmet vermektedir.
Belediyelerin bir diğer önemli görevi ise, yaşlıların bakımıdır. Belediyeler, belediye
olarak istihdam edilen ev yardımcıları aracılığıyla yerinde yardım sağlar ve yaşlı ve sakatlar
için özel konutların yapılmasından sorumludur. Sosyal hizmetler yasasının üçüncü önemli
bölümü ise, yoksul birey ve aileler veya daha değişik nedenlerle yardıma ihtiyaç duyan birey
ve ailelere finansal ve diğer yardımlarla ilgilidir.
Oysa, uzun yıllardır belediyeler (başlangıçta mahalle) yoksulların bakımını
karşılamaktadır. İlk Yoksulluk Yardımı Yasası 1763 yılında çıkarılmasına rağmen, daha
kapsayıcı refah yasaları ancak 20. yüzyılın başlarında yapılabilmiştir. 1950’li yıllarda ise
mevcut refah yasaları revize edilmiş ve kişiye özel refah ödenekleri kamu yardım türleri
içinde baskın hale gelmiştir. 1960’lardan sonra ise, kişisel sosyal yardımlar geliştirilerek
bugünkü hizmetler, yaşlılar, çocuklu aileler ve sakatlar için imkanlar tanıyan sosyal hizmetler
anlayışına geçilmiştir.
Son yıllarda, hem fiziki ve hem de kültürel eğlenme ve dinlenme aktiviteleri önemli
bir sektör olmuştur. Yine, sosyal politikalardan konut ve bölgesel planlama alanında
belediyeler etkin bir sorumluluk üstlenmiştir.
Kontluk meclislerinin temel görevi ise, tıbbi bakımdır. Birkaç küçük özel hastane
dışında, kontluk meclisleri İsveç’teki tüm hastanelerin sahibidir. Bununla birlikte kontluk
meclis bölgesinin bir parçası olmayan Göteborg, Malma ve Götland adalarındaki belediyeler
kendi tıbbi bakım sistemlerinin çalışmasından sorumludur. Kontluk meclisleri, hastanelerdeki
ayakta tedavi hizmetlerini yürütür ve ayrıca, bölge sağlık merkezlerini yönetir. Bu bakım,
annelik ve çocuk sağlık merkezlerini de kapsar. Ayrıca, kontluk meclisleri kamu ağız sağlığı,
psikiyatrik tedavi ve aşılama hizmetlerini de yürütür.
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Tablo 5: Faaliyet Alanlarına Göre Belediye Harcamalarının Dağılımı, (%)
1986*

1990**

1992***

Sosyal Hizmetler

25

30

35

Eğitim

24

24

23

Enerji, Su ve Atık
Yönetimi

15

9

7

Kolektif Belediye
Hizmetleri

7

9

9

Eğlence ve Kültürel İşler

7

7

6

Arazi ve Konut

7

7

8

Çevre Sağlığı ve Koruyucu
Hizmetler

6

6

5

Emek Piyasası Hizmetleri

4

6

3

İletişim ve Ulaşım

5

5

4

7.4.2. Gelişmekte Olan Ülkelerde Yerel Yönetim Hizmetleri
Gelişmiş ülkelerin aksine gelişmekte olan ülkelerin yerel yönetimleri, daha çok kentsel
hizmetlerin sağlanmasına odaklanmıştır. Özellikle, sosyal ve kültürel nitelikteki belediye
hizmetlerine bu ülkelerde sınırlı düzeyde yönelinmektedir.
Çünkü gelişmekte olan ülkelerde belediyeler, gelişmiş ülkelerdeki partnerlerinin
büyük ölçüde 19 yüzyıl boyunca ve kısmen de İkinci Dünya Savaşından sonra karşılaştıkları
kentsel sorunlarla nispeten daha yakın tarihte tanışmışlardır. Bu ülkelerde hızlı nüfus artışı,
göç ve kentleşmenin açığa çıkardığı sorunlar kıt kaynaklara sahip belediyelerin öncelikli
hizmet konularını teşkil etmektedir.
Gerçekten, yerel yönetimlerin yaygın fonksiyonları; piyasa denetimi, mezbahalar,
itfaiye hizmeti, caddelerin temizlenmesi ve aydınlanma, çöplerin toplanması, mezarlıklar,
kütüphaneler ve bazı önemsiz hastalıklara karşı önlem almadan ibarettir.
Üstelik gelişmekte olan ülke şehirlerinin çoğunda yerel yönetimler caddelerin inşa ve
bakımı, içilebilir su, atık ve kanalizasyon gibi fiziki altyapı hizmetlerinin sağlanmasında tam
veya kısmi sorumluluğa sahiptir.
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Yine, sağlık ve sosyal hizmetler nadiren yerel yönetimler tarafından üstlenilmektedir.
Gelişen ülkelerin büyük şehirlerindeki yerel yönetimler ise küçük şehirlerdeki partnerlerine
göre daha geniş sorumluluklara sahiptir. Genellikle başkent konumundaki büyük şehirlerdeki
yerel yönetimler hem merkezi idarenin ve hem de yerel yönetimlerin sorumluluklarının
birbirine geçtiği bir alanda görev aldıkları için çok daha çeşitli fonksiyonlar üstlenmektedir.
Nitekim Türkiye’de başkent Ankara ve ülkenin en büyük şehri İstanbul diğer Büyükşehir
belediyelerine göre daha büyük bir hizmet sepetine sahiptirler ve belediye hizmetlerinin
gelişim ve çeşitlenmesinde öncü rolü oynamaktadırlar.

141

Uygulamalar
Neo-liberalizm ve Yeni Arayışlar: Finlandiya ve İsrail
Finlandiya, İngiltere gibi, 1990’lı yıllardan beri sosyal politika ve sosyal hizmetler
alanında yürütülen karma-çoğulcu refah üretimi tartışmalarının yapıldığı ülkelerden biridir.
Bu ülkede var olan karma modelin özelliği kuzey modelinin devamı niteliğinde olması, diğer
bir ifadeyle vergi sistemi tarafından finanse edilmesi ve evrensel yaklaşımın hakim olmasıdır.
Finlandiya’daki karma-çoğulcu refah modeli hizmetlerin yararlanıcıların tercih ve
ihtiyaçlarına daha duyarlı, kullanıcı dostu hizmetlerin geliştirilmesi biçiminde ortaya
çıkmıştır. Yine, sosyal politika ve sosyal hizmetlerin belediyeler tarafından büyük ölçüde
sağlanması ve finanse edilmesi uygulaması devam etmektedir. Ancak, bu ülkede ortaya çıkan
değişiklik, Tampere kentinde 2009 yılında başlatılan Homemarket projesinde olduğu gibi,
bakıma muhtaç kent sakinlerine özel sektör tarafından hizmet sunulmasıdır. Kamu sektörü,
özel sektör işletmesi tarafından bakıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve
karşılanması hizmetlerinin bedelini öder. Böylece, sosyal politika hizmetlerinin
sağlanmasında özel sektör rol üstlenmiş bulunmaktadır.
İsrail’de ise kamu sektörü ağırlık role sahip olup sosyal politikaların sağlanmasında
daha çok sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini modelini benimsemiştir. Bu modelde kamu
sektörü, sivil toplum ve özel sektör arasında bir işbölümü mevcuttur. Buna göre hizmet
türleri, yararlanma koşulları ve hizmet standartları ile merkezi hükümet ve belediyeler
tarafından belirlenmekte ve bu kurumlar tarafından finanse edilmektedir. Buna karşılık,
hizmetin üretimi ve kullanıma sunumu sivil toplum kuruluşlarının ve kısmen de bazı alanlarda
özel sektörün sorumluluğundadır.
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Uygulama Soruları
1) Finlandiya’da ve İsrail’de sosyal politikaların sağlanmasında özel sektör etkin bir
aktör müdür?
2) Sosyal politikaların finansmanını özell sektörden beklenebilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yeni belediyecilik anlayışı ve çağdaş yerel yönetim hizmetleri gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler bağlamında incelendi.
Gelişmiş ülkelerde günümüz yerel yönetimlerinin nüfusun tamamını dikkate alan
bütüncül bir anlayışla yerel ekonomik, sosyal ve fiziki kalkınmadan sorumlu belediyecilik
anlayışına ulaştığı söylenebilir. Yerel yönetimlerin, bölgesindeki çevre, kentsel ve sosyal
sorunların çözümünde sorumluluk üstlenen, insiyatif alan, çözümler ve politikalar üreten
proaktif bir belediyecilik anlayışını benimsedikleri görülmektedir.
Yerel yönetimlerin bir diğer özelliği ise refah hizmetlerinin doğrudan üretimi ve
sunumundan, hizmetlerin sağlanmasında “olanaklandırıcı”, “yetkili otorite” (enabling)
rolünün benimsenmesidir. Yerel yönetimlerin çoğu tarafından da benimsenen yaklaşıma göre,
yetkili otorite rolü, yerel yönetimlerin toplum ihtiyaçlarını belirlemeleri ve bu ihtiyaçları
doğrudan veya dolaylı olarak karşılayacak uygun araçlar geliştirmeleridir. Ve hizmetlerin
sağlanması ve denetlenmesi görevinin öne çıkmasıdır.
Bir diğer husus ise yeni kamu yönetimi anlayışının gelişmiş ülke yerel yönetimlerine
etkisinin, bu kurumların yönetiminde özel sektör yönetim tekniklerinin hayata geçirilmesi ve
daha da önemlisi yönetişim ve kurumsal yönetişim prensipleri çerçevesinde karar alma
süreçlerine halkın aktif katılımına imkan veren düzenlemelerin yapılması biçiminde ortaya
çıkmasıdır.
Gelişmiş ülkelerde yerel yönetimler tarafından sağlanmakta olan hizmetler ele
alındığında, bu kurumların fonksiyonları arasında eğitim, sağlık, konut, sosyal yardım ve
sosyal hizmetler ile kişisel refah hizmetlerinin önemli bir yere sahip olduğu görülecektir.
Çünkü bu ülkelerde belediyeler mahalli düzeydeki kamu hizmetlerinin karşılanmasında en
uygun yönetim aygıtı olarak kabul edilmekte ve bundan dolayı da yasalar tarafından
yasaklanmamış her alanda faaliyette bulunabilmektedirler.
Gelişmiş ülkelerin aksine gelişmekte olan ülkelerin yerel yönetimleri, daha çok kentsel
hizmetlerin sağlanmasına odaklanmıştır. Özellikle, sosyal ve kültürel nitelikteki belediye
hizmetlerine bu ülkelerde sınırlı düzeyde yönelinmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kurumunun sorumlulukları arasında
sayılamaz?
a) Ekonomik kalkınmadan sorumluluk
b) Fiziki kalkınmadan sorumluluk
c) Sosyal kalkınmadan sorumluluk
d) Finansal kalkınmadan sorumluluk
2) Aşağıdakilerden hangisi yönetişim prensibinin temellerinden biri değildir?
a) Katılımcılık
b) Sistem yönetimi
c) Hesap verebilirlik
d) Konsensüs odaklılık
3) Aşağıdakilerden hangisi yetkili otorite olarak yerel yönetimleri niteler?
a) Toplum ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak için sivil toplum kuruluşlarına
görev vermek.
b) Toplum ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak için kendi personeli ile sunmak.
c) Toplum ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak için uygun araçlar geliştirmek.
d) Toplum ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak için özel sektöre görev vermek.
4) Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülke yerel yönetimlerinin sorumluluk alanının
geniş olmasının nedenlerinden biri değildir?
a) Belediyeler mahalli düzeydeki kamu hizmetlerinin karşılanmasında en uygun
yönetim aygıtıdır
b) Belediyeler yasayla açıkça yasaklanmamış her konuda faaliyette bulunabilirler
c) Belediyelerin görevleri yasada tek tek sayılmamıştır.
d) Belediyeler mahalli düzeydeki kamu hizmetlerinin karşılanmasında özel
sektörden yararlanırlar
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Cevaplar
1)d, 2)b, 3)c, 4)d
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8. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER ve SOSYAL POLİTİKA ve
SOSYAL HİZMET ALANINDAKİ FONKSİYONLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Yerel Yönetimlerin Gelişimi

- 1923-45 Dönemi
- 1946-80 Dönemi
- 1980 Sonrası Dönem
-

Yasal Düzenlemelere Göre Sosyal Politika ve Hizmetler

- Belediye Yasası
- Büyükşehir Belediye Yasası
- İl Özel İdaresi Yasası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Türkiye’de yerel yönetimler gelişmiş batılı ülkelerin birçoğunda olduğu gibi uzun
bir tarihi geçmişe sahip midir?
2) Ülkemizde ilk belediye aygıtı nerede ve niçin kurulmuştur.
3) Türkiye’de belediyeler her türlü sosyal hizmeti yerine getirebilecek yasal
dayanaklara sahip midirler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Yerel Yönetimlerin
Gelişimi
1923-45 Dönemi
1946-80 Dönemi

Kazanım

Ülkemizdeki yerel
yönetimlerin gelişiminin
etraflıca anlaşılması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

1980 Sonrası Dönem

Yasal Düzenlemelere Göre
Sosyal Politika ve
Hizmetler
Belediye Yasası
Büyükşehir Belediye
Yasası

Yerel yönetimlere yasalarla
tanımlanan sosyal politika
ve sosyal hizmetlerin
kavranması

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

İl Özel İdaresi Yasası
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Anahtar Kavramlar
 İl özel idaresi: İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak
üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî
özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,


İl özel idaresinin organları: İl genel meclisini, il encümenini ve validir.
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Giriş
Bu bölümde ülkemizde yerel yönetimlerin tarihi gelişimi incelenecek ve yasal
düzenlemelerde bu kurumların üstlendikleri sosyal hizmet ve sosyal politika hizmetleri
irdelenecektir.
Ülkemizde gelişmiş ülkelere göre batılı anlamda yerel yönetimlerin kuruluşu çok yeni
sayılabilir. Yerel yönetimler Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra başlayan reform
hareketleri kapsamında gündeme gelmiş ve ilk yerel yönetim birimi 1854 yılında İstanbul’da
belediye olarak kurulmuştur. İl özel idaresi ve köy yönetimleri 1864 yılındaki Vilayet
Nizamnamesi’ne göre kurulmuşlardır.
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8.1. Yerel Yönetimlerin Gelişimi
Türkiye’de batılı anlamda yerel yönetimlerin ortaya çıkışı gelişmiş ülkelere göre
nispeten daha yakın dönemde gerçekleşmiştir. Yerel yönetimler Tanzimat Fermanı’nın
ilanından sonra başlayan reform hareketleri kapsamında gündeme gelmişlerdir. İlk yerel
yönetim birimi 1854 yılında İstanbul’da kurulan belediye örgütüdür. Bu yerel yönetim birimi
İstanbul halkının müşterek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur.
Diğer yerel yönetim türlerinden olan il özel idaresi ve köy yönetimleri 1864 yılındaki
Vilayet Nizamnamesi’ne göre kurulmuşlardır. Ülkemizde 1876 Anayasa’sı dahil tüm
Anayasa’larda yerel yönetimlerle ilgili hüküm ve ilkeler yer almakta, yerel yönetimler
anayasal güvenceye sahip bulunmaktadır.
Türkiye’de yerel yönetim sisteminin esasını oluşturan yasalar Cumhuriyetin ilk
yıllarında yapılmış ve uzun yıllar değiştirilmemişlerdir. Hatta İl Özel İdaresi Yasası Osmanlı
İmparatorluğu’ndan devralınmış ve 1987 yılına kadar değişmeden yürürlükte kalmıştır. İl
Özel İdaresi Yasası “Kamu Yönetimi Reformu” çalışmaları kapsamında ancak 2005 yılında
yeniden düzenlenebilmiştir. Belediye Yasası da 1930 tarihinde yapıldıktan 3 çeyrek asır
geçtikten sonra yoğun tartışmalar altında yine 2005 yılında yasalaşabilmiştir.
Gerek il özel idaresi yasası, gerekse belediye yasası ve gerekse 1984 yılında yerel
yönetim sistemine dahil olan büyükşehir belediyesi yasası Cumhurbaşkanı tarafından, yerel
yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen maddelerini de kapsayan çeşitli
gerekçelerle veto edilmişlerdir. Yalnızca bu süreçte Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi
Kanunu birkaç kez değişikliğe uğrarken, kamu yönetimi reformunun önemli bir bileşeni olan
Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki 5227 sayılı
Kanun ile kamu personel rejimi ve kamu yönetiminin diğer alanlarını düzenleyen yasalar
yapılamamıştır.

8.1.1. 1923 - 1945 Dönemi
Cumhuriyetin kuruluş dönemi ülkemizdeki diğer kurumlar gibi yerel yönetimlerin
biçimlendirmesine yönelik çalışmaların yapıldığı bir dönemdir. Kuşkusuz bu dönemde yerel
yönetimler mahalli hizmetlerin sağlanmasında etkin kurumlar haline gelememiştir. Bunda
kuşkusuz yeniden yapılanma süreci kadar Osmanlı Devleti döneminden devralınan mirasın
niteliği belirleyicidir. Gerçekten, reform hareketleri sonucu ortaya çıkan yerel yönetim
sistemine ilişkin bir deneyim birikimi bu dönemde oluşmamıştır.
Osmanlı Devleti döneminde toplam 389 belediye kurulmuştur. Bu belediyeler
aydınlatma, su, toplu ulaşım gibi alt yapı hizmetlerinin yabancı şirketler tarafından sağlandığı
İstanbul dışında, temel kentsel hizmetleri dahi yerine getirebilecek mahalli örgütler haline
gelememişlerdir. Bu dönemdeki belediyelerden 20’si İçme suyu tesisatına, sadece 4’ü elektrik
tesisatına sahipken, 17’sinde mezbaha, 7’sinde spor alanı, 29’unda ise park ve bahçe
bulunmaktaydı. Bu belediyeler 17 km asfalt yol, 251 km şose yol, 578 km kaldırım ile 393
adet köprü ve menfez yapabilmişlerdir. Kısacası, 20. yüzyılın başında ülkenin gelişmişlik
153

düzeyi ve içinde bulunduğu şartlar düşünüldüğünde aslında yerel yönetimlerin daha geniş
hizmetler üretmesinin mümkün olamayacağı da dikkate alınmalıdır.
Aslında benzer koşullar Cumhuriyetin ilk yılları içinde geçerli olup, Kurtuluş
Savaşının tahribatı yanı sıra İkinci Dünya Savaşı öncesi ve Savaş sırasındaki koşullar
ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimini olumsuz etkilemiştir.
1927 yılında yapılan ve küçük işletmeleri de kapsayan Sanayi sayımına göre
ülkemizde sadece 62.245 işletme bulunmakta ve bu işletmelerde 256.855 işçi çalışmaktaydı.
Zaten bu dönemde nüfusun büyük bir bölümü de kırsal alanda yaşamaktaydı ve
1950’li yıllara kadar nüfusun kent ve kır dağılımında büyük bir değişiklik ortaya çıkmamıştır.
Nitekim 1927 yılında 13.648 bin olan nüfusun yaklaşık yüzde 75’i 39.901 köyde
yaşamaktaydı. Aynı yıl itibarıyla il sayısı 63, belediye sayısı ise 328’i ilçe, 69’u köy ve 63’ü il
merkezlerinde olmak üzere 460 idi.
Bu dönemde Cumhuriyet yönetimi kentsel ve mekansal politikaları başkent olarak
seçtiği Ankara’da, 1924 yılında Ankara Şehremanetini kurarak uygulamaya başlamıştır. Bu
ilk uygulama, 1930 yılında sona ermiş ve ancak Türkiye’de yerel yönetimlerin
yapılandırılmasında önemli bir deneyim meydana getirmiştir.
Diğer taraftan, Cumhuriyetin ilanından hemen sonra, 1924 yılında, 442 sayılı Köy
Kanunu yürürlüğe girmiştir. Kanun, köyün ve köylünün ihtiyaçlarını günün koşulları içinde
isabetle tespit etmiş ve köy idaresine, köyün kalkınmasına yardımcı olacak görevler
yüklemiştir. Köye ilk defa tüzel kişilik veren Yasa, köy halkını, yönetime aktif olarak
katılımlarını sağlayacak ölçüde köy işlerinde söz sahibi haline getirmiştir.
Ancak Kanun, köy idaresini toplum kalkınmasında önemli bir araç olarak görmüş ve
bu idarenin görev ve yetkilerini belirlemekten ziyade, köylüye görev yükleyen bir anlayışla
hazırlanmıştır. Kanunda köy işleri, köylünün işleri olarak sayılmış ve muhtar ve ihtiyar
meclisinin görevi ise bu işleri yapmak ve yaptırmak olarak belirlenmiştir. Muhtara, merkezi
idareden maaş alan bir memur rolü verilmiştir. Ayrıca, köyün başlıca gelir kaynağı olarak
hane başına konulmuş bulunan “salma” nın 1938 yılında sadece 20 lira ile sınırlandırılmış
olması, köy idarelerini hizmet yapamaz hale getirmiştir.
Bu dönemde belediyecilik alanındaki en önemli gelişme 1930 tarihli Belediye
Yasasının yapılmasıdır. Yasa, oldukça ileri düzenlemeler içermekte ve belediyelerin kentsel
hizmetlerin sağlanmasındaki rolünü genişletmekteydi. Özellikle Yasanın 19. maddesi su,
elektrik, havagazı, tramvay tesisatı kurmak ve işletmek ve vapur nakliyatını yürütmek gibi
görevleri belediyelerin görevleri arasında saymıştır. Bu düzenleme ile Osmanlı Devleti
döneminde başlayan ve Cumhuriyetin ilk yıllarında da devam eden su, elektrik, havagazı,
kent içi ulaşım, haberleşme gibi hizmetlerin yabancı sermayeli şirketler tarafından sağlanması
uygulamasına son verilmiştir. Yabancı sermayeli şirketler önce devletleştirmiş sonra da
belediyelere devredilmiştir.
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Önce devletleştirme, sonra da belediyeleştirme uygulaması, 1882 yılında imtiyaz almış
olan İstanbul Terkos Su Şirketinin 1932 yılında satın alınmasıyla başlamıştır. Terkosu
belediye aldıktan sonra su şebekesinin varidatı artmış ve bu varidat bütünüyle şebekenin
ıslahına yöneltilmiştir. Devletçilik ilkesinin hakim olduğu dönemde belediyeleştirme
uygulaması 1932 yılında İstanbul Terkos Su Şirketi ile başlamış ardından 1938 yılında
İstanbul’daki, 1944 yılında da İzmir’deki imtiyazlı su şirketleri satın alınmıştır.
İzmir havagazı şirketi 1935, Ankara havagazı şirketi 1939, İstanbul havagazı ve
elektrik şirketi 1945 yılında devletleştirilmiş, ayrıca, 1933 - 1945 dönemindeki çeşitli
tarihlerde ikisi İstanbul, biri İzmir’deki 3 adet tramvay şirketi, İstanbul’daki tünel şirketi ve
14 yerleşim biriminde (İstanbul, İzmir, Bursa, Ödemiş, Samsun, Trabzon, Adana, Ankara,
Konya, Kayseri, Malatya, Antalya, Denizli, Sivas) faaliyette bulunan elektrik şirketleri ve dört
imtiyazlı Nafıa Bakanlığı şirketi (İstanbul ve İzmir’de birer telefon ve rıhtım şirketi) satın
alınıp belediyeleştirilmiştir. Böylece belediyeler su, elektrik, havagazı hizmetleri ile kent içi
ulaşım hizmetlerini sağlayan kurumlar haline gelmişlerdir.
Diğer taraftan 1580 sayılı Yasa belediyelere temel kentsel altyapılardan, eğitim ve
sağlığa kadar çok çeşitli alanlarda 76 tür görev vermiştir. Bu yasa ile verilen görevlerin
yanısıra, belediyelerin etkinliği İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar yeni görevlerin
eklenmesiyle sürekli artmıştır. Belediyelerin görevlerindeki genişleme, bu kurumların
taleplerinden dolayı değil, toplumdaki artan ve çeşitlenen hizmet beklentisini karşılamakta
güçlük çeken devletin sorumluluklarını devretmesinden kaynaklanmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında, 1923 - 45 döneminde belediyelerin geniş yetkilerle
donatılmasında ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar belirleyici olmuştur.
20. yüzyılın ilk çeyreğinde uzun savaşların tahribatı üzerine kurulan genç Cumhuriyetin
kurucularının yeni ve çağdaş bir kentsel yaşam meydana getirme isteği ve böyle bir misyonu
kendilerinde görmeleri, güçlü bir merkezi devlet geleneğine sahip olan ve bunu sürdüren
ülkemizde, belediyelere merkezi vesayet altında da olsa bu kadar geniş görevler verilmesini
sağlamıştır. Yine, bu dönemdeki kitle ulaşım ve iletişim imkanlarının yeterince gelişmemiş
olması da mahalli nitelikteki hizmetlerin belediyeler tarafından sağlanmasını zorunlu hale
getirmiştir.
Ancak, 1923 - 45 döneminde, bugüne kadar süregeldiği gibi, gerek devletin ve gerekse
belediyelerin gelir ve giderleri arasında denge sağlamak mümkün olamamış ve belediyeler,
kendilerine bırakılan hizmetlerin sağlanmasında yetersiz olmuşlardır
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Tablo 6: 1930 - 1935 Döneminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Gelir ve
Giderleri, (Milyon TL)
Yıllar

Kamu
Gelirleri

Kamu
Giderleri

Belediye
Gelirleri

Belediye
Giderleri

1930

271.0

300.9

15.0

34.8

1931

249.8

266.2

13.8

17.4

1932

245.1

264.4

12.9

15.6

1933

252.3

281.8

15.7

16.4

1934

291.3

314.3

19.0

18.3

1935

319.7

329.4

20.1

19.7

Kaynak: Fethi Aytaç, Belediye Kanunu’nun Oluşumu, Uygulanması ve
Değişiklikleri, Türk Belediyeciliğinde 60 Yıl Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Ankara
Büyükşehir Belediyesi, 23 - 24 Kasım 1990, s. 98.
Konu il özel idareleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, bu kurumlarında kamusal
hizmetlerin sağlanmasında mali kaynak problemiyle karşılaştıkları görülmektedir.
Sonuç olarak 1923 - 1945 dönemi yerel yönetimlerin yasal yetki ve sorumluluklarının
oldukça geniş olarak tanımlandığı, bu çerçevede yerel yönetimlere geniş bir etkinlik alanının
bırakıldığı ve idari yapılanmanın şekillenmeye başladığı bir dönem olarak nitelendirilebilir.
Buna karşılık uygulamada özellikle kaynak ve personel yetersizliğinin belediye, il özel idaresi
ve köy yönetimlerini işlevsiz hale getirdiği bir dönem olmuştur.

8.1.2. 1946 - 1980 Dönemi
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem ülkemizde ekonomik ve sosyal gelişmenin
hızlandığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde Türkiye, Savaş sonrasında kurulan iki kutuplu
yeni dünya sisteminde tercihini batıdan yana kullanmış ve bu tercihe uygun olarak birçok
yasal ve örgütsel gelişimi hayata geçirmeye başlamıştır.
1946 yılından itibaren devletçilikten uzaklaşılarak liberal bir ekonomi politikasının
izlenmeye başlanmış, özel sektörün teşviki, dış kaynaklardan yardım ve kredi sağlanması, dış
ticaretin liberalleştirilmesi politikaları ağırlık kazanmıştır. Ancak, 1954 yılından itibaren
gerek dış ticarette gerek tarımda meydana gelen tıkanmalar sonucunda tarıma ve dış ticarete
dayalı sanayileşme politikası terk edilerek yerine sanayileşmeye öncelik veren korumacı, ithal
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ikamesine yönelik politikalar tercih edilmiştir. Türkiye bu dönemden itibaren iç pazara
yönelik, tüketim malları üretimini ön plana çıkaran bir ithal ikameci sanayileşme politikası
benimsemiştir.
Bu dönemde ülke nüfusu hızla artmaya başlamış, hızlı göç ve plansız bir kentleşme
süreci yaşanmaya başlamıştır. Hızlı nüfus artışı ve göçlere bağlı olarak nüfusun, kırsal kentsel alanlar arasındaki oransal dağılımı değişmiş ve Cumhuriyet tarihinin en büyük nüfus
artışı, 1950 - 1960 arasındaki on yılda meydana gelmiştir.
Ülkemizde en yüksek yıllık nüfus artış hızı ‰28,5 ile 1955-1960 döneminde
gerçekleşmiştir. Türkiye’nin nüfus artış hızı yıllara göre incelendiğinde, 1945 yılından sonra
‰20’nin üzerinde olan nüfus artış hızının 1980 yılından sonra önemli bir azalma gösterdiği
görülmektedir. 1980-1985 döneminde yıllık nüfus artış hızı ‰24,9 iken, 1990-2000
döneminde ‰18,3’e düşmüş ve son yirmi yılda nüfus artış hızı yaklaşık yüzde27 azalış
göstermiştir.
Kentleşme ise ülkemizde değişmeyen bir olgu olarak varlığını bu yıllarda
hissettirmeye başlamıştır. Bu nedenle, 1945 - 1980 döneminde il sayısı 65’den 67’ye,
belediye sayısı 583’ten yaklaşık 3 kat artarak 1.725’e yükselmiştir. 1945’te nüfusun yüzde
24,94’ü şehirlerde yaşarken, bu oran 1980 yılında yüzde 43,91’e ulaşmıştır. Aynı yıllarda
belediye sınırları içinde yaşayan nüfus miktarı ise 5.145.020’den yaklaşık 5 kat artarak
25.523.604’e çıkmıştır.
1946 - 1980 dönemi yerel yönetimler alanında önemli gelişmelerin meydana geldiği
bir dönemdir. Konu belediyeler bağlamında ele alındığında İkinci Dünya Savaşının hemen
ardından, mali ve teknik bakımdan yardımcı olmak amacıyla, 1933 yılında kurulan
Belediyeler Bankası, 1946 yılında İller Bankasına dönüştürülmüştür. 1948 yılında
belediyelerin faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla gelir ve borçlanma imkanlarının
artırılmasını düzenleyen Belediye Gelirleri Kanunu çıkarılmıştır.
Yine bu dönemde 1926 yılında kurulan Emlak ve Eytam Bankasının Emlak Kredi
Bankasına dönüştürülmesi, 1957’de İmar Kanununun ve 1958’de ise İmar ve İskan
Bakanlığı’nın kurulması önemli yasal ve örgütsel gelişmelerdir. Ayrıca, belediyelerin konutla
ilgili görevleri 1950 Nisanında çıkarılan 5656 sayılı Yasa ile zorunlu görevler arasına
alınmıştır.
1960 - 80 döneminde ise Türk belediyecilik hareketinde demokratikleşmeye ve
özerkleşmeye yönelik eğilimler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak, bu yöndeki atılımların
belediyeciliğin; a) Bireylerin temel haklarını gerçekleştirmeleri, b) Kamusal mal ve hizmet
üretiminde verimli ve etkili olmaları, c) Demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmaları gibi
üç temel alanda yeterli düzeyde sağlanamadığından, yarım kaldığı söylenebilir.
Nitekim, 1961 Anayasası yönetim sistemini merkezi ve yerel yönetim olarak ikiye
ayırmış ve yerel yönetimleri, daha özerk ve daha güçlü bir hale getirecek anayasal bir çerçeve
belirlemiştir. Bu Anayasa’nın 116. maddesi yerel yönetimleri il, belediye ve köy halkının
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ortak ihtiyaçlarını karşılayan ve karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzel kişileri
olarak tarif etmiştir. Ayrıca, Anayasa’nın 112. maddesinde yer alan idarenin bütünlüğü ilkesi
ile merkezi idare ile çatışan değil, bütünleşen bir yerel yönetim oluşturulması amaçlanmıştır.
1946 - 80 döneminde belediyelerin merkezi hükümete karşı görev alanını genişlettiği
tek sosyal görev, konut alanındaki toplu konut girişimleri olmuştur.
Diğer taraftan, belediyelerin görevlerindeki daralma temel kentsel alt yapı, temel
kentsel hizmetler ve kentsel ekonomi ile ilgili alanlardan çok, sosyal politikayla ilgili olan
sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelmiştir. Buna karşılık, belediyelerin temel kentsel
altyapılardan yol, kanalizasyon, su, elektrik, havagazı, kentsel hizmetlerden çöp toplama,
temizlik, itfaiye, kamu ulaşımı, ekonomik nitelikli hizmetlerden hal, mezbaha, pazar yerleri
gibi görevlerini tüm dönem boyunca korudukları görülmektedir.
Fakat, 1960’lı yıllarda bazı kentsel altyapı hizmetleri de merkezi idareye bırakılmıştır.
1968 yılındaki 1053 sayılı Yasa ile, nüfusu yüz bini aşan kentlerde içme suyu sağlanması
görevi Devlet Su İşleri Müdürlüğüne verilmiş, beldelerde üretilen elektrik, 1948 yılından
sonra bölgeler düzeyinde santraller yolu ile, 1970 yılındaki Türkiye Elektrik Kanunu ile
ulusal düzeyde üretilmeye başlanmış ve belediyeler sadece elektriğin dağıtımında görev
almaya başlamışlardır. Ayrıca, 1930’dan beri belediyelerce yürütülmekte olan şehir içi trafik
düzenleme yetkisi 1953 yılında merkezi yönetime bırakılmıştır.
Diğer bir yerel yönetim türü olan il özel idareleri için 1946 - 80 dönemi, birçok
fonksiyonun bütünüyle merkezi idareye devredildiği bir dönem olmuştur. Kuruluşundan beri
yeterli kaynak ve personele sahip olamayan kurum, sıkı vesayet nedeniyle kendi kendine
yeterli bir kurum niteliği kazanamamıştır. Görevlerinin çoğu merkezi idareye devredilmekle
birlikte il özel idarelerinin bu görevlerdeki sorumluluğunun sona erdiği belirtilmemiştir.
Hukuken ikili bir yapı oluşmakla birlikte il özel idareleri, birçoğu yeni kurulan bakanlıklara
devredilen görevlerdeki sorumluluklarının sona erdiği yönünde hareket etmiştir. Sayısız
görevlerine karşın kurumun mali, teknik ve yönetim imkanları arasında denge kurulamamış
olması birçok fonksiyonun yerine getirilememesine yol açmıştır.

8.1.3. 1980 Sonrası Dönem
1980 sonrasından günümüze kadar olan yerel yönetimler alanında önemli değişiklikler
ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz, 1980 sonrası dönemde belirleyici olan iki unsurdan biri 1980
askeri müdahalesi, ikincisi liberal ekonomi politikalarının izlenmeye başlanmasıdır.
Müdahalenin yerel yönetimler üzerindeki etkisi de iki boyutlu olarak ortaya çıkmıştır.
Müdahale sonrasında parlamento başta olmak üzere siyasi partiler, sendikalar, vakıflar ve
hatta dernekler gibi yerel yönetimler de bu müdahaleden etkilenmişlerdir. Nitekim, ülkedeki
bütün belediye başkanlarının görevine son verilmiş, tüm yerel meclisler kapatılmıştır. Ayrıca,
sıkıyönetim komutanları anakentlerdeki belediye ve köy tüzel kişiliklerini kaldırma yetkisine
sahip olmuşlardır.
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Bu yetki çerçevesinde 1980 yılında ülkemizdeki belediye sayısı 1.725 iken, 1981
yılında 1.587’ye indirilmiş, 150 kadar köyün tüzel kişiliği kaldırılarak ana belediyelere
bağlanmıştır. Anakent bölgelerindeki küçük yerleşim birimlerinin tüzel kişiliklerinin
kaldırılması, askeri yönetimin daha çok güvenlik kaygısı ve hizmetlerde etkinliğin sağlanması
amacının bir sonucudur.
Diğer taraftan askeri iktidar bu dönemde yerel yönetimlerin gelirlerini artırmaya
yönelik düzenlemeleri de hayata geçirmiştir. 1981 tarihli 2380 sayılı Yasa ile belediyelere
genel bütçe gelirleri tahsilatından yüzde 5 pay ayrılması karara bağlanmıştır. Böylece yerel
yönetimlerin kamu hizmetlerinin sağlanmasında daha etkin hale getirilmesi amaçlanmıştır.
Askeri müdahale, 1983 yılında yapılan seçimlerle yerini yeniden demokratik
parlementer sisteme bırakmış ve 1984 yılından itibaren iktidar olan Anavatan Partisinin
benimsediği ve ABD ve İngiltere’de 1980’li yılların başından beri uygulana gelen neo liberal / yeni sağ politikalar yüzyılın son çeyreğinde Türkiye’nin şekillenmesinde etkin
politikalar haline gelmişlerdir.
Bu politikaların kamu yönetimi ve dolayısıyla yerel yönetimler üzerindeki etkisi, ilk
bölümde değinildiği gibi devletin küçültülmesi yani, devletin, kamu yönetiminin, kamu
faaliyet alanının öncelikle ekonomik içerikli olanlardan başlanılmak suretiyle küçültülmesi,
daraltılması ve daraltılan bu alanda işlerliliğini sürdüren kamu faaliyet ve örgütlerinin piyasa
ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması ya da doğrudan özel girişim katkılarıyla
işletilmesidir.
Bu politikaların yerel yönetimler düzeyindeki yansıması merkezileştirme, özelleştirme
ve gelir kaynakları ile harcamalarının sınırlandırılmasına yönelik düzenlemelere başvurulması
olarak belirtilebilir. Yerel yönetimlerde özelleştirme, kamusal hizmetlerin sağlanmasındaki
sorumluluğun bu kuruluşlarda kalması kaydıyla, hizmetlerinin üretimi veya sunumunun veya
her ikisinin birden özel sektör işletmelerine bırakılması biçiminde ortaya çıkmaktadır.
Yine bu dönemde bir yandan belediye hizmetlerinde özelleştirmeye gidilirken, diğer
yandan bazı alanlarda Belediye İktisadi Teşebbüsleri kurulmaya başlanmıştır. Bu dönemde
hükümetin özelleştirmeyi teşvik eden liberal ekonomi politikasına karşılık, belediyelerin KİT
türü bir yapılanmaya gitmesi dikkat çekicidir.
Diğer taraftan, 1980 sonrası liberal politikalara rağmen İngiltere, İsveç ve diğer liberal
devletlerde ortaya çıkan kamu harcamalarının düşürülmesi amacıyla yerel yönetimlerin
finansman kaynaklarının kısılması ve merkezi yönetim yardımlarının azaltılması
uygulamalarının aksine, 1981 - 1994 döneminde Türkiye’de belediyelerin gelir kaynaklarının
artırılmasına yönelik yasal düzenlemelere girişildiği görülmektedir.
Nitekim, 1925 - 89 döneminde belediyeler genel bütçe gelir tahsilatının ortalama
yüzde 8.81’ine sahip iken, belediye gelirlerinin payı 1979 - 1984 döneminde bu ortalamanın
altında, takip eden yıllarda ise oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Bu pay, 1985 yılında yüzde
9.51 iken, 1986 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranı (yüzde 17,02) olmuştur.
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Ancak, 5 Nisan 1994’te ülke ekonomisini düzeltmek amacıyla Ekonomik Önlemler
Planı uygulamaya koyulmuştur. Bu planın en önemli hedefi kısaca, kamu gelirlerini artırmak,
kamu giderlerini azaltmaktı. 5 Nisan Kararları’nın yerel yönetimler üzerindeki tesiri ise, bu
kararlara istinaden çıkarılan 3986 sayılı Mali Denge Vergisi Kanunundan kaynaklanmaktadır.
Bu Kanun, hem belediyelerin ve hem de il özel idarelerinin gelirlerinde azalmaya sebep
olmuştur.
Ayrıca, 3986 sayılı Kanunun 17. maddesine göre belediyelerin ve il özel idarelerinin
bazı borçları için bu idarelerin, İller Bankasındaki paylarından doğrudan kesinti yapılabilme
imkanı getirilmiştir. İller Bankası, merkezi idare kuruluşları olan Maliye Bakanlığı, Hazine ve
Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun talebi üzerine, belediye ve il özel
idareleri için ayrılan paylardan bazı borçlar için kaynakta kesinti yapabilecektir. Yine,
belediye ve il özel idarelerinin her çeşit vergi, harç ve paylarına kısıtlı haciz imkanı getirildiği
gibi, bu kurumların malları da haczedilebilecekti.
Bu Kanunun uygulanması sonucu belediyeler, memur aylıkları ve işçi ücretlerinin
ödenmesi dışında yatırım yapamaz hale gelmişlerdi. Hatta, bazı belediyeler memur aylıklarını
ve işçi ücretlerini zamanında ve düzenli bir şekilde ödeyememektedirler.
Yeni çağın ilk yıllarında belediyelerle ilgili en yoğun haberlerin başında bu kurumların
borç batağı içinde bulunmaları gelmekteydi. Maaşına haciz gelen belediye başkanları,
haczedilmiş makam aracı nedeniyle belediyeye ulaşımda güçlük çeken belediye başkanları
ilgili haberlerin çoğunu oluşturmaktaydı. 2002 yılından sonra iktidara gelen AK Parti
hükümeti döneminde belediyelerin kaynak sıkıntısı nispeten ikinci plana düşmüştür. Merkezi
idare – yerel yönetim ilişkileri partizan bir anlayışla kaynak tahsis edilmesinden objektif
nüfus büyüklüğü kriterine bağlanmış ve tüm belediyelere kaynak tahsisinde eşitlik ilkesi esas
alınmıştır.
Bu kapsamda yerel yönetimlerin gelirlerinin artırılması için, 2008 yılında, il özel
idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkında kanunda
değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklikle genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yönetimlere
aktarılan payın artırılması amaçlanmış, payların dağıtımında nüfus kriteri yanında gelişmişlik
endeksinin de dikkate alınması ve nüfusu 10.000'in altında kalan belediyelerin gelirlerinin
iyileştirilmesi amacıyla “mali denkleştirme” adı altında bir mekanizmanın getirilmesi
hedeflenmiştir. Bu düzenleme ve genel olarak 2004 yılı sonrası yapılan yasal düzenlemeler ile
yerel yönetimlerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay artırılmıştır.
Ancak, yerel mali özerkliği güçlendirecek düzenlemeler hayata geçirilmemiştir.
Nitekim, yerel yönetimlerin mali özerkliğine ilişkin değerlendirmelerde en önemli
göstergelerden biri olan yerel yönetim gelirlerinin toplam kamu gelirleri içindeki payı
incelendiğinde, bu kurumların gelişmiş ülkelerdeki partnerlerine göre oldukça düşük bir paya
sahip olduğu görülmektedir. 1998-2004 dönemi mukayese edildiğinde OECD üyesi ülkelerde
yerel yönetim gelirlerinin toplam kamu gelirlerine oranının ortalama yüzde 25,4 olduğu
görülmektedir. Bu pay; Hollanda’da yüzde 61,4, Danimarka’da yüzde 56,4, İsveç’te yüzde
39,2, Finlandiya’da yüzde 34,3, Polonya’da yüzde 33,4 iken Belçika’da yüzde 13,1,
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Portekiz’de yüzde 14, İspanya’da yüzde 15,7, Avustralya’da yüzde 6,7 ve Yunanistan’da
yüzde 5,6’dır. Türkiye yerel yönetim gelirlerinin kamu gelirleri içindeki payı sıralamasında
OECD ülkeleri içinde en düşük 3. ülke konumunda olup bu oran yüzde 12,97’dir.
Ayrıca, yerel yönetimlerin gelirlerinin alt kalemler itibariyle dağılımı da merkezi idare
yerel yönetim ilişkisinin ülkemiz bakımından önemine işaret etmektedir. Gerçekten,
Türkiye’de 2000-2003 döneminde belediye gelirlerinin yaklaşık yüzde 53’ü, il özel idaresi
gelirlerinin ise yüzde 74,4’ü özel yardım ve fonlar ile genel bütçe vergi gelirlerinden alınan
paylardan müteşekkil idareler arası transferlerden oluşmaktadır. Belediyelerin toplam
gelirlerinin yüzde 14,3’ü, il özel idarelerinin ise, yüzde 1,6’sı vergi gelirlerinden elde
edilmektedir. Bu durum, ülkemizde yerel yönetimler açısından tek sorunun kaynak
yetersizliği olmadığını aynı zamanda mevcut kaynakları bakımından da merkezi yönetime
bağımlılık sorunu bulunduğunu ortaya koymaktadır.
1980 sonrasında yerel yönetimlerin yönetimi alanında önemli değişikliklere yol açan
gelişme 1996 yılında HABİTAT II Konferansının İstanbul’da yapılmasıdır. Konferans,
küreselleşme tartışmalarını ve özellikle yerel yönetimlerde çağdaş yönetim anlayışı
tartışmalarını gündeme getirmiştir. Demokratik yönetişim kavramı bağlamında katılım, sivil
toplum, saydamlık, hesap verebilirlik, iyi yönetişim gibi kavramların ele alınması, ülkemiz
yerel yönetimlerinin yönetim anlayışında değişikliklere gitmesine zemin hazırlamıştır.

8.2. Yasal Düzenlemelere Göre Sosyal Politika ve Hizmetler
Yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemelerin tümünde yerelleşme perspektifi esas
alınmakta ve bu kurumların mahalli müşterek hizmetlerin ve sosyal politikaların
sağlanmasında merkezi idareye göre daha etkin olduğu anlayışının işaretleri yer almaktadır.
Konu sosyal politika bağlamında değerlendirildiğinde, yasa koyucunun mahalli
düzeydeki kamusal hizmetler arasında bir ayırım yapmadığı ve geçmişteki yasalarda yer
almayan biçimde sosyal politika vurgusu yaptığı anlaşılmaktadır.
Belediye ve Büyükşehir Belediye yasalarında, İl Özel İdaresi Yasasında sosyal
politika alanlarının kapsamlı bir biçimde yer aldığı ve yerel yöneticilere bu politikaları yerine
getirme sorumluluğu verildiği görülmektedir. Sosyal politika alanlarındaki sosyal yardım ve
sosyal hizmet başlıklarının yanı sıra dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik spesifik
hizmetler yasalarda sayılmıştır. Ayrıca, daha genel bir yaklaşımla yerel yönetimlerin
hizmetlerinin merkezine sosyal politikaları yerleştirmeleri bir zorunluluk haline getirilmiştir.
Öyle ki, yerel yönetimler yapacakları tüm hizmetlerde sosyal politikalar kapsamındaki nüfusu
dikkate alarak hareket etmek durumundadır. Bu yönetimler tüm hizmetleri özürlü, yaşlı,
düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemlerle sunmak zorundadırlar.
Yine, belediye başkanına, büyükşehir belediye başkanına ve valiye bütçede yoksul ve
muhtaçlara ayrılan ödeneği kullanma, özürlülere yönelik hizmetleri yürütme ve özürlüler
merkezini oluşturma görevi verilmiştir.
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Diğer bir husus ise sosyal politika alanlarındaki hizmetlerin sağlanmasını teşvik
edecek biçimde gönüllü katılımın öngörülmüş bulunmasıdır. Sosyal politikalar niteliği gereği
gönüllük temelli politikalardır. Gönüllülerin bu alandaki hizmetlere katılımının artması,
sosyal politikaların belediye hizmetleri arasında öncelikli politikalar haline gelmesini
sağlayacaktır. Ayrıca, yasa koyucunun bu hizmetlerin gönüllülük niteliğini hizmetlerin
tasarlanması kadar üretimi ve finansmanında da geliştirmeyi amaçladığı anlaşılmaktadır.
Daha önemlisi yasa gönüllülere, sosyal politikaları yönelme konusunda yerel yönetimleri
harekete geçirme imkanı vermektedir.

8.2.1. Belediye Yasası
Ülkemizde belediyeler 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Yasası ile batılı
partnerleri gibi oldukça geniş yetkilerle donatılmıştır. Hatta, kanunla başka bir kuruma
verilmeyen mahalli nitelikteki hizmetlerin sağlanmasında tek yetkili hale getirilmişler, diğer
bir ifadeyle başka bir kurum tarafından üstlenilmeyen her türlü alanda faaliyette bulunabilme
imkanına kavuşmuşlardı. Ancak, Anayasa Mahkemesi tarafından bu hüküm hakkında
29.09.2005 tarihinde yürürlüğün durdurulması kararı verilmiştir Bu karara rağmen Türkiye’de
belediyelerin görev ve yetkilerinde önemli artışlar olmuştur.
Bu yasa ile 1930 yılından beri yürürlükte olan ve kentsel yaşamı biçimlendiren
hükümler içeren 1580 sayılı yasa ortadan kalkmıştır. Aslında 1580 sayılı yasa 1930’larda
ülkenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve kültürel koşullara göre oldukça ileri
düzenlemeler içermekteydi. Hemşehri hukuku, belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları,
belediye meclisinin oluşumu, belediye başkanı ile meclis arasında kurulan denge bakımından
çağdaş hükümlere sahipti.
5393 sayılı Yasanın belediyelerin görevlerinin düzenlendiği, “belediyelerin görev,
yetki ve sorumlulukları” başlığını taşıyan 14. maddenin a fıkrasında; imar, su ve
kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre
sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi
trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm
ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma;
ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri yer almaktadır. Yine bu kısımda Büyükşehir
belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyelere, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri
açmaları görevi verilmiştir.
b fıkrasında ise okul öncesi eğitim kurumlarının açılması*; devlete ait her derecedeki
okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımının yapılması veya yaptırılması, okulların her
türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılanması; sağlıkla ilgili her türlü tesisin açılması
ve işletilmesi; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem
taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasının sağlanması, bu amaçla bakım ve onarımının
Anayasa Mahkemesi tarafından “okul öncesi eğitim kurumlarının açılması” hükmünün yürürlüğü 29.09.2005
tarihinde durdurulmuştur.
*
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yapılması, korunması mümkün olmayanların aslına uygun olarak yeniden inşa edilmesi
görevleri ile gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verme ve gerekli
desteği sağlama, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenleme, yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla
ödül verebilme ve gıda bankacılığı yapabilme görevleri sayılmıştır.
Ayrıca, yasanın 69. maddesine göre belediyelere, düzenli kentleşmeyi sağlamak
amacıyla imarlı ve altyapılı arsa ile konut ve toplu konut üretme ve yapılan konutları satma
veya belediye konutu olarak kiralama yetkisi verilmektedir. Yasa, belediyelere, batılı
ülkelerde 20. yüzyılın başlarından beri bir sosyal politika aracı olarak görülen ve ülkemizde
çok yaygın olmayan belediyenin kiralamak amacıyla konut üretime katılmasını düzenlemiştir.
Arsa üretme ve konut üretimi ise sınırlı olmakla birlikte ülkemizdeki belediyelerin yerine
getirdikleri fonksiyonlar arasındadır.
Yeni belediye Kanunu sosyal politikaların hayata geçirilmesini destekleyici
düzenlemeler de içermektedir. Bunlar yerel halkın kararlara katılımına, gönüllülerin
hizmetlerin sunumunda yer almalarına ve yönetişim mekanizmalarının hayata geçirilmesine
imkan veren düzenlemelerdir.
Yasanın 76. maddesinde Kent konseyinin, “kent yaşamında; kent vizyonunun ve
hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir
kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve
hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkeleri gibi çok çeşitli amaçları hayata geçirmeye
çalışacağı ifade edilmektedir. Kent konseyleri ülkemize özgü bir yapılanmayla merkezi
yönetimi, yerel yönetimi ve sivil toplumu bir ortaklık çerçevesinde bir araya getiren yönetişim
mekanizmalarıdır. Bu Konseylerin amacı, yerel yönetim organlarının çalışmalarına halkın
katılımını ve denetimini sağlamaktır.
Yine Belediye Kanunu yerel nitelikte kararlar alınmadan önce hemşehrilere
danışılmasını öngörmektedir. Belediye Kanununun hemşehri hukuku başlıklı 13. maddesine
göre “herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve
hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin
yardımlarından yararlanma hakları vardır”.
Yasanın 77. maddesinde ise belediye hizmetlerine gönüllü katılım düzenlenmiştir. Bu
maddeye göre belediyelere; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane,
park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve
düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak,
hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına
yönelik programlar uygulama görevi verilmiştir.
Görüldüğü gibi, 5393 sayılı Yasa belediyeleri adeta sosyal politika hizmetlerine
yönelmeye iten düzenlemeler içermektedir. Belediyeler, mahalli düzeydeki sosyal politika ve
sosyal refah hizmetlerinin sağlanmasında etkin kuruluşlar haline gelmiştir. Sosyal yardım ve
sosyal hizmetler, sağlık tesislerinin açılması ve eğitim kurumlarına destek olunması, çevre ve
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çevre sağlığı, kültürel etkinlikler, işsizliği azaltmak amacıyla yerel halka meslek ve beceri
kazandırma ve kadın ve çocuklar için koruma evleri açılması ile yoksullar için arsa ve konut
üretimi gibi temel sosyal politika alanları belediyelerin görevleri arasında yer almıştır.
Yine belediyeler tüm hizmetleri özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna
uygun yöntemlerle sunmak zorundadır.

8.2.2. Büyükşehir Belediye Yasası
Yerel yönetimleri mahalli nitelikteki hizmetlerin sağlanmasında etkili kurumlar haline
getirmeyi amaçlayan kamu yönetimi reformu çerçevesinde 2004 yılında 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu çıkarılmıştır. Bu Kanuna göre büyükşehir belediyelerinin
sorumlulukları arasında da sosyal politikalara yer verilmiştir.
Büyükşehir belediyeleri; sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler
yapmak, kültür ve tabiat varlıklarını korumak, sağlık merkezleri hastaneler, gezici sağlık
üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü
sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak,
meslek ve beceri kazandırma kursları açmak görevlerini yerine getireceklerdir.
İlçe ve ilk kademe belediyeleri ise; yine yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve
çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunma, mesleki eğitim ve beceri kursları
açmak, sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat
varlıkları ve tarihi dokuyu korumak, kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanları koruma
görevlerini yerine getireceklerdir.
Büyükşehir belediyeleri bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek
liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapacaklardır.
Yine büyükşehir belediye başkanlarının görevleri arasında “yoksul ve muhtaçlar için
bütçede ayrılan ödeneği kullanma ve özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü
merkezleri oluşturma” sayılmıştır.

8.2.3. İl Özel İdare Yasası
2005 yılında çıkarılan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Yasasında diğer yerel yönetimleri
yasalarında olduğu gibi sosyal politikaya yeni bir anlayışla yaklaşılmaktadır. Öyle ki, bu
yasada il özel idarelerinin toplumun dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal hizmetler
sunabileceği, sosyal yardımlarda bulunabileceği, yoksullara mikro kredi verebileceği, çocuk
yuvaları ve yetiştirme yurtları hizmetlerini karşılayabileceği ve eğitim kurumlarına arsa temin
edebileceği hükümleri yer almaktadır. Ayrıca, bu Yasada il özel idarelerinin hizmet
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulayacağı
hükmü yer almaktadır. Yine il özel idareleri sosyal politika altyapı ve hizmetlerine ilişkin
kurumsal yapıların oluşturulmasında etkin hale getirilmiştir.
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Bilindiği gibi “il özel idaresi il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını
karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve
mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmaktadır. İl özel idarelerinin hizmet
alanı il sınırlarıdır.
İl özel idareleri il düzeyinde mahalli müşterek nitelikteki olmak kaydıyla sosyal
politika alanında çeşitli yeni işlevler yüklenmişlerdir. Özelikle sağlık ve eğitim alanındaki
altyapı hizmetlerinin sağlanması bu idareler tarafından yerine getirilmektedir.
İl Özel İdaresi Yasasının 6. maddesinde bu idarelerin mahalli müşterek nitelikte olmak
kaydıyla; sağlık, gençlik ve spor, tarım, sanayi ve ticaret alanı ile kültür, sanat, turizm, sosyal
hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları,
ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının bakım ve onarımı ile diğer
ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde yerine getireceği
düzenlenmiştir. Belediye sınırları dışında ise imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil
yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi
hizmetlerini yapmakla görevlidir.
Yasanın 65. maddesinde ise Belediye Yasasında olduğu gibi gönüllü katılım
düzenlenmiştir. Bu maddeye göre il özel idaresine; sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik ve kültür
hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik
hizmetlerin yapılmasında ilde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf
ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulama
görevi verilmiştir.
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Uygulamalar
Belediyelerin Görevleri
Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Belediyenin görev ve sorumlulukları
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma
ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut;
kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu
Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve
bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler
tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul
binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım,
nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar
veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/20126360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar
ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve
hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. (1)
b) (…)(2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını
yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir;
sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını
yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir,
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci
cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor
malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği
sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün
başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere
belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (3)
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.)
Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları
nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden
miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini
geçemez.
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(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5
sayılı Kararı ile. ) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu
ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler
uygulanır. (4)
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/20065538/29 md.)
Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm
tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan ,
“gençlik ve spor” ibaresinden sonra gelmek üzere, “orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları
(Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve
bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler
tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul
binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.)” ibaresi eklenmiştir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim
kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K.
2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
(3)12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci
cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra
gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiştir.
(4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan
“özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.
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Uygulama Soruları
1) Belediyelerin görevlerini günlük hayatınızdaki hizmetleri dikkate alarak
açıklayınız?
2) Sizce hangi tür hizmetler belediyeler tarafından karşılanmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ülkemizdeki yerel yönetimlerin doğuşu ve gelişimi ele alındı. Ayrıca,
yasal düzenlemelerle yerel yönetimlere verilen sosyal politika ve sosyal hizmetler incelendi.
Bu bağlamda ülkemizde ilk belediye örgütü Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra
başlayan reform hareketleri kapsamında 1854 yılında İstanbul’da kurulan belediye örgütüdür.
İl özel idaresi ve köy yönetimleri 1864 yılındaki Vilayet Nizamnamesi’ne göre
kurulmuşlardır. Ve ülkemiz yerel yönetimleri anayasal güvenceye sahip kuruluşlardır.
Türkiye’de yerel yönetim sisteminin esasını oluşturan yasalar Cumhuriyetin ilk
yıllarında yapılmış ve uzun yıllar değiştirilmemişlerdir. İl Özel İdaresi Yasası Osmanlı
İmparatorluğu’ndan devralınmış ve 1987 yılına kadar değişmeden yürürlükte kalmıştır. Bu
yasa ve 1930 tarihinde yapılan belediye yasası 3 çeyrek asır geçtikten sonra 2005 yılında
yenilenebilmiştir.
Cumhuriyetin kuruluş döneminde yerel yönetimler mahalli hizmetlerin sağlanmasında
etkin kurumlar haline gelememiştir. Yerel yönetimlere görevleriyle orantılı kaynak tahsis
edilememiştir.
1946 - 1980 dönemi yerel yönetimler alanında önemli gelişmelerin meydana geldiği
bir dönemdir. 1960 - 80 döneminde ise Türk belediyecilik hareketinde demokratikleşmeye ve
özerkleşmeye yönelik eğilimler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Göç ve hızlı kentleşmenin
kentsel hizmetlere olan talebi artırdığı bu dönemde de yerel yönetimler temel kentsel
hizmetleri karşılama merkezli bir hizmet tercihinde bulunmak durumunda kalmışlardır.
1980 sonrasından günümüze kadar olan yerel yönetimler alanında önemli değişiklikler
ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz, 1980 sonrası dönemde belirleyici olan iki unsurdan biri 1980
askeri müdahalesi, ikincisi liberal ekonomi politikalarının izlenmeye başlanmasıdır. Müdahale
sonrasında ülkedeki bütün belediye başkanlarının görevine son verilmiş, tüm yerel meclisler
kapatılmış, ayrıca, sıkıyönetim komutanları anakentlerdeki belediye ve köy tüzel kişiliklerini
kaldırma yetkisine sahip olmuşlardır.
1980 sonrasında ve özellikle 2002 yılı sonrasında Türkiye’de yerel yönetimlerin gelir
kaynaklarının artırılmasına yönelik yasal düzenlemelere girişilmiştir.
Yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemeler incelendiğinde, bu düzenlemelerin
tümünde yerelleşme perspektifi esas alınmakta ve bu kurumların mahalli müşterek
hizmetlerin ve sosyal politikaların sağlanmasında merkezi idareye göre daha etkin olduğu
anlayışının işaretleri yer almaktadır. Belediye ve Büyükşehir Belediye yasalarında, İl Özel
İdaresi Yasasında sosyal politika alanlarının kapsamlı bir biçimde yer aldığı ve yerel
yöneticilere bu politikaları yerine getirme sorumluluğu verildiği görülmektedir. Sosyal
politika alanlarındaki sosyal yardım ve sosyal hizmet başlıklarının yanı sıra dezavantajlı
toplum kesimlerine yönelik spesifik hizmetler yasalarda yer almaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi 5393 sayılı Belediye yasasında yerel yönetimlerin görev
alanı ile ilgili Anayasa mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemedir?
a) Belediyelerin kanunla başka bir kuruma verilmeyen mahalli nitelikteki
hizmetlerin sağlanmasında tek yetkili hale getirilmesi
b) Belediyelerin mahalli nitelikteki her hizmeti sunabilmeleri düzenlemesi
c) Belediyelerin mahalli nitelikte üniversite kurabilmesi düzenlemesi
d) Belediyelerin mahalli nitelikteki hizmetler için serbestçe personel istihdam etme
düzenlemesi
2) Ülkemizde ilk yerel yönetim birimi hangi tarihte kurulmuştur?
a) 1923
b) 1930
c) 1854
d) 1839
3) Ülkemizde ilk yerel yönetim birimi hangisidir?
a) İl Özel idaresi
b) Belediye
c) Büyükşehir Belediyesi
d) Köy yönetimi
4) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi boyunca ülkemiz yerel
yönetimlerinin görev ve gelir kaynakları arasındaki ilişki için doğru bir nitelendirmedir?
a) Görevleriyle orantılı kaynak tahsis edilmiştir
b) Görevleriyle orantılı kaynak tahsis dönem dönem edilmiştir
c) Görevleriyle orantılı kaynak tahsis edilmemiştir
d) Görevleriyle orantılı kaynak dönem dönem tahsis edilmiştir
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Cevaplar
1)a, 2)c, 3)b, 4)c
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9. TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN GÖREV VE
FONKSİYONLARINDAKİ DEĞİŞİM SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Genel Değişim Süreci

-

Türkiye’de Sosyal Belediyeciliğin Doğuşu ve Gelişimi

-

Türkiye’de Sosyal Belediyecilik ve Kurumsallaşma Düzeyi

-

Sağlık Alanındaki Görev ve Fonksiyonlarda Değişim Süreci

-

Eğitim Alanındaki Görev ve Fonksiyonlarda Değişim Süreci

-

Konut Alanındaki Görev ve Fonksiyonlarda Değişim Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Türkiye’de sosyal belediyecilik mevcut olmuş mudur?
2) Sosyal belediyeciliğin unsurları nelerdir?
3) Ülkemizdeki yerel yönetimler niçin zamanla görev ve fonksiyon kaybına
uğramışlardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Genel Değişim Süreci

Ülkemizdeki yerel
yönetimlerdeki değişimin
etraflıca anlaşılması

Türkiye’de Sosyal
Belediyeciliğin Doğuşu
ve Gelişimi
Türkiye’de Sosyal
Belediyecilik ve
Kurumsallaşma Düzeyi
Sağlık, Eğitim ve Konut
Alanındaki Görev ve
Fonksiyonlarda Değişim
Süreci

Ülkemizde sosyal
belediyecilik olgusunun ve
kurumsallaşmasının
dönemler itibariyle
kavranması

Yerel yönetimlerin sağlık,
eğitim ve konut alanındaki
görevlerinde yaşanan
değişimin kazandırılması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla
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Anahtar Kavramlar
 Sosyal belediyecilik: Gelişmiş batılı ülkelerde sosyal hizmet düzeyi yüksek
devlet ve yerel yönetimleri tanımlamak için ifade edilen “sosyal / refah devlet” ve “yerel
sosyal / refah devlet” kavramlarının karşılığı olarak dilimizdeki yerini almıştır.
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Giriş
Bu bölümde ülkemizde yerel yönetimler sosyal belediyecilik perspektifi çerçevesinde
ele alınacak ve sosyal belediyecilik düzeyi ile diğer sosyal hizmetlerde nasıl bir değişim
yaşandığı irdelenecektir.
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9.1. Genel Değişim Süreci
Ülkemizde ilk belediye teşkilatı 1854 yılında İstanbul’da kurulmuş olmakla birlikte,
belediyelerin halkın gündelik yaşamını doğrudan etkileyen kuruluşlar haline gelmeleri ancak
Cumhuriyet Döneminden sonra gerçekleşmiştir. Bu dönemde belediyelerin görev ve
fonksiyonları 1930 yılında çıkarılan ve 2005 yılına kadar yürürlükte kalan 1580 sayılı
Belediye Yasası ile belirlenmiştir. Bu yasa belediyelere, batılı ülke belediyelerinde olduğu
gibi kentsel hizmetler alanında oldukça geniş yetki ve görevler vermiştir. Öyle ki, belediyeler,
kentlerde her ne tür farklı bir uygulamaya başvursalar, yasal dayanağını 1580 sayılı yasada
bulabilmişlerdir.
Cumhuriyetin ilk döneminde yapılan 1580 sayılı yasa ile belediyelere bu denli geniş
görev ve fonksiyonlar verilmekle birlikte belediyeler, 1923-1945 döneminde, aslında bugün
de olduğu gibi, görevleriyle orantılı kaynaklara sahip olamadıkları için bu işlevleri yeterince
yerine getirememiştir. Üstelik, İkinci Dünya Savaşından sonra belediye ve il özel idareleri
tarafından yerine getirilen birçok görev, bakanlıklara bağlanarak merkezileştirilmiştir. 1950’li
yıllarda merkezileştirme süreci başlamakla birlikte, hızlı nüfus artışı, göç ve kentleşme
nedeniyle artan kentsel hizmet talebi, belediyelerin zaten kıt olan kaynaklarını kentsel altyapı
ve temel hizmet taleplerinin giderilmesine yöneltmesine, diğer bir ifadeyle sosyo-kültürel
nitelikli işlevlerin zorunlu olarak bu kurumların ilgi alanı dışında kalmasına yol açmıştır.
Ülkemizde, 1990’lı yılların ortalarına kadar birkaç Büyükşehir belediyesi dışındaki
belediyeler genellikle yol, asfalt, temiz su, çöplerin toplanması, atık sistemi ve piyasaların
denetlenmesi vb. hizmetleri yerine getirmeye çalışmışlar, sosyal-kültürel alanda çok fazla
etkinlik gösterememişlerdir. Üstelik, kentsel altyapı hizmetleri dahi yeterince
karşılanamamıştır. Nitekim, 1990’lı yılların başında ülkenin en büyük kenti ve en fazla gelire
sahip belediyesinin yönetimindeki İstanbul’da dahi 1992 yılındaki temizlik işçileri grevi,
kenttin caddelerinde çöp dağlarının oluşmasına yol açmıştı. Yine aynı yıllarda bu şehirde
ciddi boyutlara ulaşan su sorunu yaşanmakta, diğer büyük kentlerin çoğunda hava kirliliği hat
safhaya ulaşmış bulunmaktaydı.

9.1.1. Türkiye’de Sosyal Belediyeciliğin Doğuşu ve Gelişimi
Türkiye’de sosyal belediyecilik kavramı ilk kez 1973-1977 dönemindeki belediyeleri
tanımlamak için kullanılmıştır. Kavramın, batılı gelişmiş ülkelerdeki “yerel refah devleti” ve
“refah belediyeciliği” kavramını karşılamak amacıyla türetildiği düşünülmektedir. Nitekim,
1945–1975 döneminde bazı yazarlar İskandinav yerel yönetimlerini Refah Belediyesi, İngiliz
yerel yönetimlerini Yerel Refah Devleti olarak nitelendirmekteydiler.
Üstelik bu belediyecilik anlayışı refah devleti/sosyal devletle büyük ölçüde bütünleşik,
devletin ekonomik ve soysal hayattaki rol ve etkinliğine aşırı bağımlı bir anlayıştır.
Gerçekten, literatürde sosyal devletin 1970’li yılların ortalarından itibaren zayıflamaya
başlamasıyla birlikte yerel yönetimler için yukarıda yapılan belirtilen tanımlamaların terk
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edildiği görülmektedir. Kısacası sosyal belediyecilik kavramının gelişmiş ülkelerdeki
karşılığının artık bulunmadığı söylenebilir.
Ülkemizde ise sosyal belediyecilik kavramı, gelişmiş batılı ülkelerde sosyal hizmet
düzeyi yüksek devlet ve yerel yönetimleri tanımlamak için ifade edilen “sosyal / refah devlet”
ve “yerel sosyal / refah devlet” kavramlarının karşılığı olarak dilimizdeki yerini almıştır. Bu
kavramlardan esinlenmiştir.
Sosyal belediyecilik kavramı 1973-1977 döneminde aşevi ve fırın açan ve bazı
ihtiyaçlarını doğrudan üretmeye yönelik yatırımlar yapan belediyeler için kullanılmıştır.
Kuşkusuz, 1970’li yıllardaki ekonomik, sosyal ve siyasi konjonktür ve koşullar ile ulusal
düzeyde sosyal politika yaklaşımı ele alındığında bu nitelendirmenin yerinde olmadığı
anlaşılmaktadır. Ayrıca, aynı dönemdeki gelişmiş ülke belediyelerinin hizmet ve
fonksiyonları dikkate alındığında da dönemin belediyelerinin sosyal belediyecilik anlayışına
sahip olduklarını söyleyebilmek çok mümkün görünmemektedir.

9.1.2. Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Düzeyi ve Kurumsallaşma
Ülkemizde sosyal belediyecilik anlayışının ilk belirtileri 1990’lı yıllarda görülmeye
başlamıştır. 1990’lı yılların ortalarından itibaren özellikle Büyükşehir belediyelerinin görev
ve fonksiyonlarında büyük bir artış meydana gelmeye başlamıştır. Herhangi bir yasal
değişikliğe veya belediye gelirlerinde büyük bir artışa dayanmayan bu değişiklik, belediye
yönetimlerine 1994 yılındaki mahalli idareler seçimlerinden sonra yönetime gelen başkanların
kişisel hizmet anlayışından kaynaklanmıştır. Bu seçimde, Refah Partisinin adayları, başta
İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyeleri olmak üzere birçok belediyede yönetimi
devralmışlardır. Özellikle, bu iki Büyükşehir belediye başkanının başlattığı sosyal ve kültürel
içerikli hizmetler, yavaş yavaş öncelikle partili ve daha sonra da diğer siyasi partilere mensup
belediye başkanları tarafından benimsenmeye ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu iki belediye
kentsel hizmetlerin yanı sıra özellikle, sosyal yardım, sosyal hizmetler, eğitim, sağlık, konut
gibi sosyal politika alanlarında o güne kadar görülmeyen hizmetlere yönelmişlerdir. Özellikle
“yaşlılar, özürlüler, kadınlar, çocuklar, yoksullar ve acil yardıma ihtiyaç duyanlara” yönelik
çeşitli hizmetler sunan kurumlar teşkil etmeye başlamışlardır.
Bu dönemde temelleri atılan belediyecilik anlayışı, 2000’li yılların başlarında yeni bir
ivme kazanmış ve belediyeler tarafından sunulan hizmet paketi daha da genişlemiştir. Öyle ki,
bu hizmet yarışı zamanla “sosyal belediyecilik” anlayışının da ötesinde “yerel toplumun
ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziki gelişiminden sorumlu belediyecilik” anlayışının doğuşunu
sağlamıştır. Büyük kentlerde sosyal yardımlarla başlayan topluma duyarlı belediyecilik
anlayışı, yerel ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziki kalkınmadan sorumlu belediyecilik
anlayışına doğru bir dönüşüm geçirmiştir. Gerçekten, belediyeler kapsamlı kültürel
etkinlikler, sosyal yardım ve sosyal hizmet projeleri gerçekleştirdikleri gibi, tedricen de olsa
bölgelerinin ekonomik gelişmesinde önemli roller üstlenme eğilimine girmişlerdir. Ancak,
Türkiye’deki 16 büyükşehir belediyesi ve sınırlı sayıdaki il ve ilçe belediyeleri dışında
özellikle küçük ölçekli birçok il ve ilçe belediyesi, temel kentsel hizmetleri dahi yeterince
179

karşılayamamakta ve kentlerin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına ilişkin çok sınırlı
etki yapabilmektedirler.
Asıl önemlisi ise birkaç Büyükşehir belediyesi tarafından yerine getirilen bu görevler,
diğer belediyeler tarafından da sağlanması gereken standartlar haline dönüşmeye başlamıştır.
Öyle ki, diğer mahalli idare sınırları içinde yaşayan halkın bu tür hizmetlere artan talebi,
mahalli seçimlerde halkın desteğini almak isteyen belediye başkanlarını farklı konseptle de
olsa benzer hizmetleri yerine getirmeye zorlamaktadır. Bunun en çarpıcı örneğini, İstanbul’da
Ramazan Çadırı uygulamasının neredeyse tüm siyasi partilere mensup belediyeler tarafından
hayata geçirilmesi oluşturmaktadır. Nitekim, Avcılar, Kadıköy, Bayrampaşa, Şişli, Beyoğlu,
Zeytinburnu, Bağcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Eminönü,
Küçükçekmece ve Büyükçekmece ramazan çadırı kurulan belediyelerdir. Yine, son yıllara
kadar sadece birkaç büyükşehir belediyesi yaygın eğitim organizasyonları düzenlemekteyken,
bugün büyükşehir belediyelerinin büyük çoğunluğu sanat ve meslek edindirme kursları
yoluyla yaygın eğitim organizasyonları oluşturmaya başlamışlardır.
Ülkemizdeki belediyelerin sosyal politika ve sosyal hizmetler alanlarındaki görev ve
fonksiyonlarına kısaca göz atıldığında ise hala bu hizmetlerin büyük ölçüde Büyükşehir
belediyeleri ağırlıklı yürütüldüğü söylenebilir. Öyle ki, bu belediyeler tarafından, 1980
yılların ilk yarısından itibaren ülkede durgunluk içinde yüksek enflasyon, genelde düşük
büyüme ve ücretler ile yıldan yıla artan işsizlik sebebiyle giderek yoksullaşan ve sosyal
hizmet ve sosyal yardım talebi artan toplumun ihtiyaçlarının karşılanması için öğrencilere
burs verilmesi, yoksullar için aşevi açılması, ilaç, yiyecek, giyecek, yakacak yardımı
yapılması olarak başlayan sosyal yardım merkezli faaliyetler, yaşlı ve özürlülere yönelik
hizmetler, meslek ve beceri kursları, kapsamlı sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi
ve kadın sığınma evlerinin tesisi gibi sosyal hizmet alanlarında giderek büyümüş ve
çeşitlenmiştir.
1990’lı yılların ortaların başlayan süreçte bugün, gerek sosyal yardımlar ve gerekse
sosyal hizmetler alanında Batılı ülke belediyelerinde olduğu gibi yararlananlar ve hizmet
kalitesi bakımından belli düzeyde bir standarda ulaşıldığı, nispeten süreklilik sağlandığı ve
ciddi bir kurumsal niteliğe kavuşma yönünde önemli mesafe alındığı anlaşılmaktadır.

9.2. Sağlık Alanındaki Görev ve Fonksiyonlarda Değişim Süreci
Ülkemizdeki belediyelerin sağlık alanındaki rolü, diğer sosyal politika alanlarında
olduğu gibi, 1950’lerin başlarına kadar oldukça geniştir. Aslında belediyelerin sağlık
alanındaki etkinliği kuruluş dönemleri ile başlamıştır. 1877 tarihli Kanun ile kurulan Osmanlı
belediyesinin kanalizasyon yapımı, temizlik işleri, mezbaha kurulması, umumi helaların
yapılması, halka açık yerlerin sağlık denetimi gibi çevre sağlığı ile ilgili hizmetleri; hastane,
gurabahane, ıslahane gibi sağlık kurumlarının kurulması ve dilsiz ve kör çocukların terbiyesi,
muhtaç ve fakirlerin bakımı, dilenciliğin önlenmesi gibi sosyal hizmet ve sosyal yardım
görevleri vardı. Öyle ki, 1880’li yıllarda tüm sağlık ve sosyal yardım işleri sadece yerel
belediyelerin sorumluluğu olarak görülmekteydi.
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1920 yılında Sağlık Bakanlığının müstakil bir bakanlık haline gelmesine rağmen
belediyelerin sağlık ve sosyal yardım alanındaki rolleri İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar
azalmamıştır. Fakat, 1930’lu yılların ikinci yarısından sonra, merkezi idare denetimi artmaya
başlamıştır. 1936 yılında yapılan 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Teşkilat
ve Memurin Kanunu ile belediyelerin, sağlık ve sosyal yardım kuruluşlarında çalışan
“hekimlik ve hekimlikle ilgili diğer meslek üyelerini, eczacı ve kimyagerleri ve diğer
memurları” tayin etme yetkisi alınarak, Bakanlığa verilmiştir.
Her ne kadar belediyelerin sağlık alanındaki etkinliği 1950’li yıllardan itibaren
azalmakla birlikte, ülkemizdeki belediyelerin, 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 1593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanunundan kaynaklanan çevre sağlığı, sağlık kurumlarının kurulması ve
sosyal yardım konularında çok çeşitli görevleri var olmuştur.
Bu görevler, belediyelerin büyüklüğüne, örgüt, personel ve tesislerinin kapasitelerine,
kaynaklarına, görevlerin yapılış biçimi, derecesi, etkinliği, verimliliği ve kalitesine göre
belediyeden belediyeye değişiklik göstermekte ve birçok belediye bu hizmetleri, genellikle
etkin ve verimli bir şekilde yerine getirememektedir. Hatta bazı konularda belediyeler hiçbir
faaliyette bulunmamışlardır.
Bununla birlikte, ülkemizdeki belediyelere ait hastaneler uzun yıllardır hizmet
vermektedir. Öyle ki, 1967 yılında 10 adet belediye hastanesi vardı. Bu sayı son yıllara kadar
çok fazla değişmemiştir. Belediyelere ait hastane sayısı 1996 yılında 6, 2001 yılında ise 9
olmuştur. 2001 yılı itibariyle belediyelere ait hastaneler 1.133 yatak kapasiteli olup, bu
hastanelerde 468 bin poliklinik muayenesi yapılmış, 14.850 hastaya yataklı tedavi hizmeti
verilmiş, 8 bin civarında ameliyat yapılmıştır.
Ancak, belediyelere ve diğer kamu kurumlarına ait hastane sayısı 2006 yılında 7, 2007
yılında 6 ve 2008 yılında ise 4’e inmiştir. Bu 4 hastaneden yerel idarelere ait olan hastaneler
Ankara’da Belediye Hastanesi, İstanbul’da Darülaceze Hastanesi, İzmir’de Eşrefpaşa
Belediye Hastanesidir.

9.3. Eğitim Alanındaki Görev ve Fonksiyonlarında Değişim Süreci
Türk Milli Eğitim sisteminde eğitim hizmetleri örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak
üzere iki düzeyde gerçekleştirilmektedir. Örgün eğitim okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim
ve yüksek öğretim basamaklarında sağlanan eğitim hizmetlerinden oluşurken, yaygın eğitim;
örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, bu eğitimin herhangi bir aşamasında bulunan ya da
örgün eğitim kurumlarından ayrılan bireylere çeşitli bilgi ve becerileri aktarmak amacıyla
yapılan eğitim olarak tanımlanmaktadır.
Geray yerel yönetimler açısından halk / yetişkin eğitiminin ayrı bir önem taşıdığını
belirtmektedir. Yazar, halk / yetişkin eğitimini kırdan kente yeni göç edenlerin kentsel
mesleklere yöneltilmeleri, eğitilmeleri, iş edindirilmeleri, kentle bütünleşebilmeleri ve
dolayısıyla kent kültürünü benimseyerek kentlileşebilmeleri, kısaca kentsel yaşama uyumda
karşılaştıkları sorunların çözümlenebilmesine yönelik girişimler olarak tarif etmektedir.
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Eğitim, pozitif dışsallık yayan yarı kamusal mal ve hizmetlerdendir. Dolayısıyla, bu
hizmetten faydalanana sağladığı yararların yanısıra toplumsal yararlarının da olması, eğitimin
büyük ölçüde kamu ekonomisince üstlenilmesine yol açmıştır.
Devletlerin eğitim hizmetlerindeki etkin konumu, bu hizmetin, yeterli düzeyde
sunulması halinde, işgücü verimliliğinin artışıyla milli gelirin artmasına, fırsat eşitliği
yaratarak adil bir gelir dağılımına ve kaynakların optimum kullanılmasını sağlayarak
ekonomik istikrara katkıda bulunulmasına imkan verir. Ayrıca, eğitimli insan gücü miktarı
artırılarak beşeri sermayenin oluşturulması ve nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi ve eğitim
hizmetinin hukuki zorlama gerektiren bir hizmet olması devletin, bu hizmeti üstlenmesinin
diğer nedenleridir.
Ancak, eğitim hizmetlerinin merkez yönetim tarafından sunulmasının bazı mahzurları
vardır. Merkezi yönetimin kentlerdeki temsilcileri, velilerin şikayetlerine gereken duyarlılığı
gösterememekte, zamanında çözülemeyen sorunlar giderek büyümektedir. Oysa, yöneticileri
seçimle işbaşına gelen ve yerel halka yakın birimler olan yerel yönetimler, ailelerin taleplerine
karşı daha duyarlı olabilecekleri gibi, eğitim ihtiyaç ve taleplerinin yerine getirilmesinde
bölgesel özellikleri göz önünde bulundurabilirler.
Kar amaçlı özel okul ve kursların eğitim alanında faaliyette bulunduğu bir dönemde,
yerel yönetimlere eğitime ilişkin yetki ve sorumluluklar verilmesi çağın gereğidir. Çünkü, bu
yönetimler hem eğitim maliyetlerinin azaltılmasında ve hem de ailelerin okul yönetimine
etkin bir şekilde katılımının sağlanmasında önemli bir rol üstlenebilirler.
Öte yandan, merkezi idare, yerel birimdeki gelişmenin boyutlarını, yönlerini, o birimin
özel koşullarını sürekli orada yaşayan yerel yöneticilerden daha iyi bilemez. Yerel düzeydeki
eğitim sorunlarıyla ilgili en doğru ve en yerinde kararları alabilecek kuruluşlar yerel
yönetimlerdir. Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, (IULA), çeşitli ülkelerde yaptığı
araştırma sonucuna dayanarak, halk eğitiminin, yetişkin eğitimin yerel yönetimleri doğrudan
ilgilendirdiğini belirtmektedir.
Nitekim Avrupa ülkelerinin bir çoğunda, “subsidiarity” yerellik prensibinin gereği
olarak eğitim faaliyetleri, yerine getirildiği yere en yakın yönetsel birimin yönetimine
bırakılmıştır. Karar almada desentralizasyon ve alt düzeydeki yönetim birimlerinin
sorumluluk üstlenmesi, genellikle, koordineli ve tutarlı yetişkin eğitim hizmetlerini mümkün
kılan önemli bir strateji olarak nitelendirilmektedir.
Desentralizasyonun, hizmetin üretildiği yerdeki yönetsel birime karar alma yetkisinin
verilmesiyle etkinlik ve verimliliği artırdığı bilinmektedir. Desentralizasyon Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka, Hollanda, Polanya, Portekiz, Romanya, Finlandiya ve İsveç’te yerel
ve bölgesel yönetimler ile karar alma ve uygulama sorumluluğunun paylaşılması, Belçika,
Almanya ve Avusturya’da ise merkezi hükümetler genel amaçları belirlerken karar alma ve
uygulamanın federal yönetimlere devrolunması olmak üzere iki temel formda ortaya
çıkmıştır. Ancak, yetişkin eğitimi bakımından tüm ülkelerdeki desentralizasyonun bu iki
forma tam olarak uyduğu söylenemez. Örneğin, İspanya’da merkezi hükümet yetişkin eğitimi
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için bir çerçeve belirler ve her yerel topluluk bölgesel ihtiyaçlara göre belirlenen ilkeleri
özgülleştirme yetkisine sahiptir. Bu, ne sorumlulukların paylaşılması ve ne de federal
desentralizasyona tam olarak uyar.
Bazı ülkelerde ise mesleki eğitim dışındaki yetişkin eğitim hizmetleri belediyelere
veya yerel düzeydeki diğer yönetimlere transfer edilmiştir. Merkezi otorite politika geliştirme,
ulusal amaç ve hedefleri belirleme ve hizmet kalitesini muhafazası görevlerinin tümü veya
bazısını üstlenirken, çoğu yerel yönetim yetişkin eğitimi hizmetlerinin koordinasyonu
görevini yerine getirmiştir. Örneğin Danimarka’da, 2001 yılındaki Yetişkin Eğitimi Reformu
ile merkezi, bölgesel ve yerel yönetimler arasında yetişkin eğitimi sorumluluklarının
paylaşılması düzenlenmiştir. Portekiz, Finlandiya, İsveç ve Norveç’te ise belediyeler yetişkin
eğitimini hayata geçiren kurumlardır.
Macaristan’da 2001 yılındaki Yetişkin eğitimi yasasından beri bölgesel yönetimlerin
bu alandaki rolü artmıştır. Fransa’da, bölgesel yönetimler ve komünler yetişkin eğitimine ya
doğrudan doğruya çeşitli faaliyetler düzenleyerek ya da dolaylı biçimde mevcut
organizasyonları ve sivil toplum kuruluşlarına finansman desteğinde bulunarak katılmaktadır.
Yunanistan’da Yetişkin Eğitim Genel Sekretaryasının faaliyetleri desentralize edilmiştir.
İngiltere’de ise yerel yönetimlerin bir parçası olan yerel eğitim otoriteleri, yetişkin eğitimi
için yeterli koşulları sağlama sorumluğunu yüklenmiştir.
Paralel gelişmeler federal sistemle yönetilen ülkelerde de görülmektedir. Avusturya’da
daha fazla sorumluluk bölgesel yönetimlere bırakılırken, Belçika’da komünlerin sorumluluğu
kültürel meseleleri, eğitim ve dil eğitimini de kapsar hale gelmiştir.
Ayrıca, yerel yönetimler örgün eğitim alanında da her basamaktaki öğretim
kurumlarıyla ilgili sorumluluklar yüklenmektedir. İsveç’te olduğu gibi, çoğu ülkede yerel
yönetimler okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve hatta yükseköğretim düzeyinde
görevlere sahiptir. Çeşitli ülkelerde yerel yönetimler yetişkin eğitimi alanında aşağıda yer alan
faaliyetleri farklı düzeylerde olmakla birlikte yerine getirmektedirler.
Yerel yönetimlerin yetişkin eğitimi alanındaki hizmetleri aşağıdaki şekilde
sıralanabilir:
Toplum ve Emek Piyasaları İle Entegrasyona İlişkin Eğitimler: Bir çok şehirde
yetişkin eğitimi, topluma ve emek piyasalarına yeniden entegrasyon programlarını
kapsamaktadır. Çünkü, günümüz toplumlarında işsizlik, sadece gelir değil sosyal iletişim ile
bilgi ve deneyim kazanma fırsatları bakımlarından da olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
Dünyada bir çok belediye, işsizleri için erişilebilir eğitim programları düzenlemektedir.
Sosyal Bakım: Yetişkin eğitimi kapsamında engelli, yaşlı, fiziki veya psikolojik
sorunlu ve bundan dolayı toplum içinde yaşama güçlüğü içinde bulunan bireyler için çeşitli
eğitimler düzenlemektedir. Bu özel grupların sosyalleşmesi amaçlı eğitim programlarında,
kimseye ihtiyaç duymadan ev idaresine yönelik yemek pişirme, çamaşır yıkama, ev aletlerini
kullanma, ev bütçesini yönetme, bilgisayar kullanma gibi kurslar sunulmaktadır.
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Kültürel Uyum: Yetişkin eğitimi, kentlere göç eden kişilerin kent kültürünün
benimsemesi ve farklı topluluklar arasında kültürel uyumun sağlanabilmesinde önemli bir
araçtır. Bu çerçevede dil kursları ve sosyal uyum programlarının yanısıra kentlere yeni
göçerlerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik eğitimler tertip edilir. Örneğin, ev idaresi,
çocuk büyütme, çalışma, eğitim, gönüllü çalışma vb. alanlarda eğitimler verilir.
Yaşlı Eğitimi: Dünya nüfusu giderek yaşlanmakta ve yaşlılar, kişisel gelişim,
toplumsal yaşama katılım alanlarında geniş bir eğitim ihtiyacı içinde bulunmaktadır. Yaşam
dengesi, manevi konular, güvenlik, sağlık, zihni melekeleri koruma, kimseye ihtiyaç
duymadan yaşama, bütçe idaresi ve miras konuları, yaşlılara yetişkin eğitim kapsamında
sağlanan eğitimlerdir.
Gönüllü Eğitimi: Gönüllüler toplumu birbirine bağlayan çimento işlevi görmektedir.
Gönüllülük ve gönüllülerin yerine getirdiği işlevler ise oldukça kompleks olduğundan dolayı
uzmanlıklarını artıracak, niteliklerini geliştirecek eğitimlere ihtiyaç vardır. Hükümetler ve
yerel yönetimler liderlik, halkla ilişkiler, yönetim ve organizasyon kursları veya gönüllü
grubun faaliyet alanıyla ilgili eğitimler düzenleyebilir.
Sağlık Eğitimi: Bu alandaki koruyucu eğitimlerle ev ve yakın çevresinde meydana
gelebilecek kazalar ile hastalıklar önlenebilir. Diyet, eksersiz, stresle başa çıkma, kişinin
kendiyle barışık olmasına yönelik eğitimler kişileri daha sağlıklı kılar. Üstelik bu tür
faaliyetler sağlık maliyetlerinden tasarruf sağlar. Sağlık sektörü ise koruyucu eğitimlere çok
fazla yönelemediği için bu açık yaygın eğitim faaliyetleri ile kapatılmalıdır.
Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik: Küresel ısınma çevrenin korunması konusunda
toplumun bilgilendirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Örgün eğitimin yanısıra yaygın
eğitimle çevre korumaya yönelik girişimler yapılabilir.
Sanat ve Kültür: Kültürel katılımın geliştirilmesi toplumların önceliğidir. Yaygın
eğitim kurumları çeşitli programlarla sanatın değerinin anlaşılmasına hizmet edebilir ve
müzik, tiyotra, resim, heykel gibi yaygın sanatsal alanlarda kurslar tertip edebilir. Bu tür
faaliyetler, bir kültürel kimlik oluşumuna ve diğer kültürlerin anlaşılmasına ve takdir
edilmesine imkan sağlayabilir.

9.3.1. İl Özel İdareleri
1913 tarihli İl Özel İdareleri Kuruluş Kanununda ilkokullar, ihtiyaca göre açılacak
gezici ilkokullar, öğretmen okulları (ilköğretim için), işçi ve çalışan fakirler için gece okulları
ve ortaokulların tesis ve inşası ile bunların genel eğitim kanunundaki esaslara göre yönetim ve
gözetimi il özel idarelerinin görevleri arasında sayılmıştır. 1987 tarih ve 3360 sayılı İl Özel
İdaresi 78. maddesinde bu hüküm aynen yer almıştır. 2005 yılında yapılan 5302 sayılı yeni
Yasada ise, bu kurumların eğitim alanındaki görevleri ilk ve orta öğretim kurumlarına arsa
temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin
hizmetler olarak belirtilmiştir. Görüldüğü gibi, il özel idarelerinin okul yönetimi görevi
okulların yapım, bakım, onarım ve diğer fiziki ihtiyaçları ile sınırlandırılmıştır.
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İl Özel İdareleri, özellikle Cumhuriyetten önceki dönemde 1913 tarihli Yasa
çerçevesinde önemli eğitim hizmetleri yerine getirmişlerdir. 1922 yılı itibariyle bu
kuruluşların yönetiminde 5 erkek, 1 kız öğretmen okulu; 5 erkek 3 kız ortaokulu; 134 erkek,
30 kız ilkokulu, 10 sanayi ve 2 çırak okulu bulunmaktaydı. 1913 yılında çıkarılan Tedrisatı
İptidaiye Kanunu Muvakkati ile ilkokul öğretmenleri ile diğer memurların, atanma ve
görevden alınmaları valilerin yetkisine verilirken, bunların maaş ödemeleri ve eğitim yatırım
harcamaları il özel idaresi bütçesine bağlanmıştır.
Cumhuriyetin ilanından sonra ise İl Özel İdaresi Kanunu değişmemiş ve İl Özel
İdareleri İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar özellikle, ilköğretim alanında azımsanmayacak
fonksiyonlar yerine getirmişlerdir. Bu dönemde ilkokul binalarının yapım, onarım ve bakımı,
ders araçlarının sağlanması, ilkokul öğretmenlerinin maaşlarının ödenmesi bu kuruluşlarca
yapılmıştır. Ancak, 1926 yılında ilkokul açılması Eğitim Bakanlığı’nın iznine bağlanmış,
1948 yılından itibaren de ilkokul müfettişleri ve öğretmen aylıklarının ödenmesi bu Bakanlığa
devredilmiştir.
Yine, aynı yıl çıkarılan çeşitli yasalarla ortaokulları açma ve yönetme görevi merkezi
yönetime verilmiştir. Günümüzde il özel idarelerinin ilk ve ortaokul açma ve yönetme yetkisi
yoktur. Daha ziyade bu görev okul - derslik yapımı, yani yatırım boyutu ile sınırlı kalmıştır.

9.3.2. Belediyeler
Belediyelerin eğitim alanındaki rolü, il özel idarelerine göre daha sınırlı olup daha çok
yaygın eğitim / halk eğitimi, ve kültürel işlevler merkezlidir. Örneğin, okul öncesi eğitim
çerçevesinde 3 - 6 yaş arasındaki çocuklara nitelik kazandırmak ya da üst okula hazırlamak
amacıyla eğitim hizmeti sağlama görevi 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile
belediyelere, il özel idarelerine ve devlete verilmekle birlikte belediyelerin birkaçı dışında
çoğu, bu görevle hiç ilgilenmemektedirler. Esas olarak 222 sayılı yasa belediyelere yaygın
eğitim alanında pek çok görev vermiştir. Nitekim, bu Kanunun 12. maddesinde “yetiştirici ve
tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde, öğrenimlerini
yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapmamış olan çocuklara kısa yoldan ilköğrenim vermek ve
ayrıca yetişmelerine lüzum görülen çocukları ilköğretim okuluna hazırlamak veya ilköğretim
okulunu bitirmiş olup da henüz mecburi öğrenim çağında bulunan ve üst dereceli öğrenim
kurumlarına gidemeyecek olanların genel bilgilerini artırmak ve kendilerine iş ve üretim
hayatında faydalı olacak bilgi ve maharetleri kazandırmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerle,
belediyeler, özel idareler ve Devlet tarafından açılabilir” düzenlemesi yer almaktadır. Yine
13. maddede belediyelerin, ilköğrenim çağı dışına çıkmış olup da üst dereceli öğrenim
kurumlarına gidememiş olan kişilerin genel bilgilerini artırmak ve kendilerinin daha iyi bir iş
ve üretim unsuru olarak yetiştirilmeleri amacıyla isteğe bağlı tamamlayıcı sınıf ve kurslar
açabileceği yer almaktadır.
İlkokul yapımı için ücretsiz arsa tahsisi ise belediyelerin eğitim alanındaki diğer bir
görevi olmakla birlikte, yakın zamana kadar özellikle il veya büyük şehir belediyelerinin
konuya gereken özeni göstermediği ve hatta okul yerlerinin tespitinde imar düzenlemeleri ve
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plan değişikliklerinde duyarlı davranmadıkları bilinmektedir. Ancak, 1990’lı yıllardan
itibaren belediyelerin eğitim hizmetlerine yaklaşımlarında büyük değişiklik olduğu
gözlemlenmektedir.
1580 sayılı Belediye Kanunu ise belediyelere yaygın eğitim alanında bazı görevler
vermiştir. Buna göre, belediyeler beldenin ve belediye idaresinin ihtiyacı olan belediye
memuru, belediye fen memuru, yapı kalfası, yapıcı ve çeşitli meslek ustalarını yetiştirmek
üzere; kurslar ve dershaneler, ikmal ve çırak okulları ve ev kadını okulları açmalı ve
yönetmelidir. Ayrıca, kitaplık ve okuma salonları açmak ve işletme görevi 1580 sayılı
Kanunla yüklenilen diğer yaygın eğitim görevidir.
5393 sayılı belediye yasası ile yetişkin eğitim kapsamında belediyelerin başta meslek
ve beceri kazandırma işlevi olmak üzere bu alanda çok çeşitli fonksiyonlar üstlenebileceği
anlaşılmaktadır. Nitekim yerel yönetimlerin yetişkin eğitimi alanındaki işlevleri olarak
sıralanan toplum ve emek piyasalarına uyum meslek ve beceri kazandırma kursları ile
sağlanırken, diğer alanlarda belediyeleri yetişkin eğitimi alanında sorumluluk yüklenmek
zorunda bırakan düzenleme kuşkusuz “hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar
gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır” ifadesidir. Diğer bir ifadeyle, belediyeler
hizmetleri sunarken yetişkin eğitimi kapsamına giren özürlüler ile yaşlılar merkezli planlama
yapmak durumundadırlar. Bu, özürlü ve yaşlıların yaşam kalitesinin artırılması ve kentsel ve
sosyal hayata katılma imkânlarını geliştirici yetişkin eğitimi programlarının uygulamaya
konulması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Nitekim gelişmiş ülkelerdeki yerel yönetimlerin
yetişkin eğitimi alanındaki faaliyetleri yaşlılar, hastalar ve engelliler ağırlıklıdır. Nitekim
ülkemizdeki belediyelerin sosyal hizmetler kapsamında huzurevi, özürlüler merkezi ve
düşkünler için aşevi kurmaya yöneldikleri görülmektedir. Ancak, kurumların hizmetleri
dışında bu grupların sosyalleşmesine ve bağımsız yaşam yeteneklerinin geliştirilmesine
yönelik yetişkin eğitim programları yok denecek kadar azdır.
Ayrıca, belediyelerin görevleri arasında yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal
afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de
dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapmak, ekip ve donanımı hazırlamak ve
bu konularda halkın eğitimi için gerekli önlemleri almak da yer almaktadır. Şüphesiz
toplumun bu konularda eğitimi, büyük ölçüde yetişkin eğitimi kapsamında gerçekleşecektir.
Yetişkinlerin eğitimiyle belediyelerin dışında il özel idareleri, köyler ve merkezi idare
birimleri de görev yapmaktadırlar. Ancak, bu faaliyetlerin dağınık ve yetersiz olduğu ve
kurumlar arası koordinasyonun bulunmadığı görülmektedir.
Sonuç olarak, ülkemizdeki yerel yönetimlerin eğitim alanındaki fonksiyonları
değerlendirildiğinde, örgün eğitim sisteminin bütünüyle merkezi idarenin kontrolünde olduğu
ve merkezi sistemden yerel yönetimlere bir yetki devrinin söz konusu olmadığı
anlaşılmaktadır.
Yaygın eğitim / yetişkin eğitimi alanında ise yerel yönetimlerin yasal engelleri
olmamakla birlikte, bu tür etkinlikleri yürüten belediyelerin sayısı oldukça azdır ve
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büyükşehir belediyeleri dışında, yerel yönetimlerin çoğunun bu alanda önemli faaliyetleri
bulunmamaktadır. Ayrıca, örgün eğitim sistemi içinde il özel idarelerinin belediyelere göre,
yaygın eğitim ve kültürel işlevler bakımından ise belediyelerin il özel idarelerine göre daha
geniş yetki ve sorumluluklar üstlendiği ve daha aktif olduğu söylenebilir.

9.4. Konut Alanındaki Görev ve Fonksiyonlarında Değişim Süreci
Birçok ülkede yerel yönetimler konut üretimine etkin bir biçimde katılmakta ve satılık
veya kiralık belediye konutları inşaa etmektedir. Ülkemizde ise il özel idaresi, köy ve
belediyelerden oluşan yerel yönetimlerden sadece belediyelerin konut alanında görev alması
yasalarda yer almıştır. Öyle ki, 1580 sayılı yasa belediyelere; ucuz belediye meskenleri
yapmak ve belediye adına inşaat yaparak kiraya vermek, kentsel gelişme bölgelerini tespit
ederek arazi satın almak, yeniden planlamak ve yeniden yapı yapmak isteyenlere satarak
spekülasyona mani olma görevlerini vermiştir. Bu görev, belediyelerin zorunlu görevleri
arasında sayılmamıştır.
Fakat, 1950 yılında çıkarılan, 1580 sayılı Belediye Kanununa ek 5656 sayılı yasa
belediye meclislerine, isteğe bağlı konut yatırımı yapma görevini zorunlu görevler haline
getirme yetkisi tanımıştır.
Yasal dayanaklara rağmen planlı döneme kadar belediyelerin konut alanındaki rolü
doğrudan konut üretme yerine kent halkı için ucuz arsa sağlamakla sınırlı kalmıştır.
Ankara’daki Yenimahalle deneyimi böylesi girişimlerin en önemlisidir. 1948 yılında çıkarılan
5218 sayılı Kanuna göre yürütülen bu çalışma çerçevesinde belediyenin dağıttığı 2.085
arsadan 2.000’inin üzerinde 3 sene inşaat yapılmış ve nüfusu 20.000’i aşan bir şehir
kurulmuştur.
Planlı döneme geçildikten sonra belediyelerin halkın barınma ihtiyacının
karşılanmasındaki rolünü iki döneme ayırarak inceleyebiliriz. Birinci dönem, belediyelerin
kooperatifler vasıtasıyla konut üretiminde bulunduğu 1963-1992 dönemi, ikinci dönem ise
doğrudan konut yapımına başladıkları 1992 sonrasından günümüze kadar olan dönemdir.
1963 yılında çıkarılan 1163 sayılı Kooperatif Kanunu belediyelere, amaçları
bakımından ilgilendikleri kooperatifler ile ortak hareket edebilme, diğer bir ifadeyle
kooperatifler kurma ve ortak olma imkanını vermiştir. Aslında bu düzenleme sosyal
politikanın sağlanmasında kamu yönetim aygıtının bir parçası olarak görev alan kurumlardan
belediyeler ile kolektif kendi kendine yardım kurumlarından kooperatifler arasında dayanışma
yolunu açmıştı. Böylece belediyeler konut kooperatifçiliğinin gelişmesine öncülük
edebilirlerdi.
Belediye – kooperatif ortaklığına ilk örnek, dar gelirli aile ve işçilere konut sağlamak
amacıyla İzmit’te başlanılan ve çeşitli politik sebeplerle başarıya ulaşamayan 30.000 konutlu
toplu konut projesidir. İkinci örnek ise yerel yönetimlerin konut alanındaki başarısını
simgeleyen bir örnek olmuş ve konut kooperatifçiliği yanında yurdun çeşitli kentlerinde
yaygın bir şekilde uygulamaya başlanan kent kooperatifçiliği anlayışının gelişmesini
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sağlamıştır. Bu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 1978 yılında başlattığı Batıkent projesidir.
Belediye kamulaştırma yaptığı arsaları, sayıları 1989 yılında 107’ye ulaşan kooperatifleri
çatısı altında toplayan Kent - Koop Kooperatifler Birliğine özel bir yönetmelikle devretmiştir.
Bu proje ile 234 kooperatif ile yaklaşık 49.000 konutun inşası planlanmış, 1994 yılı sonu
itibariyle 44.000 konut tamamlanmıştır. Belediye kooperatif işbirliği içerisinde konut üretimi
İzmir, Antalya, Manisa, Erzurum, Elazığ, Kastamonu belediyeleri tarafından da başlanmıştır.
1980 yılından sonra belediyelerin konut alanındaki girişimleri üzerinde etkili olan
Toplu Konut Kanunları çıkarılmıştır. 2985 sayılı ikinci Toplu Konut Kanunu ve bu Kanunun
uygulanma biçimi gösteren 84/8211 sayılı Tüzükle belediyeler, “ferdi konut kredisi”nin
kullandırılması ile ilk kez Toplu Konut Fonu’ndan yararlanma imkanına kavuşmuşlardır.
Belediyelere doğrudan konut üretiminde bulunma imkanı veren düzenleme ise 1992
yılında yapılmıştır. “Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve
Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik” ile belediyelerle işbirliği içinde toplu konut üretimi
hedeflenmiştir. Bu yönetmeliğe göre 31 Haziran 1996 tarihine kadar 19.475 konut için yatırım
uygunluk belgesi verilmiş olup, Toplu Konut İdaresi ile işbirliği içinde konut projelerine
başlayan belediyeler; Adana, Adıyaman, Akhisar, Akşehir, Antakya, Bolu, Besni, Bilecik,
Bozüyük, Çanakkale, Doğu Beyazıt, Erzincan, Eskişehir, Gördes, Gözcüler, Kayseri,
Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Narlıdere, Nazilli, Ortakara, Ören,
Patnos, Reyhanlı, Silifke, Silivri, Siverek, Sungurlu, Şarkışla, Urfa ve Yeniçubuk
belediyeleridir1. Ancak, tabloda görüleceği üzere 2004 yılı sonu itibariyle tamamlanan konut
sayısı 19.106, 2008 yılı itibariyle 20.218’dir. Ve ayrıca yeni belediyeler tarafından yeni
projeler için yapılacak başvurular kabul edilmemekte, mevcut projelerin tamamlanması için
kredi verilmektedir.
Tablo 8: Belediye Projeleri Kredileri
Toplam

1984-2003

2004

Yatırım Uygunluk Belgesi Verilen Konut Sayısı

21.859

21.859

-

Konut Kredisi Uygunluk Belgesi Verilen Konut
Sayısı

19.574

19.262

312

Tamamlanan Konut Sayısı

19.106

17.450

1.656

468

-

468

İnşaatı Devam Eden konut Sayısı
Konut
Kredisi
Uygunluk
Düzenlenebilecek Konut Sayısı

1

Belgesi

2.285

2.285

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, Belediyelerle İşbirliği İçinde Toplu Konut Üretimi,
www. toki.gov.tr/belediye.html, 12. 01. 2000.
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Kaynak:
http://www.toki.gov.tr/page.asp?link=html/krediler/belediye.html#top,
Belediye Projeleri Kredileri, 01.03.2005.
Tablo 9: Belediye Projeleri Kredileri, 1992-2008
-2008
Yatırım Uygunluk Belgesi Verilen Konut Sayısı

27.492

Konut Kredisi Uygunluk Belgesi Verilen Konut Sayısı

27.072

Tamamlanan Konut Sayısı

20.218

Kaynak: TOKİ, Belediye Projeleri Kredileri, http://www.toki.gov.tr/page.asp?id=23, ,
10.05.2010.
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Uygulamalar
İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; il özel idaresi ve belediye hizmetlerinin
yürütülmesinde hemşehrilerin gönüllü katılımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik; sağlık, eğitim, spor, çevre, park, trafik, itfaiye,
kütüphane, kültür, turizm ve sosyal hizmetlerle; yaşlılara, kadınlara, gençlere, çocuklara,
özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlere gönüllü katılıma ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik; 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun
65 inci ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 77 inci maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Gönüllü: Bilgi, beceri ve yeteneğini, her türlü ortak çalışma, imkan ve zamanını ortaya
koyarak çalışma alanı konusunda maddi bir kazanç beklemeksizin yerel yönetim hizmetlerine
katılan gerçek ve tüzel kişiler ile bünyesindeki gönüllüleri bu hizmetlerde görevlendirecek
kamu kuruluşlarını, İlgili birim: İl özel idaresinde veya belediyede gönüllülerin çalışma
konusunu, alanını, sayısını, kayıtlarını ve benzeri hizmetleri yürüten birimi ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Alanları, Usûl ve Esasları
Çalışma alanları
Madde 5 — İl özel idaresi veya belediye görev ve sorumluluklarına bağlı olarak yetki
alanlarında;
a) Özürlülere, çocuklara, kadınlara, gençlere, yaşlılara, yoksullara, kimsesizlere ve
düşkünlere yönelik eğitim, kültür, sağlık ve sosyal hizmetleri,
b) Kütüphane, tiyatro, sinema gibi kültür hizmetleri,
c) Bilişim, meslek edindirme kursları, kreş gibi eğitim hizmetleri,
d) Park, bahçe, kent estetiği, çevre düzenlemeleri ile katı atık gibi çevre kirlenmesinin
önlenmesine yönelik hizmetleri,
e) Başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetleri,
f) Trafik, itfaiye, arama-kurtarma gibi denetim ve acil yardım hizmetleri,
g) Tüm yaş gruplarını içine alan her türlü spor hizmetleri,
h) Tarihi, kültürel mirasın ve tabiat varlıklarının yaşatılarak korunması hizmetleri
yapmak üzere gönüllü çalıştırabilir.
Çalışma usul ve esasları
Madde 6 — Çalışma alanlarına ilişkin detayları ilgili il özel idaresi veya belediyece
tespit edilmek şartı ile;
a) Gönüllüler çalışacakları alanları belirtmek sureti ile ilgili il özel idaresi ve
belediyeye müracaat ederler. Müracaatları uygun bulunanlar, ilgili birimin gözetim ve bilgisi
dahilinde sorumluluk alanlarında taraflarca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde
çalışırlar.
b) Gönüllülerin, çalışma süreleri içinde çalışma alanlarına gidiş ve gelişleri ilgili il
özel idaresi ve belediyece sağlanabilir.
c) Belirlenen usul ve esaslara aykırı davranışlarda bulunulması halinde gönüllülük
ilişkisi sona erer, verilen kimlik kartları geri alınır.
d) İl özel idaresi ve belediye, gönüllülere faaliyet alanına göre, gerekli kıyafet, araç,
gereç, mekân sağlayabilir ve eleman tahsis edebilir.

191

e) Gönüllünün çalışacağı alan kent konseyinin oluşturduğu çalışma alanları içinde ise,
bu çalışma kent konseyi çalışmaları ile birlikte değerlendirilir.
f) Faaliyetlerin bitiminde gönüllülere teşekkür belgesi verilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gönüllülerde Aranacak Özellikler, Ortak Çalışma ve Kimlik Kartları
Gönüllülerde aranacak özellikler
Madde 7 — Gönüllülerde aşağıdaki özellikler aranır.
a) Reşit olması veya reşit olmayanlardan en az oniki yaşını bitiren küçükler yasal
temsilcisinin iznini almış olması,
b) Tüzel kişiler için yetkili organlarından karar alınmış olması,
c) Sivil toplum kuruluşları için ilgili konuda faaliyette bulunuyor olması,
d) Çalışma alanlarına bağlı olarak, gerektiğinde yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış
sağlık raporunun bulunması,
e) Yabancı uyruklu gönüllüler için ayrıca, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan
yönetmelikler ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla mahallin en büyük
mülki amirine bildirilmiş olması gerekir.
Ortak çalışma ve işbirliği
Madde 8 — İl özel idaresi veya belediyeler, kendi özel kanunlarına uygun olarak
aralarında yapacakları protokol çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ve diğer yerel yönetim
birimleri ile ortak çalışma ve işbirliği yapabilir.
Çalışma alanları ve esasları ile ilgili hususlar, 5 ve 6 ncı maddeler çerçevesinde il özel
idaresinin veya belediyenin ilgili birimleri ile ortak çalışma ve işbirliği yapılan kurum ve
kuruluşlar arasında belirlenir.
Kimlik kartları
Madde 9 — Gönüllülere, EK 1’de şekil ve şartları belirlenmiş ve ilgili yerel yönetim
birimlerince onaylanmış resimli Gönüllü Kimlik Kartları verilir.
Kimlik kartlarında gönüllünün adı, soyadı, çalışma alanı, kan grubu, T.C. Kimlik
Numarası ve görev yaptığı yerel yönetimin ismi gibi bilgiler yer alır.
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Kimlik kartlarını vali, belediye başkanı veya yetki verilmesi halinde ilgili birim amiri
imzalar.
Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik kartlarına işlenir. Gönüllüler çalışma
sürelerince kimlik kartlarını üzerlerinde bulundururlar. Gönüllü katkısı sona erenlerin kimlik
kartları veren makamca geri alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumluluk
Madde 10 — Gönüllülerin katılımı ile yapılan hizmetlerden doğan sorumluluk, ilgili il
özel idaresi ve belediye aittir. Bu sorumluluğun kapsamı ile ilgili detaylar il özel idaresi ve
belediye ile gönüllüler arasında yapılacak protokol çerçevesinde düzenlenir.
Protokol kapsamındaki çalışma alanları ile ilgili gerekli tedbirler, ilgili il özel idaresi
ve belediye tarafından alınır.
Gönüllülerin uyumu ve eğitimi
Madde 11 — Gönüllüler gerekli görülen alanlarda detayları il özel idaresince veya
belediyece belirlenecek uyum veya yeterlik eğitimine tabi tutulurlar.
Sekreterya hizmetleri
Madde 12 — Gönüllüler tarafından yapılacak hizmetleri planlayıp sonuçlarını takip
etmek, eğitimlerini yürütmek ve gerekli kayıtları tutmak üzere bir birim oluşturulur veya ilgili
birimlerden birine görev verilir.
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Uygulama Soruları
1) Belediye ve il özel idaresi hizmetlerine gönüllü katılımın amacını tartışınız?
2) Gönüllü katılımın gelişimi beklentileri karşılamakta mıdır araştırınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ülkemiz belediyelerinde yaşanan genel değişim süreci ve temel sosyal
fonksiyonlardaki değişim incelendi.
Genel değişim süreci incelendiğinde; 1930 yılında çıkarılan ve 2005 yılına kadar
yürürlükte kalan 1580 sayılı Belediye Yasası belediyelere, batılı ülke belediyelerinde olduğu
gibi kentsel hizmetler alanında oldukça geniş yetki ve görevler verdiği; buna rağmen
belediyelerin, 1923-1945 döneminde ve aslında bugün de olduğu gibi, görevleriyle orantılı
kaynaklara sahip olamadıkları için bu işlevleri yeterince yerine getiremedikleri
anlaşılmaktadır.
Ayrıca, İkinci Dünya Savaşından sonra belediye ve il özel idareleri tarafından yerine
getirilen birçok görev, bakanlıklara bağlanarak merkezileştirilmiştir. 1950’li yıllarda
merkezileştirme süreci başlamakla birlikte, hızlı nüfus artışı, göç ve kentleşme nedeniyle
artan kentsel hizmet talebi, belediyelerin zaten kıt olan kaynaklarını kentsel altyapı ve temel
hizmet taleplerinin giderilmesine yöneltmesine, diğer bir ifadeyle sosyo-kültürel nitelikli
işlevlerin zorunlu olarak bu kurumların ilgi alanı dışında kalmasına yol açmıştır.
Ülkemizde sosyal belediyecilik anlayışının 1990’lı yıllarda görülmeye başladı. 1990’lı
yılların ortalarından itibaren özellikle Büyükşehir belediyelerinin görev ve fonksiyonlarında
büyük bir artış meydana gelmeye başladı. Herhangi bir yasal değişikliğe veya belediye
gelirlerinde büyük bir artışa dayanmayan bu değişiklik, belediye yönetimlerine 1994 yılındaki
mahalli idareler seçimlerinden sonra yönetime gelen başkanların kişisel hizmet anlayışından
kaynaklandı.
Bu dönemde temelleri atılan belediyecilik anlayışı, 2000’li yılların başlarında yeni bir
ivme kazanmış ve belediyeler tarafından sunulan hizmet paketi daha da genişlemiştir. Öyle ki,
bu hizmet yarışı zamanla “sosyal belediyecilik” anlayışının da ötesinde “yerel toplumun
ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziki gelişiminden sorumlu belediyecilik” anlayışının doğuşunu
sağladı.
Ülkemizdeki belediyelerin sağlık, eğitim ve konut alanındaki rollerinde dönemsel
değişiklikler meydana geldi ve değişiklik 2000’li yıllara kadar genelde fonksiyonlarda
daralma, takip eden dönemde ise genişleme olarak ortaya çıkmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşından sonra yerel yönetimlerin
fonksiyonlarındaki değişimi nitelendirir?
a) Birçok görev, bakanlıklara bağlanarak merkezileştirilmiştir.
b) Birçok görev, belediyelere bağlanarak yerelleştirilmiştir.
c) Birçok görev, il özel idarelerine bağlanarak merkezileştirilmiştir.
d) Birçok görev, bakanlıklara bağlanarak yerelleştirilmiştir.
2) Aşağıdaki ülkelerden hangileri sosyal belediyeciliğin geliştiği ülkelerdir?
a) İskandinav ülkeleri - İngiltere
b) İskandinav ülkeleri - İtalya
c) İngiltere - Almanya
d) İskandinav ülkeleri - Yunanistan
3) Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin yetişkin eğitimi görevleri arasında
sayılamaz?
a) Toplum ve emek piyasaları ile entegrasyona ilişkin eğitimler
b) Sosyal bakım eğitimleri
c) Kültürel uyum eğitimleri
d) Örgün öğretim eğitimleri
4) Aşağıdakilerden hangi yerel yönetim birimi sosyal politika ve sosyal hizmetler
alanında daha geniş roller üstlenmektedir?
a) Belediyeler
b) Büyükşehir Belediyeleri
c) Bölgesel belediyeler
d) İl özel idareleri

Cevaplar:
1)a, 2)a, 3)d, 4)b
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10. TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN SOSYAL
POLİTİKA, SOSYAL HİZMET VE YARDIM FONKSİYONLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Yoksulluk Merkezli Hizmetler: Sosyal Yardımlar



Sosyal Yardımların Olumlu Yanları



Sosyal Yardımların Olumsuz Yanları



Belediyelerin Sosyal Yardım Hizmeti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal yardımlar niçin önemlidir?
2) Sosyal yardımın olmadığı bir toplum yapısı olabilir mi?
3) Sosyal yardım ile oy kullanma tercihi arasında bir ilişki mevcut mudur?
4) Belediyelerin sosyal yardım faaliyeti, sosyal yardım amaçlarına hizmet etmekte
midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Yoksulluk Merkezli
Hizmetler: Sosyal
Yardımlar

Sosyal yardım olgusunun
kavranması

Sosyal Yardımların
Olumlu Yanları Sosyal
Yardımların Olumsuz
Yanları

Sosyal yardımların olumlu
ve olumsuz yönlerinin
anlaşılması

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Belediyelerin Sosyal
Yardım Hizmeti

Büyükşehir belediyelerinin
sosyal yardım
fonksiyonlarının bilinmesi

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla
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Anahtar Kavramlar
 Sosyal yardım tüketiciliği: Bulgaristan’da sadece sosyal yardımlarla geçinmeleri
nedeniyle Romanlar için kullanılan ifade.
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Giriş
Çalışmanın 10-14. bölümlerinde büyükşehir belediyelerinin sosyal politika alanındaki
fonksiyonları ele alınacaktır. İncelemede iki boyutlu bir yaklaşım tercih edilecektir. Birincisi
sosyal politikanın “yerel halkın refahını artırmaya yönelik tüm politika ve tedbirler”
bağlamında geniş bir perspektifte ele alınması, ikincisi ise sadece “yoksullara” yönelik bir
yaklaşımla incelemenin yapılmasıdır. Kuşkusuz geniş bir anlayışla konunun ele alınması
ülkemizdeki belediyelerin sosyal politika fonksiyonlarının yeterince yansıtılamaması
endişelerini giderecektir. Ancak, belediye hizmetleri alanında ilke ve standartların
geliştirilememiş olması incelemeyi zorlaştıran bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
nedenle büyükşehir belediyelerinin sosyal politika fonksiyonları hem yoksulluk hem de sınırlı
toplum grupları ve bu gruplara yönelik hizmetler bağlamında ele alınacaktır. Yoksullara
yönelik sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin yanı sıra yerel sınırlar içindeki ailelere, kadınlara,
gençlere, çocuklara ve yaşlılara yönelik hizmetlerde incelenecektir. Böylesi bir yaklaşımın
benimsenmesi nedeni belediye hizmetlerinin yoksulları öncelemekle birlikte tüm topluma
yönelik olmasıdır. Örneğin temel sosyal politikalardan biri olan kadınlara yönelik sağlık
hizmeti gelir düzeyine bakılmaksızın tüm kadın hemşehrilere sunulurken gençlik
merkezlerinden çocuklar ve gençler yararlanabilmektedir.
Bu nedenlerle inceleme; hizmet alanı ve hizmet sunulan gruplar olmak üzere temel
sosyal politikalar olan eğitim, sağlık ve konut alanındaki tüm topluma dönük hizmetler ile
yoksullar, kadınlar, gençler ve dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik hizmet alanlarında
yapılacaktır. Kültürel ve sanatsal hizmetlere ise yer verilmeyecektir.
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10.1. Yoksulluk Merkezli Hizmetler: Sosyal Yardımlar
Sosyal yardımın değişik tanımları bulunmakla birlikte genel olarak bir sosyal güvenlik
yöntemi olarak sosyal yardımlar; asgari düzeyde dahi kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu
kişileri geçindirme olanağından mahrum kalmış bireylere, muhtaçlık tespitine ve kontrolüne
dayalı olarak yapılan ve onları kendilerine yeterli duruma getirmek amacını taşıyan ayni ve
nakdi nitelikteki geçici veya süreli, sistemli ve düzenli karşılıksız yardımlar biçiminde
tanımlanmıştır. Sosyal yardım kavramı ve olgusunun temel unsurları ise aşağıdaki şekilde
sıralanabilir.
 Sosyal yardım esas olarak sosyal güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde
yararlanılan primli sistemin tamamlayıcısı niteliği taşımaktadır.
 Sosyal yardımlardan yararlananların sisteme katkısı söz konusu olmayıp,
ihtiyaçları karşılıksız olarak giderilmektedir.
 Sosyal yardımlar, sosyal güvenlik açısından kanunla düzenlenmiş olmaları ve
resmi veya yarı resmi nitelikteki kuruluşlar tarafından yerine getirildikleri takdirde bir sosyal
güvenlik hizmeti niteliğine sahip olabilmektedir.
 Sosyal yardımlar maddi sosyal gelirler biçiminde sunulabileceği gibi ayni
yardımlar ve bakım, tedavi, rehabilite etme ve yetiştirme gibi hizmet yönü ağır basan nesnel
sosyal gelirler biçiminde de sunulabilmektedir.
 Sosyal yardımlar, ihtiyaç tespitine ve bireysel gereksinimler dikkate alınarak
farklı düzey ve biçimlerde sağlanmaktadır.
 Sosyal yardımlar kişileri kendilerine yeterli duruma getirmek amacını taşıyan
yardımlardır. Sosyal yardım, yoksullara, muhtaçlık tespitine göre karşılıksız olarak verilen ve
yoksullukla mücadeleyi amaçlayan ayni veya nakdi yardımlardır.
Gerçekten, sosyal yardımların temel amacı muhtaç kişilere, muhtaçlık koşulları
ortadan kalkıncaya kadar ve yardım almadan hayatlarını sürdürebilecek duruma gelinceye
kadar gelir güvencesinin sağlanmasıdır. Çünkü, sosyal yardımın özünde esas olarak insanın
insanca yaşaması ve insanın en değerli varlık olduğu değerlerine dayanan insanı koruma
çabası bulunmaktadır. Sosyal yardımlarla kişinin varlığı güvence altına alınmaktadır. Buna
karşılık, sosyal yardımlar sadece bireylerin korunmasını değil, aynı zamanda onların
kendilerine yeterli duruma getirmek amacı güdülmektedir.
Yoksullukla mücadele politikaları içerisinde sosyal yardımların rolü ele alındığında,
bu tür yardımların yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik değil muhtaçlık durumunu
gidermeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Sosyal yardım faaliyeti ile yoksul bireylerin
ihtiyaçları karşılanarak yaşamlarını sürdürmelerine destek olunmaktadır. Çünkü, yoksulların
çok çeşitli nedenlere dayalı olarak ortaya çıkan ve orta ve uzun dönemli politikalarla ortadan
kaldırılması mümkün olan yoksullukla mücadele politikalarının sonuçlarını bekleyecek
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zamanları yoktur. Beslenme, barınma, giyinme gibi temel ihtiyaçların acilen karşılanması
gerekmektedir. Buna göre sosyal yardımlar yoksul bireylere kısa vadede en büyük destektir.
Ancak, her toplumda engellilik, yaşlılık vb. sebeplerle uzun süre veya sürekli olarak sosyal
yardıma ihtiyaç duyan bireylerin bulunması kaçınılmazdır. Bu gruplara yönelik sosyal
yardımların uzun süreli yardımlara dönüştüğü ve süreklilik özelliği taşıdığı söylenebilir.

10.2. Sosyal Yardımların Olumlu Yanları
10.2.1. Boşlukları Tamamlayıcı Olması
Modern sosyal güvenlik sistemi, hem sosyal sigorta (primli sistem) hem de sosyal
yardımlar ve sosyal hizmetler (primsiz sistem) tekniklerinin birlikte kullanıldığı bir sistemdir.
Sosyal güvenlik sistemi, devlet tarafından kurulur ve devletin garantörlüğünde çalışır.
Türk sosyal güvenlik sistemi, kuruluşundan günümüze kadar sosyal sigorta tekniği
ağırlıklı bir sistem içinde yapılandırılmış, dolayısıyla da toplumun bütün kesimleri sosyal
sigorta şemsiyesi altına alınmaya çalışılmıştır. Modern sosyal güvenlik sistemlerinin ikinci
ayağını oluşturan “sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler” boyutu ise yıllarca ihmal edilmiş ve
büyük ölçüde zayıf kalmıştır. Sosyal yardımın olumlu yönlerinin başında sosyal güvenlik
sisteminin açıklarını kapatıcı, tamamlayıcı bir yöntem olması yer almaktadır. Tamamlayıcı
teknikler sosyal güvenlik sistemini bütünler ve güçlenmesine katkıda bulunur.
Bu yaklaşım biçiminin sosyal güvenlik reformu kapsamında da sürdürüldüğü ifade
edilebilir. Reform projesinin sosyal yardım ve sosyal hizmetler sistemini bütünüyle
kavramadığı, büyük ölçüde sosyal sigorta kurumlarını yeniden yapılandırdığı ve tek bir kanun
temelinde sosyal sigortanın yeniden kanunlaştırıldığı görülmektedir. Sosyal yardımlar ve
primsiz ödemeler kanunu ile de önemli düzenlemeler planlanmakla birlikte yapılanlar, sosyal
yardım ve sosyal hizmetler alanında bütüncül bir düzenleme getirmemektedir.
Sosyal yardımın bu “tamamlayıcı” rolü (sosyal hizmet ile birlikte) “ağ altında ağ”
tabiri ile de ifade edilmektedir. Bu durum, başka bir koruyucu sistem olmaması halinde,
devletin devreye girmesi anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, sosyal yardım, sosyal
güvenlik sisteminden sonra, varsa işsizlik sigortasından sonra, o da varsa işsizlik yardımından
sonra devreye girme özelliğine ve aynı zamanda bu sayılanları tamamlayıcı niteliklere
sahiptir.

10.2.2. Tasarruf Sağlayıcı Olması
Sosyal yardımın diğer bir olumlu yönü, kaynakların kullanışında tasarruf sağlamaya
imkân vermesidir. Yardımlar ihtiyaç türüne ve önemine göre bireysel olarak ayarlanabildiği
için, sosyal yardımın tasarruf sağlanabilme özelliği ortaya çıkmaktadır.

10.2.3. Psiko-Sosyal Yararları
Sosyal yardımların bir başka olumlu yönü, yardıma muhtaç kişilerin psikolojik
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sağlığına yaptığı katkıdır. Sosyal yardımlar sayesinde bu kişilerin kısa süreli de olsa
“muhtaçlık” ve “yoksulluk” psikolojisinden kurtulmaları, ruh sağlığına önemli bir katkı
olarak düşünülmektedir.
Sosyal yardımların olumlu yönlerinden biri de, insanları, hayatını idame ettirebilmek
için suça yönelmekten alıkoyabilmesidir. Sosyal yardımlar, yardıma muhtaç durumdaki
kişilere muhtaç durumdan kurtuluncaya ve ihtiyaç duyabileceği mesleki eğitimleri edininceye
kadar zaman kazandırmaktadır.

10.3. Sosyal Yardımların Olumsuz Yanları
10.3.1. Psiko-Sosyal Zararları: Damgalanma ve Küçük Düşürülme
Sosyal yardımların en olumsuz yanı, yardım alanlarda psiko-sosyal zararlara yol
açabilmesidir. Psiko-sosyal zararlar, yardımdan yararlanacak kişinin yardıma muhtaç
olduğunu kanıtlamak zorunda kalması ile ilintili olarak ortaya çıkabilen onur kırıcı
davranışları içermektedir. Sosyal yardım alanların yardıma muhtaç olduklarını kanıtlamaları
ve ilgili makamların da bu durumu onaylaması gerekmektedir. Bu da yoksulların
damgalanmasına yol açmaktadır.

10.3.2. İnsanları Tembelliğe İtmesi ve Bağımlılık Yaratması
Sosyal yardım politikalarıyla ilgili en önemli eleştirilerden biri, bu yardımların
yardımlardan yararlanan kişilerde tembelliğe ve sosyal yardım bağımlılığına yol açtığı
iddiasıdır. Bu tür iddialar, çeşitli ülkelerde sosyal yardım düzeyinin sınırlandırılmasına yol
açmıştır. Örneğin, 1795 İngiltere’sinde çıkartılan ve fakirlerin, evlerinde kaldıkları süre içinde
sosyal yardımdan faydalanmaları ve ailelerin, nüfuslarına göre ayarlanan bir ek katkı sistemi
ile kazançlarının normal ihtiyaç sınırlarına getirilmesine dayanan Kanun’a karşı çıkılmıştır.
Çünkü bu tür yardımların tembelliği teşvik edici ve ahlak bozulmalarına yol açıcı olduğu ileri
sürülmüştür.
Sosyal yardımın yardım alanları tembelliğe ve bağımlılığa yönelttiği iddiası ABD ile
ilgili olarak da gündeme gelmiş ve ABD’deki muhtaç insanlara, özellikle de siyahlara yapılan
sosyal yardımların miktarı arttıkça, bu insanların daha yoksul ve daha çaresiz duruma düştüğü
ileri sürülmüştür. Benzer bir durum, Bulgaristan için de geçerlidir. Bulgaristan’daki
Romanların sadece sosyal yardımlarla geçinmeleri nedeniyle “sosyal yardım tüketicileri”
olarak adlandırılmaları, sosyal yardımların tembellik ve bağımlılık yarattığı yönündeki
eleştirileri güçlendirmiştir.
Bununla birlikte mevcut sosyal yapı içerisinde kadınların kocalarına, yaşlıların
evlatlarına, kimsesiz yoksulların konu komşuya veya yabancı hayır sahiplerine zaten bağımlı
durumda oldukları gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, kamusal sosyal yardımların
bağımlılık yarattığı eleştirisi haklılığını yitirmektedir.

205

10.3.3. İstismara Açık Olması
Sosyal yardımların olumsuz yanlarından biri de, istismara açık olmasıdır. Sosyal
yardımların istismarı, muhtaç olmadıkları halde bazı kişilerin sosyal yardım talep etmeleri ya
da aynı kişilerin farklı sosyal yardım kurumlarından ayrı ayrı yardımlar alması şeklinde
olabilir. Sosyal yardım alanında kamu ve özel kesime ait çok sayıda kurumun
koordinasyonsuz
biçimde
faaliyette
bulunuyor
olması
sistemin
istismarını
kolaylaştırmaktadır.
Sosyal yardım açısından tereddüt uyandıran bir konu olan istismar, küçük yerleşim
birimlerinde daha kolay tespit edilebilirken, büyük yerleşim yerlerindeki tespit daha güç
olabilmektedir.

10.3.4. Belediyelerin Sosyal Yardım Hizmetleri
Ülkemizde belediyelerin yöneldiği en yaygın sosyal politika faaliyeti, sosyal
yardımdır. Yoksul ve muhtaç kişilere yönelik sosyal yardımlar, ayni ve nakdi yardımlardan
oluşmaktadır. Ülkemizde belediyelerin sosyal yardım alanında önemli düzeyde bir deneyime
sahip olduğu ve bu kurumlarca sunulan sosyal yardım hizmetinin sürekli bir gelişim içinde
bulunduğu görülmektedir. Gerçekten, belediye sosyal yardımlarının tür ve nitelik ve kapsamı
genişlemekte, bu kurumlar sosyal yardım alanında giderek uzmanlaşmaktadır. Bununla
birlikte belediyelerin sosyal yardım hizmeti sunması, bir takım yapısal ve arızi avantaj ve
mahzuru bünyesinde barındırmaktadır.
Belediyeler bu hizmetin yerine getirilmesinde aşağıdaki avantajlara sahiptir;


Belediyelerin seçilmiş ve halka en yakın yönetim birimi olmaları,



Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin daha az olması,



Denetim ve koordinasyon kolaylığı,



Politika ve programların uygulama başarısının yüksekliği,



Çıktıların kolayca tespiti,



Yerel bağış kaynaklarının daha hızlı harekete geçirilmesi ve daha fazla kaynak



Sosyal yardımların uzun yıllardır sürdürülen ve en yaygın hizmet türü olması

temini,

Sosyal yardım hizmetinin belediyeler tarafından yerine getirilmesi birtakım
mahzurlar da taşımaktadır. Bunlar:


Kayırmacılığa açık olması,
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 Sosyal yardımların türleri, nitelikleri ve yararlanma kriterleri ile yararlanacak
kitlenin özellikleri bakımından standartlarının tespit edilmemiş bulunması,
 Sosyal yardımlarda sürekliliğinin bulunmaması ve dönemsel olarak yoğunlaşan
bir sosyal yardım hizmeti sunulması,
 Sosyal yardımların periyodik yapılmaması ve yılın belli dönemlerinde
yoğunlaşması,
 Yönetsel bakımdan sosyal yardım hizmetinin kurumsallaşmaması ve genelde
birim tarafından değil görevli belediye çalışan/çalışanlarının sorumluluğunda ve inisiyatifinde
yürütülmesi,


Sosyal yardımlarının büyük çoğunluğunu ayni yardımların teşkil etmesi,


Sosyal yardım yapılan kitle ve niteliklerine ilişkin kapsamlı bir veri setine sahip
olunmaması,
 İstisnaları olmakla birlikte genelde belediyeler tarafından yapılan sosyal
yardımların, yoksul kişinin topluma kazandırılmasını amaçlayan geniş perspektife sahip
yardımlardan ziyade muhtaçlık halinin giderilmesine yönelmesi,


Sosyal yardım yapılan kitlenin izlenmemesi

Konu büyükşehir belediyeleri ölçeğinde incelendiğinde, ülkemizdeki 16 büyükşehir
belediyesinin birçoğunun yoksullara ayni veya nakdi sosyal yardım yaptığı anlaşılmaktadır.
Büyükşehir belediyelerinde sosyal yardım hizmeti farklı birimler altında yürütülmektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım hizmetini Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, birçok
belediye de Sosyal ve Kültürel Hizmetler Daire Başkanlıkları altında organize etmektedir.
Yardım türleri içinde ayni yardımları eşya, giyim, gıda, yakacak yardımları
oluştururken, sosyal yardım amaçlı kupon verilmesi ile tıbbi ve nakdi yardımlar ile eğitim
yardımları önemli yardım kalemleri arasında yer almaktadır. Örneğin İstanbul Büyükşehir
Belediyesi 2009 yılında 2221 aileye eşya ve giyim yardımı yapmış, 139.742 aileye kupon
yardımında bulunmuştur. Yine aynı yıl 221 kişiye 52 bin lira civarında tıbbi yardım desteği,
48.660 kişiye 12 milyon TL’ye yakın nakit destek verilmiştir.
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Tablo 10: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ayni Yardımlar, 2009
Eşya ve

Sosyal

giyim yardımı yardım kuponu
Aile sayısı

2 221

139 742

Kupon sayısı

747 031

Kuponların toplam miktarı

18 675 765

Kaynak: İBB, 2009 Faaliyet Raporu, s. 196.
Sosyal yardımlar içinde şehit çocuğu, öksüz, yetim ve engelli öğrencilere eğitim
yardımı yer almaktadır. İstanbul’da yaşayan şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli ilk ve
ortaöğretim öğrencilerinin tamamına, durumlarını belgelemek koşuluyla, her yıl bir defa nakdi
yardım yapılmaktadır. 2009 yılında 52.500 öğrenciye toplam 9.450.000 TL bedelinde eğitim
yardımı verilmiştir.
Bazı büyükşehir belediyeleri sosyal yardımlar için özel kurumsal yapılanmaya
gitmişlerdir. Örneğin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “sosyal ve ekonomik açıdan yetersiz
kimsesizlere, dullara, yetimlere, öksüzlere, sokak çocuklarına, sokakta kalmış her yaştan
insanlara, yolda kalmışlara” sağlık yardımında bulunmak, tedavi ettirmek, ayni ve nakdi
yardımda bulunmak için “Barınma ve Sosyal Yardım Merkezi” kurmuştur. Bu belediye
bireysel sosyal yardımları; sağlık (ameliyat-tedavi), su borcu yardımı, ev eşyası yardımı,
taşınma yardımı, inşaat malzemesi yardımı, kömür yardımı, mama yardımı ve ulaşım yardımı
başlıkları altında düzenlemiştir.
Sosyal yardım türleri içinde yardım amaçlı organizasyonlar; gıda yardımı, annelere süt
yardımı, verem hastalarına gıda yardımı, kırtasiye yardımı ve bebek maması yardımı
organizasyonu yer almaktadır. Yine bu belediyenin özürlülere yönelik yardımları arasında
akülü-manüel tekerlekli sandalye, hasta bezi, çocuk bezi, işitme cihazı, hasta yatağı, ortopedik
ve tıbbi araç gereç yardımı sayılmaktadır. Yine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yardım
hizmetlerini Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİKASUM) aracılığıyla
yürütmektedir.
Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılan yaygın bir uygulama da bu belediyelerin
özellikle bazı ayni yardım türleri için mağazalar açmasıdır. Belediyeler giysi, kırtasiye ve gıda
yardımlarını bu mağazalar aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Örneğin Eskişehir Büyükşehir
Belediyesine ait giysi ve kırtasiye destek mağazası bulunmaktadır.
Sosyal yardımlar içinde belediyelerin büyük çoğunluğunun yöneldiği yardım türlerinin
başında, aşevi kurularak yoksullara sıcak yemek ve gıda yardımı yapılması gelmektedir. Aşevi
açılmasına ilk sosyal yardım türü olarak 1970’li yıllarda başlanmıştır. Bugün bir çok belediye
aşevi kapsamındaki sıcak yemek ve gıda yardımı hizmetini yoksulların evlerine götürmektedir.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün sıcak yemekler aşevi araçlarıyla ihtiyacı
olan 10 bin kişiye ulaştırmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise 1.500 kişiye bu hizmeti
vermektedir.
Diğer taraftan, sosyal yardım türlerinin giderek çeşitlendiği görülmektedir. Göçle gelen
ancak geçim sıkıntısı çeken ve geri dönmek isteyen nüfusun geri gönderilmesine yönelik
yardımlar özellikle yoğun göç olan büyükşehirlerde yaygınlaşmaktadır. Yine kısa süre önce
şehre iş bulma, tedavi olma gibi nedenlerle gelen, ancak, memleketine geri dönme imkanı
bulamayan vatandaşlara yardım yapılması da son yıllarda başvurulan bir sosyal yardım
türüdür. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2004-2009 döneminde 21.076
kişinin, 3.156 ailenin 3.624 bin TL harcanarak memleketlerine geri dönmeleri sağlanmıştır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ise kentin 23 ayrı noktasında bulunan çadırlarda yıl
boyunca kaza vb. çeşitli sorunlardan dolayı evlerine gidemeyen, evleri olmayan, kente misafir
gelen, sokakta yaşayan kişilere yemek vermektedir. 2009 yılında 288.682 kişi bu hizmetten
yararlanmıştır. Yine bu belediye aynı yıl 700 bine yakın öğrenci ve vatandaşa sabahları sıcak
çorba dağıtmıştır. Bu belediye, Şefkat Evi adı verdikleri mekanlarda hasta ve hasta
refakatçilerine barınma, yemek hizmeti, hastane servisi, rehberlik ve danışmanlık hizmeti
sunmaktadır.
Tablo 11: Başlıca Sosyal Yardım Türleri
Nakdi yardım

Su borcu

Tıbbi yardım (ameliyat ve
tedavi)

İnşaat malzemesi

Giyecek

Kırtasiye

Gıda

Öğrenci bursu

Yakacak

İlaç

Ev eşyası

Akülü-manuel tekerlekli sandalye

Taşınma

İşitme cihazı, beyaz baston

Ulaşım

Hasta yatağı

Mama ve gıda

Ortopedik ve tıbbi araç gereç

Çocuk bezi

Protez

Hasta bezi

Geri göç yardımı
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Uygulamalar
Gönül Elçiliği
Gönül elçisi özgür iradeyle ve dayanışma ruhu içinde, herhangi bir maddi karşılık
beklemeksizin sahip olduğu deneyim beceri ve kaynakları toplumun dezavantajlı gruplarının
yaşam kalitelerini yükselmeye yönelik olarak kullanarak, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının vermiş olduğu kurumsal hizmetlere katkı sağlayan kişidir.
“Gönül Elçiliği” tanımı insana ve insanlığa hizmet için karşılık beklemeden emek
veren kişi ve gruplar için kullanılan derin anlamlı bir ifadedir. İfadenin derinliği, yapılan işin
içinde; akıl, düşünce, deneyim, beceri ve profesyonel uzmanlıklar kadar inanç, değerler ve
insan sevgisinin bulunmasından gelmektedir. Ülkemizde pek çok sektörde bu tanım altında
hizmet veren kişi ve gruplar bulunmaktadır. Örneğin; doğa, kültür, turizm, siyasi parti, din,
eğitim, gençlik ve spor, hayır işleri vb. konularda emek verenler için Gönül Elçileri tanımının
kullanıldığı görülmektedir.
Buradaki Gönül Elçiliği ve Gönül Elçileri tanımlarından; T.C. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen “Toplum Kalkınmasında Gönül Elçisi Projesi”
kapsamındaki gönüllü kişiler kastedilmektedir.
Gönül Elçilerinin Hizmet Vereceği Dezavantajlı Gruplar şunlardır:
Kadınlar, Çocuklar (özellikle kız çocukları), Engelliler, Yaşlılar, Gaziler ve Şehit
Aileleri, Yoksullar (topraksız köylüler ve kent yoksulları), Gönül Elçilerinin yerel düzeyde
öngördükleri gruplar, Diğer (madde bağımlıları vb.) gruplardır.
Kimler Gönül Elçisi Olabilir?
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 İhtiyaç sahibi insanlara ve insanlığa katkı sağlamak isteyen herkes Gönül Elçisi
olabilir. Örneğin; Emekliler; özellikle sağlık, sosyal hizmet ve eğitim sektöründe hizmet
vermiş olan;
 Öğretmen
 Doktor
 Hemşire
 Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Psikolog vb.


Yarı zamanlı çalışan yetişkinler



Ev hanımları



Gençler;

 Yaşama ve insana dair bilgi edinmek isteyenler
 Sosyal hizmetler alanında bir meslek seçmek için bilgi edinmek isteyenler,
 Gönüllülük ruhuna sahip olanlar


Öğrenmenin en kolay olduğu yaşlardaki çocuklar/ öğrenciler.



Toplum tarafından tanınan kişiler;

 Bilim insanı
 Oyuncu
 Sanatçı Yazar vb.
 Toplumdaki doğal liderler.
Önemli olan kişilerin gerçekten böyle bir işi yapmak istemeleridir. Ne yapılacağına
gelince; herkesin bir başkası için yapabileceği, bir başkasına verebileceği/ ve bir başkasıyla
paylaşabileceği mutlaka bir duygusu, düşüncesi, fikri, deneyimi, ayni ve nakdi katkısı,
idealleri ve hayalleri olduğu muhakkaktır.
Gönül Elçisi Ne Tür Hizmetler/ İşler Yapar?
Gönül Elçisi; hedef grupların ihtiyaçlarına göre kendi ilgi, bilgi, beceri ve deneyimleri
kapsamındaki her tür sosyal hizmete katkı verebilir. Bu hizmetler kurum ve kuruluşlarda
verilebileceği gibi ev ziyaretleri ile de yürütülebilir. Gönül Elçilerinden beklenen temel görev
toplum ile kamu kuruluşları tarafından verilen hizmetler arasında iletişim sağlamaktır. Bu
amaca ulaşmak için Gönül Elçileri;
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 Yaşadıkları il ve ilçe düzeyinde hizmet veren tüm T.C. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığına bağlı hizmet birimlerini ve verdikleri hizmetleri ana hatlarıyla bilirler ve ihtiyaç
sahiplerinin bu kuruluşlardaki ilgililerle iletişime geçmelerini sağlarlar.
 Özellikle desteklemek istedikleri bir hizmet kuruluşu / birimi varsa burada verilen
tüm hizmetleri ayrıntılarıyla bilirler ve ihtiyaç sahiplerinin bu kuruluştaki ilgililerle iletişime
geçmelerini sağlarlar. Sosyal sorumluluk projesi yürütmek isteyen özel sektör temsilcilerine
yol göstererek T.C. Aile ve Sosyal Politikalar İl / İlçe Müdürlükleri ile iletişime geçmelerini
sağlarlar.
 Bağış yapmak isteyen hayırsever vatandaşlara yol göstererek T.C. Aile ve Sosyal
Politikalar İl / İlçe Müdürlükleri ile iletişime geçmelerini sağlarlar.
 “Gönül Elçiliği”nin tanıtım ve yaygınlaştırılması için Aile ve Sosyal Politikalar İl
/ İlçe Müdürlükleri tarafından toplumda farkındalık yaratmak için yapılan toplantı ve
eğitimlere katılırlar.


Toplum kalkınması çalışmalarında rol modeli oluştururlar.

 Gönül Elçisi’nin yapacağı hizmetin ne ve nasıl olacağı T.C. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı İl / İlçe Müdürlükleri ile işbirliği içinde belirlenir.
Gönül elçisi olmak için doğrudan başvurarak T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
ile iletişime geçilebilir veya web sayfasından başvuru yapılabilir.
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Uygulama Soruları
1) Gönül elçiliği projesine katılmayı düşünür müsünüz?
2) Gönül elçiliğinin yaygınlaşması çevremizdeki dezavantajlı grupların sorunlarının
çözümüne katkı sağlayabilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ve takip eden bölümlerde belediyelerin sosyal politika, sosyal hizmet ve
sosyal yardım alanındaki hizmetleri ele alındı.
Öncelikle sosyal yardımın değişik tanımları bulunmakla birlikte genel olarak bir
sosyal güvenlik yöntemi olarak tanımlandığı ifade edilebilir. Sosyal yardım; asgari düzeyde
dahi kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri geçindirme olanağından mahrum kalmış
bireylere, muhtaçlık tespitine ve kontrolüne dayalı olarak yapılan ve onları kendilerine yeterli
duruma getirmek amacını taşıyan ayni ve nakdi nitelikteki geçici veya süreli, sistemli ve
düzenli karşılıksız yardımlar biçiminde tanımlanmıştır.
Sosyal yardımların temel amacı muhtaç kişilere, muhtaçlık koşulları ortadan
kalkıncaya kadar ve yardım almadan hayatlarını sürdürebilecek duruma gelinceye kadar gelir
güvencesinin sağlanmasıdır. Çünkü, sosyal yardımın özünde esas olarak insanın insanca
yaşaması ve insanın en değerli varlık olduğu değerlerine dayanan insanı koruma çabası
bulunmaktadır. Sosyal yardımlarla kişinin varlığı güvence altına alınmaktadır.
Ülkemizde belediyelerin sosyal yardım alanında önemli düzeyde bir deneyime sahip
olduğu ve bu kurumlarca sunulan sosyal yardım hizmetinin sürekli bir gelişim içinde
bulunduğu görülmektedir. Gerçekten, belediye sosyal yardımlarının tür ve nitelik ve kapsamı
genişlemekte, bu kurumlar sosyal yardım alanında giderek uzmanlaşmaktadır. Bununla
birlikte belediyelerin sosyal yardım hizmeti sunması, bir takım yapısal ve arızi avantaj ve
mahzuru bünyesinde barındırmaktadır.
Belediyeler bu hizmetin yerine getirilmesinde aşağıdaki avantajlara sahiptir;
belediyelerin seçilmiş ve halka en yakın yönetim birimi olmaları, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin
daha az olması, denetim ve koordinasyon kolaylığı, politika ve programların uygulama
başarısının yüksekliği, çıktıların kolayca tespiti, yerel bağış kaynaklarının daha hızlı harekete
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geçirilmesi ve daha fazla kaynak temini, sosyal yardımların uzun yıllardır sürdürülen ve en
yaygın hizmet türü olması.
Sosyal yardım hizmetinin belediyeler tarafından yerine getirilmesi birtakım mahzurlar
da taşımaktadır.
Büyükşehir belediyelerinin sosyal yardım hizmetleri incelendiğinde, ülkemizdeki
büyükşehir belediyelerinin birçoğunun yoksullara ayni veya nakdi sosyal yardım yaptığı
anlaşılmaktadır. Yardım türleri içinde ise ayni yardımları eşya, giyim, gıda, yakacak
yardımları oluştururken, sosyal yardım amaçlı kupon verilmesi ile tıbbi ve nakdi yardımlar ile
eğitim yardımları önemli yardım kalemleri arasında yer almaktadır. Yine, sosyal yardımlar
içinde şehit çocuğu, öksüz, yetim ve engelli öğrencilere eğitim yardımı yer almaktadır.
Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılan yaygın bir uygulama da bu belediyelerin
özellikle bazı ayni yardım türleri için mağazalar açmasıdır. Belediyeler giysi, kırtasiye ve gıda
yardımlarını bu mağazalar aracılığıyla gerçekleştirmektedir.
Sosyal yardımlar içinde belediyelerin büyük çoğunluğunun yöneldiği yardım türlerinin
başında, aşevi kurularak yoksullara sıcak yemek ve gıda yardımı yapılması gelmektedir.
Aşevi açılmasına ilk sosyal yardım türü olarak 1970’li yıllarda başlanmıştır. Bugün birçok
belediye aşevi kapsamındaki sıcak yemek ve gıda yardımı hizmetini yoksulların evlerine
götürmektedir.
Sosyal yardım türlerinin giderek çeşitlendiği görülmektedir. Göçle gelen ancak geçim
sıkıntısı çeken ve geri dönmek isteyen nüfusun geri gönderilmesine yönelik yardımlar
özellikle yoğun göç olan büyükşehirlerde yaygınlaşmaktadır. Yine kısa süre önce şehre iş
bulma, tedavi olma gibi nedenlerle gelen, ancak, memleketine geri dönme imkânı bulamayan
vatandaşlara yardım yapılması da son yıllarda başvurulan bir sosyal yardım türüdür.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımların olumlu yönleri arasında sayılamaz?
a) Boşlukları tamamlayıcı olması
b) Psiko-sosyal yararları
c) Yoksulluğu önleyici olması
d) Tasarruf sağlayıcı olması
2) Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin sosyal yardımları yerine getirmesindeki
avantajları arasında sayılamaz?
a) Belediyelerin seçilmiş ve halka en yakın yönetim birimi
b) Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin daha az olması
c) Denetim ve koordinasyon kolaylığı
d) Sosyal yardım birimlerinin örgütsel kapasitesi
3) Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin sosyal yardım türleri arasında sayılamaz?
a) Aş evi
b) Nakdi yardım
c) Ayni yardım
d) Evde bakım
4) Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımların en önemli niteliğidir?
a) Kişinin varlığını güvence altına alması
b) Yardımı esas alması
c) Kupon yardımına dayanması
d) Ayni ve nakdi olması

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)d, 4)a
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11. TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN SOSYAL
HİZMET FONKSİYONLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Sosyal Hizmetler



Yaşlı ve Engellilere Yönelik Sosyal Hizmetler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal hizmetler niçin önemlidir?
2) Sosyal hizmetlerin sağlanmadığı toplumlarda ne tür problemler ortaya çıkabilir?
3) Belediyelerce yaşlı ve engellilere yönelik sunulan sosyal hizmetlerin temel
özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal Hizmetler

Sosyal hizmet olgusunun
kavranması

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Yaşlı ve Engellilere
Yönelik Sosyal Hizmetler

Yaşlı ve engellilere
yönelik sosyal hizmetlerin
anlaşılması

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla
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Anahtar Kavramlar
 Engellilik: Doğuştan ya da sonradan olma herhangi bir hastalık veya kaza
nedeniyle kişinin bedensel, zihinsel ruhsal, duygusal ve sosyal fonksiyonlarında belirli bir
sürekli azalma ve kayıplara neden olan, organ yokluğu veya bozukluğu sonucu normal yaşam
gereklerine uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlük olarak
tanımlanmaktadır.
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Giriş
Çalışmanın bu bölümünde sosyal hizmet olgusu ve yaşlı ve engellilere yönelik sosyal
hizmetler ele alınacaktır. Belediyelerin yaşlı ve engellilere yönelik sunmakta olduğu sosyal
hizmetler, çeşitli büyükşehir belediyeleri uygulamaları kapsamlı bir biçimde incelenerek
ortaya konulacaktır.
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11.1. Sosyal Hizmetler
Sosyal hizmetler, toplumda kendi ellerinde olmayan nedenlerle yoksul ve muhtaç
duruma ya da bedenen veya ruhen bir eksikliğe düşen kişilere, ülkenin genel ekonomik ve
sosyal koşulları dikkate alınarak insana yaraşır, çevreleri ile uyumlu bir hayat
sürdürebilmeleri için sağlanan hizmetlere denir. Buna göre sosyal hizmetler, ellerinde
olmayan nedenlerle yoksul, muhtaç, bedenen ya da ruhça yetersiz duruma düşen bireylere
insana yaraşır bir hayat sürebilecekleri sosyal ortamı yaratma amacını taşıyan hizmetler olarak
nitelendirilebilir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre sosyal
hizmetler “kişi ve ailelerin kendi bünye ve şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan
maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına,
sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat
standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler
bütünü”dür.
Sosyal hizmetlerin temel özelliği, toplumdaki tüm bireylerin insan onuruna yaraşır bir
biçimde yaşamalarını sağlayacak ihtiyaçları gidermeye yönelmiş bulunmasıdır. Sosyal
hizmetler, genel ekonomik ve soysal koşullar dikkate alınarak kişilere insan onuruna yaraşır
bir biçimde hayatlarını idame ettirebilecekleri ve toplumun bir üyesi olarak üzerlerine düşen
görevleri yerine getirebilecekleri bir sosyal ortamı yaratma amacını taşır. Bundan dolayı
sosyal hizmetler, geçici ya da sürekli olarak yardıma ihtiyaç duyan topluluk üyelerine hizmet
sunmak durumundadır.
Sosyal hizmetlerin temel özellikleri ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
 Sosyal güvenliğin bir aracı olarak sosyal hizmetler, çalışma hayatı dışında ortaya
çıkan sosyoekonomik sorunlara çözümler üretmek için tasarlanır.
 Temel amacı sosyal sorunların olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması olan
sosyal hizmet programları hiçbir zaman kar amacı taşımazlar ve bu programlar devlet ve sivil
toplum kuruluşlarının ortak çabası ile sağlanır.
 Sosyal hizmetler bireylere kişisel talep ve tercihlerden ziyade ilgili kuruluşlar
tarafından önceden saptanmış ilke ve kriterlere göre, sunulur.
 Sosyal hizmetler toplumun tamamına yönelik hizmetler özelliği taşımaktadır.
Muhtaç bireylere hizmet sunmanın yanı sıra bu bireylerin muhtaç hale gelmelerine veya
çevrelerine uyum sağlayamamalarına neden olan koşulların geliştirilmesi veya iyileştirilmesi
hizmetleri de sosyal hizmetler kapsamındadır. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, yaşam
kalitesinin artırılması ve yerel düzeyde toplumların kalkınmasının gerçekleştirilmesinde de
sosyal hizmetlere önemli görevler düşmektedir.
Diğer taraftan küresel bireyci davranış kalıplarının tüm dünyada giderek
yaygınlaşması, aile ve sosyal bağların zayıflaması, ekonomik ve sosyal koşulların
ağırlaşmasına koşut olarak bakım ihtiyacı yüksek olan yaşlı nüfusun payının hızla artması,
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boşanmış ve tek ebeveynli aileler ile işsiz sayısındaki artış gibi faktörler sosyal hizmetlere
olan ihtiyacı artırmaktadır.
Belediyeler ölçeğinde sosyal hizmetler incelendiğinde, bu hizmetlerin sosyal
yardımlardan daha sonraki dönemlerde başladığı ve kurumsallaşma süreci içinde bulunduğu
söylenebilir. Bazı sosyal hizmetler alanında ise kurumsallaşma bakımından belli bir düzeye
ulaşıldığı söylenebilir. Sosyal hizmet türleri ise daha çok belirli gruplara yönelik hizmetler
biçiminde ortaya çıkmıştır. Yaşlılara yönelik huzurevleri, kadın ve çocuklara yönelik sığınma
evleri, özürlülere yönelik özürlüler merkezleri yoksullara yönelik sosyal hizmet alanlarını
oluşturmaktadır.
Ülkemizde belediyelerin sosyal hizmetlerin büyük bölümünü, toplumdaki muhtaçların
ihtiyaçlarının karşılaşmasına yönelik olarak tasarladığı anlaşılmakta ve birçok hizmete
erişimde sosyal güvenlik kapsamı dışında kalma ve yoksulluk şartları aranmaktadır. Gelişmiş
ülke belediyeleri ise sosyal hizmetleri bu hizmete ihtiyaç duyan herkese gelir düzeyine
bakmaksızın sağlamaktadır. Yoksullar hizmetlerden ücretsiz yararlanırken gelir düzeyi yeterli
olanlardan geliriyle orantılı katkı alınmaktadır.
Tablo 12: Başlıca Sosyal Hizmet Türleri
Huzurevleri
Özürlü Merkezleri
Kadın Sığınma Evi
Çocuk Sığınma Evi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri
Çocuk ve Gençlik Merkezleri

11.2. Yaşlı ve Engellilere Yönelik Sosyal Hizmetler
Dünya nüfusu, başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere hızla yaşlanmaktadır. Nüfusun
yaşlanması iktisaden faal üretken nüfus miktarının azalmasına karşılık üretken olmayan
bağımlı nüfusun artışına yol açarak üretim-tüketim dengesinin bozulmasına yol açmaktadır.
Yaşlı nüfusun işgücüne katılım oranının azalması sosyal güvenlik sistemlerinin aktuaryel
dengesini bozmakta ve birçok gelişmiş ülkede sosyal güvenlik sistemleri finansal
sürdürülebilirlik özelliklerini kaybetmektedir. OECD ülkelerinde 1990’lı yıllarda 1/6 olan
emekli başına sigortalı çalışan oranı, 2000 yılında 1/4’e gerilemiştir. Ülkemizde ise aktif
sigortalıların pasif sigortalıları karşılama oranı 1,6’dır.

224

Yaşlı nüfusun sağlık harcamaları da oldukça yüksektir. Araştırmalar genç nüfusa
karşılık yaşlı nüfusta sağlık harcamasının 6 kat yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca,
yaşlanma ile kaybedilen bedeni, fiziki ve zihni yeterlilikler yaşlıların bakımı sorununu ortaya
çıkmaktadır. Geleneksel toplumlarda aile üyeleri tarafından bakılan yaşlılara yönelik
kurumsal bakım hizmetleri tüm dünyada en önemli sosyal hizmetler arasına girmiştir.
Diğer taraftan dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10 civarındaki kısmını engelliler
oluşturmaktadır. 2002 yılı Türkiye Özürlülük Araştırması sonuçlarına göre Türkiye’de toplam
nüfusun 12.3’ü yani yaklaşık 8.5 milyon kişi engellidir. Özürlü nüfusun yüzde 20’lik bölümü
ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ve zihinsel özürlü kişilerden, yüzde 80’lik bölümü
ise süreğen hastalığa sahip 6.659 bin kişiden oluşmaktadır. Burada süreğen hastalıklardan
kasıt kalp-damar hastalığı, kan hastalıkları, solunum -sindirim sistemi hastalıkları, üreme
organı hastalıkları gibi kronik hastalıklardır. Kronik hastalıkların gözlenme sıklığında
ilerleyen yaşla beraber gözle görülür bir artış yaşanmaktadır. 20-29 yaş grubunda yüzde 4.8
olan süreğen hastalığa sahip olma sıklığı 60 yaş üzerindeki kişilerde yüzde 30’un üzerine
çıkmaktadır.
İngiltere ve İsveç gibi gelişmiş ülkelerde yaşlılara yönelik hizmetlerin büyük
çoğunluğu belediyeler tarafından sunulmaktadır. Bu ülke belediyeleri yaşlılara ve engellilere
barınma ve sağlık hizmetleri, evde bakım hizmeti, konut koşullarının yaşlı ve engellinin
ihtiyacına göre yeniden düzenlenmesi hizmetlerini sunmaktadır.
Bu ülkelerde, yaşlılar ve engelliler için barınma ve sağlık merkezleri kurulmuştur.
Barınma amaçlı merkezlerde hayatlarını kendi başlarına sürdüremeyenler barındırılmaktadır.
Bu kişilerin barınma, yemek ve kişisel bakım hizmetleri karşılanmaktadır. Sağlık
merkezlerinde ise hastaneden çıkan kişiye iyileşip kendi başına yaşayabilecek hale gelene
kadar hastabakıcılık hizmeti verilmektedir.
Ülkemiz belediyeleri de yaşlılara yönelik barınma ve sağlık hizmetleri sunmaktadır.
Büyükşehir belediyelerin çoğu yaşlılar için huzurevi tesis etmişlerdir. Örneğin, huzurevi
bulunan büyükşehir belediyeleri arasında İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli, Kayseri, İzmir,
Erzurum, Samsun ve Konya sayılabilir. Buna karşılık Diyarbakır, Adana, Mersin ve Eskişehir
büyükşehir belediyeleri hizmetleri arasında huzur evi hizmeti yer almamaktadır.
İstanbul büyükşehir belediyesi, Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek
Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak; Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri
Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak ve Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla,
Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek stratejik amaçları çerçevesinde yaşlılara yönelik çeşitli
hizmetler sunmaktadır. İstanbul halkına sosyal açıdan da destek olabilmek amacıyla yürüttüğü
bu hizmetleri toplumun ve hemşerilerin yaşam standartlarını ve kalitesini yükseltmeyi
hedefleyerek kaliteli, uluslararası standartlara uygun, gelişime ve işbirliğine açık olarak
sürdürmeyi hedeflemektedir.
İstanbul’da yaşlılara yönelik hizmetlerin önemli bir kısmı 151 bin metrekarelik açık 46
bin metrekarelik kapalı bir alanda hizmet veren ve Türkiye’nin en büyük huzurevi olan
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Kayışdağı Darülaceze Kampüsünde gerçekleştirilmektedir. Dr. Beşir Akınal Huzurevi,
Akseki Ormanalı Abdullah ve Nerime Turan Huzurevi/ Sanatçı Yaşamevi ve Yaşam Evleri de
yaşlılara hizmet veren diğer hizmet birimleridir.
Bakacak kimsesi olmayan farklı profillerdeki yaşlıların yaşamlarını sağlıklı ve huzurlu
devam ettirebilmeleri amacıyla hizmet verilen Kayışdağı Darülaceze Kampusü; Çınar, Umut,
Dolunay, Papatya, Güven, Sevgi, Huzur, Şefkat, Hayat Zümrüt Siteleri ve misafirhaneden
oluşmaktadır.
Kayışdağı Darülaceze Kampüsü, bakacak kimsesi olmayan yaşlı, zihinsel engelli ve
psikotik tanılı kişilere yaşamlarını sağlıklı ve mutlu devam ettirebilmeleri amacıyla barınma,
beslenme, giyim, sağlık, eğitim ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hizmet
vermektedir. Yaşlıların bu ihtiyaçları giderilmesinin yanı sıra onların sosyal gereksinimlerini
karşılayacak etkinlikler de düzenlenmektedir
Yaşlıların yaşam kalitelerini artırmak amacı ile;
• Birim içi ve dışı sosyal faaliyetler; doğum günleri, bayramlar, piknikler, geziler,
• Darülaceze Dostluğu ve Gönüllülüğü Projesi,
• Sakinlerin Sosyal Hayata Adaptasyonu Projesi
• Aktif ve Güvenli Yaşam alanı Oluşturma Projesi
• Yaşlıya Evde Destek Projesi
• Yaşlı Danışma Hattı Projesi
• Aktif yaşlılık, düzenli egzersiz ve spor ile yaşlıların yaşam kalitelerinin sağlık
durumlarının geliştirilmesi çalışmaları
• Kurum ve STK’lar’la İşbirliği Çalışmaları
• Manevi Bakım Projesi Yürütülmektedir
Sosyal Hayata Adaptasyon Projesi: İnsanın sosyal bir varlık olduğu gerçeğinden yola
çıkarak hazırlanmış olan bu proje, sakinlerin koşulsuz memnuniyetler inin sağlanması ve hayat
standartlarının yükseltilmesi amacıyla kurum içi ve dışı sosyalleşme çalışmalarını
içermektedir. • Kurum İçi Sosyalleşme Çalışmaları: Sakinler için doğum günleri, piknikler,
site yönetim kurulu seçimleri, geziler gibi faaliyetler düzenlenmektedir.
• Kurum Dışı Sosyalleşme Çalışmaları: Sakinlerin kuruma gelmeden önceki kültürel ve
sosyal faaliyetlerini devam ettirebilmeleri ve kurum dışındaki toplumsal hayata katılıp
sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla kurum dışı geziler, kutlamalar gibi etkinlikler
Darülaceze Gönüllülerinin desteğiyle düzenlenmektedir.
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Darülaceze Dostluğu ve Gönüllülüğü Projesi: Bu proje kapsamında gönüllü olan
herkes kuruma gelip sakinlerle iletişim kurmakta ve sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak
amacıyla çalışmalar yapmaktadırlar. Sosyal Duyarlılık Projesi kapsamında özellikle üniversite
ve lise öğrenci grupları ile gönüllü olan herkes kuruma gelip sakinlerle iletişim kurmakta ve
sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktadırlar. 2014 yılı
projeye katılan öğrenci sayısı 150’dir.
Aktif ve Güvenli Yaşam alanı Oluşturma Projesi: Sakinlerin yaşam alanlarında
yapılacak fiziksel değişiklikler ve tadilatlarla yaşlıların yaşamlarını daha güvenli hale getirmek
için çalışmalar yürütülmektedir.
Yaşlıya Evde Destek Projesi: Yaşlıyı yaşadığı ev ortamından koparmadan
yakınlarının yanında veya kendi evinde bakımını desteklemek adına faaliyetler
yürütülmektedir.
Yaşlı Danışma Hattı Projesi: Yaşlılık veya sosyal hizmet alanında hizmet veren
kuruluşlara insanların daha kolay ulaşabilmesini sağlamak adına bilgi havuzu oluşturulmuş ve
telefonla danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Aktif Yaşlılık Projesi: Bu proje ile düzenli egzersiz ve spor yaparak, yaşlanma ve
yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan sorunların azaltılması ve sakinlerin yaşam kalitelerinin
arttırılması hedeflenmektedir. 2014 yılı itibariyle 322 yaşlı sakin düzenli olarak spor
faaliyetlerine katılmaktadır
Ergoterapi Çalışmaları: 2014 yılı itibariyle 94 yaşlı sakin düzenli olarak ahşap
boyamacılığı, seramik, örgü ve koro çalışmaları gibi ergoterapi çalışmalarına devam etmiştir.
Manevi Bakım Projesi: Yaşlı sakinlerin manevi eğitiminin de en az diğer eğitimler
kadar önemli olduğu bilinci ile İl Müftülüğü’nün yardımları ile her hafta müftülük tarafından
gönderilen görevlilerce toplantılar düzenlenmekte, dini ve ahlaki konular işlenmektedir. 2014
yılı içerisinde 220 program düzenlenmiş olup, bu programlara 1700 sakin katılım sağlamıştır.
Sosyal Bakım Projesi: Yaşlı bakımında birey odaklı bakım hizmetini esas alan
“Sosyal Bakım Projesi”, kurum sosyologları tarafından yürütülmekte ve sakinlere verilen
hizmette her sakinin birbirinden farklı olduğu bilincinin yerleşmesi ve buna bağlı olarak da her
sakinin yaşam öyküsünün, zevklerinin, hobilerinin, yemek, uyku gibi alışkanlıklarının
bilinmesinin gerekliliğini vurgulaması esasına dayanmaktadır. Bu kapsamda her yaşlı için
farklı bir sosyal bakım planı oluşturulmuştur. Sosyal bakım planı, iletişim, meşguliyet, günlük
yaşam aktiviteleri, sosyal hayat, manevi bakım, sağlık durumu, beslenme, tuvalet ihtiyacını
giderme, hareket, dinlenme ve uyuma bölümlerinden oluşmaktadır. Bu çalışmayla her sakin
için ayrı ayrı durum analizi yapılarak ihtiyaçlar belirlenerek gerekli hizmetler sağlanmaktadır.
Yaşlılara dönük sosyal hizmetlerden bir diğeri de Cep Darülaceze / Yaşam Evi adı
altında hayata geçirilen faaliyettir. Amaç, yaşlıların sosyal ortamlarından ya da alışık
oldukları çevreden koparılmadan yaşamlarını sürdürdükleri mahalle içerisinde kalmalarını
227

sağlamaktır. Kendine yetebilen sakinlerin kaldığı yaşam evlerinde çalışabilir nitelikte olanlara
kendi mesleklerini icra etme olanakları sunulmaktadır. Sakinlerin bundan sonraki yaşamlarını
mutlu ve huzurlu geçirebilmeleri için hayatın içinde doğal motivasyon kaynakları ile meşgul
edilerek rehabilitasyonları sağlanmaktadır. Türkiye’de ilk ve tek olan bu proje kapsamında
2007 yılında İstanbul’un değişik mekânlarında 8 adet “Cep Darülaceze Evi/ Yaşam Evi”nde
18 sakin ile başlayan bu çalışmadan yararlanma düzeyi 2009 yılı sonu itibariyle 22 yaşam
evinde 50 sakine, 2014 yılında ise 21 yaşam evinde 40 sakine ulaşmıştır. Talepler
doğrultusunda yeni yaşam evleri için çalışmalar sürdürülmektedir.
Gelişmiş ülke belediyelerinde yaşlı ve engellilere yönelik hizmetlerin başında bu
kişilere yönelik evde bakım hizmeti gelmektedir. Çok yaygın olan bu hizmet kapsamında
yardıma ihtiyacı olan kişilere kişisel bakım (yıkanma, giyinme, saç tıraşı, manikür-pedikür);
ev hizmetleri ve ulaşım (temizlik, yıkama, yemek pişirme, alışveriş, ziyaret) ile para yönetimi
gibi finansal konularda danışmanlık verilmektedir. Bu hizmetin verildiği kişilerin sayılan
hizmetleri karşılamayacak düzeyde hasta veya zihni veya fiziki engelli kişiler olması
zorunludur. Evde bakım hizmetinin amacı, kişinin kendine güvenini yeniden tesis edip
bağımsız olarak hayatını sürdürebilmesini sağlamaktır. Evde bakım hizmetini yerine getiren
görevli, kişinin bakım ihtiyaçlarını saptar ve aile üyeleri ve varsa bakıcı ile bu görevleri
paylaşır. Kendi de bakım hizmetini bizzat yürütür.
Ayrıca bu ülkelerde, bakıcılık hizmetlerini yürütenlere yönelik hizmetler
sunulmaktadır. Gerçekten engelli ve yaşlı bakımı büyük fedakarlık isteyen ve yaşlı ve engelli
ile birlikte bakımını üstlenen kişinin de hayatını sınırlandıran bir olgudur. Bu nedenle
İngiltere’de bazı belediyeler bakıcılara yönelik etkinlikler tertip etmekte ve bakıcıları
dinlendirmek amacıyla kısa süreli bakım hizmeti belediyeler tarafından yerine getirilmektedir.
Belediyeler, hafta sonları bu kişilerin bakımını üstlenmektedir.
Ülkemiz büyükşehir belediyelerinin bir kısmı evde bakım hizmetini gelişmiş
ülkelerdeki kadar olmasa dahi oldukça kapsamlı bir biçimde yerine getirmektedir. Örneğin bu
hizmet İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2005 yılından beri verilmektedir. Ayrıca bu
hizmet Ankara, Antalya, Sakarya, Samsun, Kocaeli büyükşehir belediyeleri tarafından
sunulmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise 2009 yılında sınırlı düzeyde sağladığı bu
hizmeti genişletme kararı almıştır. Bu belediye 2009 yılında sadece 68 kişiye evde bakım
hizmeti verirken, İBB 6.811 muhtaç kişiye bu hizmeti sunmuştur.
Evde sağlık hizmeti yaşlılık, kronik hastalık, özürlülük gibi nedenlerle yatağa bağımlı
hastaların ihtiyaç duyduğu önemli bir hizmettir. Ancak bu hizmet, sosyal güvencesi olmayan
hasta, bakıma muhtaç, özürlü ve yaşlı insanlara verilmektedir.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından evde bakım hizmetleri sosyal ve ekonomik
açılardan yoksulluk ve yoksunluk içindeki bireylere yönelik olarak sunulan modern bir
“tedavi-bakım-destek” sistemi olarak tanımlanmaktadır. Bu hizmeti yerine getiren ekipte
hekimler, hemşireler, fizyoterapistler, sosyal hizmet uzmanları ve destek personelleri yer
almaktadır. Hekimler tedaviyi yönlendirmekte, ilaçları ve tıbbi müdahaleyi belirlemekte ve
takip etmekte; hemşireler verilen ilaçları hastaya uygulamakta, hastanın günlük bakımını,
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pansumanlarını, rutin hayati takiplerini ve basit tetkikleri yapmakta; fizyoterapistler hastanın
gereksinim duyduğu fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını yürütmekte; sosyal hizmet
uzmanları hastanın ve ailenin durumu tespit etmekte, ihtiyaçlarını belirlemekte; destek
çalışanlar ise hastanın kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Bu hizmetin başlıca faydaları; hastanın sağlık bakım sürekliliğinin sağlanması,
hastadaki problemlerin daha erken teşhis edilerek iyileşmenin hızlandırılması ve tedavi
maliyetlerinin azaltılmasıdır. Kocaeli belediyesi bu hizmeti sürekli yatağa bağımlı hastalar ile
herhangi bir tedavi gerektirmeyen ancak kendine bakamayacak günlük yaşam aktivitelerini
tek başına karşılayamayacak durumdaki bakıma muhtaç kişilere sunmaktadır.
Evde bakım hizmeti kapsamında belediye çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu
kapsamda hastanın sosyal ve ekonomik yoksulluk tespit çalışması yapılmakta; tedavi ve
hemşirelik hizmeti ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmekte, bakım destek ve
refakat hizmeti sunulmakta, ilaç ve uzman hekim muayene giderleri ile laboratuar ve
radyolojik tetkik giderleri karşılanmaktadır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Evde Sağlık Hizmetleri ile İstanbul’da yaşayan,
sosyal yönden dezavantajlı; hasta, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı insanlara ulaşılmasını
amaçlamaktadır. Evde temel sağlık hizmetinin verilmesi; sosyal koşullarının düzeltilmesi ve
böylece toplumun bedensel, zihinsel ve sosyal sağlığının korunması amaçlanmıştır. Bunların
yanı sıra kişinin hastalığı hakkında bilinçlendirilmesi, sağlığının daha iyi hale getirilmesi ya
da belirli bir düzeyde tutulması, ev ortamında sağlık ve sosyal yönden destek olunması, hasta
ve yakınlarının hastalıkları hakkında eğitimli hale getirilmesi, sağlık hizmetinin hastanın
evine kadar götürülmesiyle hastanelerde meydana gelebilecek yığılmaların önlenmesi,
hastanede yatış sürelerinin azaltılması, bu suretle tedavi maliyetlerinin düşürülmesi ve ülke
ekonomisine katkıda bulunulması da hedeflenmektedir. 2014 yılında Evde Sağlık Hizmeti, 3
Evde Sağlık Ünitesinde toplam 169 personelle gerçekleştirilmiştir
İBB Evde Sağlık Hizmet ve Aşamaları
• Sağlık ve sosyal ön değerlendirme
• Evde doktor muayenesi
• Evde bakım hizmetleri
Hemşirelik bakımı
Fizyoterapi bakımı
Kişisel bakım
Psikolojik danışmanlık hizmeti
• Hastane hizmetleri
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• Eczane hizmetleri
• Evin fiziksel bakım ve onarımı
• Evde hemşirelik ve fizyoterapi bakımı uygulamaları kapsamı
• Yarı yatalak ve yatalak durumda olan hastaların vücutlarında
oluşan kronik yaraların bakımı
• Sonda uygulamaları, serum takma, kan alma, kateter - ilaç uygulamaları,
• Hipertansiyon ve diabet hastalarının sağlık durumlarının takibi,
• Gebelik ve lohusalık eğitimi,
• Egzersiz ve fizyoterapi cihazlarıyla fizik tedavi rehabilitasyonu,
• Hasta ve yakınlarına hastalık hakkında eğitim verilmesi
Tablo 13: Evde Sağlık Hizmeti
2010

2014

Hizmet verilen kişi sayısı

5.297

8.479

Başvuru (adet)

9.011

15.795

Sosyal ön değerlendirme (adet)

8.428

16.715

Doktor ziyareti (adet)

15.858

12.797

Evde verilen bakım hizmeti (Bakım+FTR) (adet)

74.568

103.258

Hemşirelik hizmeti (Bakım+takip)

58.103

85.713

Fizik tedavi ziyareti (adet)

19.812

17.545

Psikolojik danışmanlık (adet)

3.946

4.489

Hastanede tedavi (adet)

1.260

-

Hane/Kişisel temizlik (adet)

866

3.232
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İstanbul büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmet Akışı
Sağlık ve Sosyal Ön Değerlendirme:
Alo 153 veya http://www.ibb.gov.tr adresinden yapılan başvurular, sosyal ön
değerlendirme ekiplerince en kısa sürede evlerinde ziyaret edilip hastanın sosyal durumu
tespit edilmektedir. Hastanın kendisi, akrabaları, komşuları veya muhtarla yapılan
görüşmede Evde Sağlık Hizmetleri kriterlerine uygun olup olmadığı araştırılmaktadır.


Sosyal ön değerlendirme sonucunda hizmet almaya uygun bulunan bireylerin
dosyaları, değerlendirme doktoruna yönlendirilerek Evde Sağlık Hizmetlerinden
yararlanması sağlanmaktadır.


Ayrıca sağlık ve sosyal ön değerlendirme ekiplerince Evde Sağlık Hizmetlerine
başvuru yapan bireylerin ihtiyacı oldukları hizmetler için İBB’nin ve devletin sosyal yardım
birimlerine yönlendirmesi yapılıp sonucu takip edilmektedir. (Maddi yardım, ev eşyası
temini, yeşilkart başvurusu, kömür yardımı vb.)


Doktor Değerlendirmesi:
Sosyal çalışma ekipleri tarafından uygun görülen bireyler, doktor tarafından
hastanın evinde ziyaret edilerek muayenesi yapılmaktadır. Doktor ön muayenesinin
ardından gerekli görülmesi halinde; yara bakımı, psikolog takibi, evde fizik tedavi, ev
temizliği, kişisel bakım, hastaneye nakil gibi hizmetlerden yararlanması sağlanmaktadır.


Yapılan bu ilk muayenenin ardından doktorun uygun gördüğü periyotlarda
doktor ekibi tarafından kontrol ziyareti yapılmakta, hastanın ve hastalığın gidişatı
izlenmektedir.


Evde Bakım Hizmeti Uygulaması:


Evde Hemşirelik Bakımı

· Yara Bakımı
· İdrar Sondası Takma ve Çıkarma
· Serum Takma
· Enjeksiyon Yapma
· Hasta Eğitimi
· Vital Bulguların Takibi
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Evde Fizyoterapi Uygulaması

Fizyoterapi gereken engelli, yatalak, felç geçirmiş hastalara evinde uzman
fizyoterapistler ve taşınabilir fizik tedavi aletleri ile tedavi yapılmaktadır.



Evde Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

Psikolojik danışmanlık isteyen bireylerden doktorun uygun gördüğü hastalara
uzman psikologlar tarafından yaşadıkları ortamda psikoterapi yapılmaktadır.


Ev Destek Hizmetleri

Hasta Nakil Hizmetleri: hastalarımızın sağlık kuruluşlarına, evlerine
transportlarının sağlanması ve sağlık kuruluşlarındaki işlemlerine yardım edilmesinin ve
yapılmasının sağlanmasıdır. Ayrıca evinde banyosu uygun olmayan hastaların anlaşmalı
yerlerde banyosunun yaptırılması için bu yerlere naklinin de sağlanmasıdır.
· Evde Kişisel Temizlik Hizmetleri: Evde yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi
hastalarımızın banyosunun yaptırılması veya yardımcı olunması, tırnak kesimi, saç kesimi,
giysilerinin giydirilmesi, vb gibi hastanın temizliğinin sağlanmasıdır. Ayrıca hasta kendi
yiyemeyecek durumdaysa hastaya yardım edilmesi, yürütülmesi, oturtulup kaldırılması gibi
günlük yaşam aktivitelerine yardımcı olunmasıdır.
· Ev Temizliği Hizmetleri: Evde yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi hastalarımızın
evinin süpürülmesi, yerlerin ve camların silinmesi, tuvalet ve banyosunun yıkanması,
halıların ve koltuklarının silinmesi, evinin gerekiyorsa ilaçlamasının sağlanması, vb gibi
hastanın yaşadığı ortamın sağlık koşullarına uygun hale getirilmesidir.
· Hasta Refakat Hizmeti: Evde yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi hastalarımızın
evinde mesai saatleri içerisinde hasta ve yakının sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi için evde
veya hastanede hastaya eşlik edilmesidir.
İBB Evde Bakım Yararlanıcıları


İhtiyaç sahibi ve mağdur hastalar,



Hastanede yatmayı gerektirmeyecek şekilde tıbbi tedavisi ve bakımı gereken

hastalar,
Herhangi bir tedavi gerektirmeyen ancak kendine bakamayacak, günlük
aktivitelerini tek başına yapamayacak kişiler,


Başvuru sonrası ihtiyacı Evde Sağlık Hizmetleri sosyal çalışma personeli
tarafından onaylanan kişiler
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Evde Bakım Hizmetinin Sonlanması


Hastanın Evde Sağlık Hizmetlerine ihtiyacının kalmaması,



Hastanın şifa bulması,



Hastanın vefat etmesi,



Hasta veya yakınının hizmeti yapacak duruma gelmesi,



Sosyal çalışma ekipleri tarafından uygunsuzluk raporu verilmesi,



Hasta veya yakınının hizmete uyumsuzluk göstermesi,



Yapılan hizmetten hastanın fayda sağlanmadığının tespit edilmesi,



Bu hizmetin başka bir yerden alındığının tespit edilmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de benzer hizmetlerin yanı sıra evin fiziksel bakım ve
onarımını yerine getirmektedir. Evlerin tamir edilmesi, boya ve badanasının yenilenmesi,
eşyaların yenilenmesi, elektrik ve su tesisatının onarımının yapılması vb. hizmetler
sunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise evin fiziksel bakım ve onarımının yanı sıra özürlü, yaşlı
ve hastalara ev koşullarındaki sıkıntıları aşmada destek olmaktadırlar. Diğer bir ifadeyle
evlerin merdiven, merdiven korkulukları, kapı kolu, banyo, tuvalet ve banyo zemini gibi
alanları özürlü ve hastaların yaşayabilecekleri hale getirilmektedir.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise evde bakım hizmetini yaşlı hizmet birimi
çalışmaları içinde vermektedir. Bu hizmetten 65 yaş üzerindeki herkesi yararlandırmaktadır.
Kocaeli veya İBB’de olduğu gibi kişinin hasta (yatağa bağımlı veya özürlü) olup olmadığına
bakılmamakta ve tek kriter olarak 65 yaş üstü olma koşulu aranmaktadır. Bu çerçevede
psikolojik destek hizmeti; doktor ve hemşire kontrolünde sağlık hizmeti; rehberlik ve
danışmanlık hizmeti; refakat ve danışmanlık hizmeti; temizlik ve bakım hizmeti ile her türlü
ev içi tamirat ve ekonomik destek hizmeti vb. sunmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi,
“Yaşadığı Ortamda Yaşlıya Hizmet” projesi kapsamında 60 yaşın üzerindeki yaşlılara psikososyal, sağlık ve hemşirelik, vücut temizliği, ev temizliği, yemek pişirme, bakım onarım,
faturaların ödenmesi, alışveriş ve refakat ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. 2009 yılında
bu hizmetlerden 28.483 yaşlı sembolik bedelle yararlanmışlardır.
Diğer taraftan engellilere yönelik sosyal hizmetler incelendiğinde, birçok belediyenin
bu gruba yönelik hizmetler sunduğu görülmektedir. Bazı belediyeler engellilere yönelik
faaliyetlerini ciddi kurumsal yapılanmalar aracılığıyla sürdürürken, birçok belediyede
engellilere yönelik sunulan hizmetler sosyal yardım ve eğitim desteğinin ötesine
geçememiştir. Örneğin, İBB’de 2014 yılı itibariyle 24 Merkez, 11 Engelli İrtibat Bürosu ve 1
Yaz Kampı binasında çeşitli hizmetler yürütülürken, buna karşılık özürlü merkezi bulunan
büyükşehir belediyesi sayısı yok denecek kadar azdır. İstanbul Engelliler Merkezi, İstanbul il
sınırları içinde ikamet etmek kaydıyla, tam teşekküllü bir hastaneden %40 veya üzeri vücut
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fonksiyon kaybı olduğunu bir sağlık kurulu raporuyla belgeleyen; görme, işitme-konuşma,
ortopedik ve zihinsel engelliler ile ruhsal-duygusal rahatsızlığı veya süreğen hastalığı olan
bütün engellilere hizmet vermektedir. İBB’ye ait merkezlere 2014 yılı itibariyle 155.566
engelli kayıtlı bulunmaktadır.
Büyükşehir belediyelerinin engellilere yönelik hizmetleri; evde bakım ve sağlık
hizmeti sunmak, engelli gün ve haftalarında etkinlikler düzenlemek, yol ve kaldırımlarda
fiziki düzenlemeler yapmak, yaz kampları tertip etmek, danışmanlık ve rehberlik sunmak,
çeşitli eğitimler vermek, engelli derneklerine destek olmak ve spor imkanlarını geliştirmek
olarak sıralanabilir. Yine son yıllarda bedensel engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek
amacıyla gezi, piknik, tiyatro vb. sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımlarını kolaylaştırmak
için özel tasarlanmış asansörlü otobüs ve minibüs ile ulaşım hizmeti verilmektedir. Ayrıca,
özürlülerin istihdamına yönelik çalışmalar yürüten büyükşehir belediyeleri mevcuttur.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik hizmetlerini Sağlık Daire
Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Engelliler Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Engelliler Merkezi
çatısı altında yürütmektedir. “İstanbul Engelliler Merkezi” 1994 yılında, Özürlüler
Koordinasyon Merkezi adı altında oluşturulmuştur. Görme, işitme, ortopedik, zihinsel ve
diğer özürlerinden dolayı günlük hayatlarını sürdürmekte yardıma ihtiyaç duyan her yaştan
özürlüye destek olan bir sosyal hizmet kuruluşudur2.
İBB özürlülere yönelik hizmetleri özürlülerin kapasitelerini geliştirmek,
bağımsızlaşmalarına destek olmak, toplumsal gelişmelerden pay almalarını sağlamak,
toplumsal üretime katkıda bulunmalarını sağlamak, bakım ve korunmaya ihtiyacı olan
özürlülerin özel ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla
sunmaktadır. Bu kapsamda tıbbi rehabilitasyon ve psiko-sosyal hizmetler sunmakta,
bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri vermekte, kültürel ve sportif etkinlikler
yapmakta, yaz kampları ve sosyal organizasyonlar düzenlemekte, tıbbi cihaz yardımları,
özürlü ailelerinin eğitimi, özürlülere dönük kütüphane ve istihdam destek hizmetleri vb.
faaliyetlerde bulunmaktadır.
İstanbul büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik başlıca hizmetleri;
Tıbbi ve Sosyal Rehabilitasyon: Engellinin fonksiyonelliğini, bağımsızlığını günlük
yaşam aktivitelerini yapabilmesini artırmaya ve sosyal hayata uyumunu sağlamaya yönelik
hizmetlerden oluşmaktadır. Engellinin yeterlilik ve gelişim özelliklerine göre uygun
ortamlarda uzman personel eşliğinde verilmektedir
Yasal Haklar Birimi: Engelli ve aileleri yasal haklarıyla ilgili konularda
bilgilendirilmektedirler. Engelli ve engelli yakınlarının resmi-özel kurumlarla yaşadıkları
güçlükleri ortadan kaldırmak, engellilere hizmet veren kurumlarla işbirliği yapmak ve onların
engelli bireylerin haklarını en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak hedeflenmektedir
2

İBB, 2009 Yılı Faaliyet Raporu, a.g.e., s. 186-187 & İBB, 2006 Yılı Faaliyet Raporu, s.
210-212.
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Bilgilendirme, Yönlendirme ve Danışmanlık: Kendilerine sunulan eğitim
programlarıyla engellilerin; muhtaç değil, kendi ayakları üzerinde duran donanımlı, üretken
ve toplumla sağlıklı ilişkiler kurabilen bireyler haline gelmeleri hedeflenmektedir.
Engellilere Yönelik Sporla Rehabilitasyon Hizmetleri: Engelli çocukların,
fizyolojik gelişimine ve onlara başarılı olabileceklerini hissettirerek psikolojik gelişimlerine
katkıda bulunmak amacıyla yürütülen hizmetlerdir.
Hidroterapi: Ortopedik veya zihinsel engellilere su içinde egzersiz yaptırılarak
kişilerin bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek olunmaktadır. Avrupa ve Amerika’da
Watsu adıyla bilinen engellinin psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklarının giderilmesi için
uygulanan rehabilitasyon yöntemini Türkiye’de ilk olarak İSEM hizmete koymuştur.
Hipoterapi (Atla Terapi): “Hipoterapi“ adı ile bilinen at üstünde terapi yöntemi ile
engelli çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunulmaktadır. Atın çok boyutlu
hareketlerinden faydalanılarak, engelli çocukların duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimleri
için destekleyici bir terapi yöntemi uygulanmaktadır.
Küçük Adımlar Erken Eğitim Projesi: 0-6 yaş arası gelişimsel geriliği olan
çocukların ailelerine yönelik hazırlanmış bir erken eğitim programıdır. Üniversitelerle
işbirliği halinde yürütülen proje; 0-4 yaş arasında normal gelişim sürecinde edinilen becerileri
kapsamakta ve ailenin eğitilerek çocuğun gelişimi sağlanmaktadır.
Engellilere Yönelik Sosyal Organizasyonlar ve Eğitim Hizmetleri: İSEM,
düzenlediği sosyal etkinliklerle, engellilerin sosyal hayatın içinde yer almasına imkân
sağlamaktadır. Bu amaçla engelliler, tiyatro, sinema, konser gibi sanatsal etkinliklere
katılmakta; tarihî ve turistik mekanlara götürülmektedir.
ESHA Projesi (Engellilerin Sosyal Hayata ya da Toplumun Engellilere
Adaptasyonu Projesi): İlk ve ortaöğretim öğrencilerine engellilik bilincini kazandırmayı ve
engellilerin genç nesil tarafından daha iyi anlaşılmasının sağlanması amaçlamaktadır.
Yaz Kampı: Çiroz Engelliler Yaz Kampı’nda, her yıl Mayıs-Eylül ayları arasında
engellilere ve engelli ailelerine 6’şar günlük dönemler halinde eğitim, sosyal ve kültürel
faaliyetler içeren kamp düzenlenmektedir.
Konuşma Terapisi: Ağız ve dil kaslarında gelişim bozukluğu olan, konuşma güçlüğü
çeken çocuklar için rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır.
Psiko-Sosyal Hizmetler: Engelli ve ailesinin toplumsal hayata katılımını arttırma,
yaşadıkları bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırma
amaçlanmaktadır. Yaşanan ruhsal problemlerin çözümü konusunda destek sağlanarak engelli
bireylerin eğitsel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine yönelik
çalışmalar yürütülür.
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Erişilebilirlik Hizmetleri EYS (Erişilebilir Yaya Sinyalleri): Sinyalize edilmiş olan
kavşak ve yaya geçitlerinde, yayalar için maksimum yaya ulaşılabilirliğinin sağlanması amacı
ile gerekli geometrik düzenleme, yatay düşey trafik işaretlemelerinin uygulanması ve
sinyalizasyon sistemine entegre edilen fonksiyonel sesli uyarımlı yaya butonu ile
gerçekleştirilmektedir. Çalışmada öngörülen standartların uygulanmasıyla engelli ve yaşlılar
gibi hareket kısıtlılığı olan bireylerin toplum yaşantısına eşit fırsatlarda katılabilmelerinin
sağlanmasının yanı sıra, hedef kitle olarak görme engelliler alınarak tüm yayaların entegre
olabildiği ve trafikte maksimum emniyetin sağlandığı yaya hareketlerinin sağlanması
hedeflenmiştir. 38 tanesi 2014 yılında olmak üzere kent genelinde EYS dönüşümü
gerçekleştirilen sinyalize kavşak sayısı 198 olmuştur.
Tıbbi Malzeme Yardımları: Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi engellilere
beyaz baston, tekerlekli sandalye, akülü araba, işitme cihazı, ortez/protez, hasta altı bezi gibi
tıbbi malzeme yardımlar yapılmaktadır.
Engellilere Yönelik İşe Yerleştirme Hizmetler: Engelli bireyleri iş hayatına
hazırlayarak ve engelli bireyin iş bulmasında aracı olarak, bireyin sahip olduğu engelleri
aşmasına katkı sağlamaktadır. İSEM Sosyal Servislerinde görevli sosyologlar tarafından
çalışma hayatına katılmak isteyen engellilerin özgeçmiş bilgileri alınıp, çalışabilecek
engellilerin çalışma hayatına katılımı için gerekli danışmanlık ve eğitim hizmetleri de
yürütülmektedir.
Engelli ve Kimsesiz Yaşlılara Yönelik Ücretsiz Ulaşım Hizmeti: Toplu taşıma
araçlarını kullanamayan engelli ve yaşlıların sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer
almalarını sağlamak amacıyla; kamu kurum ve kuruluşlarına, eğitime, alışverişe, cenazeye,
gezi amaçlı yerlere, TEOG, YGS, EMSS ve Açık Öğretim Sınavlarına ulaşımları
sağlanmaktadır. Ulaşım için 2014 yılında 65 araçla hizmet verilmektedir.
Yatay ve Düşey Trafik İşaretleme Çalışmaları: Yaya yürüme alanlarında
maksimum güvenliğin sağlanması, engellilerin sosyal hayata katılımda önlerindeki engellerin
kaldırılması amacı ile kent genelinde gerçekleştirilen yatay ve düşey trafik işaretlemeleri
kapsamında, engelli park levhası, kenarı kıvrılmış standart levha, esnek refüj başı levhası, t ve
s konsol aparatı ve engellilere yönelik yaya geçidi çizgisi gibi çalışmalar yürütülmüştür.(2014
yılında 86.724 m2 Engellilere Yönelik Yaya Geçidi Çizgisi yapılmıştır.)
Tablo 14: Engellilere Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Hizmetler; 2009 -2014
2009

2014

Kayıtlı engelli sayısı

81.959

155.566

Tıbbi rehabilitasyon (seans)

6.761

2.261

Sporla rehabilitasyon (seans)

79.739

143.825
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Sosyal organizasyonlar (adet)

431

575

Sosyal organizasyonlara katılan sayısı (kişi)

19.517

18.064

Yaz kampı/yararlanan engelli-engelli yakını sayısı

5.260

6.351

İstihdam edilen kişi sayısı

198

328

Bilgilendirme-yönlendirme-danışmanlık (kişi)

177.756

290.664

Yasal haklar danışmanlığı (kişi)

17.110

24.745

Engellilere yönelik ulaşım hizmeti (kişi)

77.780

148.656

9.620

48.655

Engellilerin sosyal hayata ya da toplumun özürlülere
adaptasyonu kapsamında sunum yapılan kişi sayısı
Engellilere yönelik verilen eğitim sayısı (seans)

(2010) 745.529

854.841

İstanbul Geneli Engelliler için Yaya Üst Geçidi Proje Çalışmaları: 2014 yılı içinde
Metrobüs istasyonlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi amacıyla çalışmalar
yapılmıştır. Bu kapsamda; 2 Metrobüs yaya üst geçidi tamamen yenilenmiş, 4 istasyonda yeni
üst geçit ve 2 istasyonda yaya üst geçitlerinde rampa ve asansör imalat yapılmış ve ayrıca 4
istasyon için de yaya üst geçitlerine ait uygulama projeleri yapılmıştır.
Trafik Eğitim Çalışmaları: Engelli öğrencilere eğitim alanında da eşitlik sağlamak
ve sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacı ile engelli okullarında eğitim gören
öğrencilere Topkapı Eğitim Parkında özel materyaller ve eğitmenler vasıtası ile trafik eğitimi
verilmektedir.
İşitme Engellilere Trafik Bilgisi Hizmeti: Belediye Trafik Kontrol Merkezinde
işitme engellilerin de trafik bilgilendirme hizmetlerinden yararlanabilmesi için, İBBCepTrafik
mobil uygulamasının iOS ve Android versiyonlarını güncelleyerek, görüntülü görüşme
hizmetini başlattı. İşitme engelli vatandaşlarımız, İBBCepTrafik uygulamasının güncel
versiyonunu App Store ve Google Play’den indirerek, uygulama içinden, Trafik Kontrol
Merkezi çağrı operatörlerimiz ile görüntülü görüşme başlatabilirler. Görüntülü görüşme
hizmeti ile işitme engelli vatandaşlarımızın da Trafik Kontrol Merkezi’nde sunulan trafik
bilgilendirme hizmetlerinden istifade edebilmesi sağlanmıştır.
Toplu Ulaşım Araçlarının (Minibüs, Taksi, Taksi Dolmuş) Engelli Kullanımına
Uygun Hale Getirilmesi: Minibüs, Taksi dolmuşların engelli erişebilirliğine uygun hale
getirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Araç üreticisi firmalarla toplantılar düzenlenmiş, ilgili
tüm esnaf odalarına ve ulaşım otoritelerine kanunda belirtilen süre içerisinde araçların
engellilere uygun hale getirilmesi için gereğinin yapılması hususu tebliğ edilmiştir. Üretici
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firmalar tarafından bazı hatlarda minibüslere yönelik engelli kullanımına uygun araçların
teslimatı başlamış olmakla birlikte, bu araçlar Büyükçekmece-Kavaklı-Beylikdüzü, KadıköyPendik, Sarıyer-Beşiktaş, Şişli Şişhane gibi hatlarda faaliyet göstermektedir. İETT ve Otobüs
AŞ filosunun %100’ünü, toplam otobüs filosunun da %77,3’ünü engelli kullanımına uygun
hale getiren Belediye, %100 engelsiz ulaşım hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sakarya ilinde
yaşayan engellilere ilişkin güncellenmiş veri tabanı oluşturmaya çalışarak, danışmanlık ve
rehberlik hizmetleriyle engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin isteklerine cevap vermektedir.
Bu çalışmalarda “Engelli Tanımlama Sistemi” kullanılmaktadır. Kullanılan tanımlama
sisteminde, Sakarya’daki engellilerin veri tabanı tutulmakta, sistemde, engellilerin nüfus
bilgileri, adres bilgileri, özürlerine ilişkin bilgiler, kullandıkları araçlara ilişkin bilgiler, sosyal
durumlarına ilişkin bilgiler ve eğitim durumlarına ilişkin bilgilere kadar tüm kayıtları
tutulmaktadır. 2014 yılında Sakarya’da yaşayan 9.100 engelli kaydı belediyede mevcuttur.
Sakarya büyükşehir belediyesi 2014 yılında engellilere yönelik olarak başta rehberlik
ve danışmanlık hizmetleri olmak üzere eğitim, ulaşım ve sosyal destek hizmetleri vermiştir.
Bu yıl 1.789 engelli ve ailesine rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmiş, 150 engelli ailesine
psikolojik destek ziyaretleri düzenlenmiş, 200 engelliye 1.260 sefer taşıma hizmeti
verilmiştir.Yine bu belediye sınırları içinde yaşayan mağdur ve engelli vatandaşlara 85 adet
akülü araç, 210 adet manuel sandalye, 62 çeşitli medikal araç (pafo, koltuk değneği, v.b)
yardımı yapmıştır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından STK’larla işbirliği içinde
engellilere yüzme kursu verilmekte; ilde Engelliler Mehter Takımı kursu ve Engelliler Müzik
Korosu kursu düzenlemekte; engelli ve ailelerine yönelik ücretsiz “Engelsiz Sinema
Gösterisi’’ gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Engellilere yönelik Okuma-Yazma, Takı
Tasarımı, Ahşap Boyama, Nikâh Şekeri Hazırlama, Resim, Halk Oyunları, Ritim,
branşlarında hobi kursları tertip edilmiştir.
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Uygulamalar
YAŞLILARA GÖNÜLLÜ BAKICILIK
Birsen Kara, yemeğini yiyemeyenlere yemek yediriyor, banyolarını yaptırıyor, yatalak
durumda olan yaşlılarla sohbet ediyor, altı alınacak olanların altlarını değiştiriyor.
Birsen Kara, Seyranbağları Huzurevi’nde kalan yaşlılara gönüllü bakıcılık yapıyor.
Emekli olduktan sonra evhanımlığından sıkılan Kara, Seyranbağları Huzurevi’ne müracaat
ederek gönüllü bakıcı olur. Yatalak annesine bir yıl bakan ve annesinin vefatıyla evde yalnız
kalan Kara, huzursuz olur ve huzurevine gelerek yaşlılara yardımcı olmaya çalışır. Kitap
okumak, televizyon seyretmek, konu–komşuya gidip oralarda zamanını geçirmek Kara’ya
yeterli olmaz. Huzurevindeki rehabilite merkezinde kalan yardıma muhtaç 24 yaşlıya hergün
bakan Kara, her sabah 10:00’da Dikmen’den geldiği huzurevinden akşam 17:30’da çıkıyor.
Yemeğini yiyemeyenlere yemek yediriyor, banyolarını yaptırıyor, yatalak durumda olan
yaşlılarla sohbet ediyor, altı alınacak olanların altlarını değiştiriyor. Rahatsızlanan bir yaşlının
hastaneye kaldırılmasında onunla birlikte giderek refakatçi olarak kalıyor. Ayrıca hastanede
yatan yaşlıların ilaçlarını getirme gibi birçok işi yapıyor.
Kara, sabah huzurevine gelince bakıcılarla birlikte yaşlıların banyosunu yaptırıyor,
öğle yemeklerini yedirdikten sonra ise özürlü arabasına bindirdiği yaşlıyı salonu çıkararak
gezdiriyor. Ev yemeğini özleyen yaşlılara evde yemek yapıp getiriyor.
Birçok kişinin gönüllü bakıcı olmak için geldiğine işaret eden Kara, “Üç gün kalıp
gidiyorlar. Üç gün daha kalsalar alışıp bırakamayacaklar. Yaşlıların haline bakıp
ağlamaktansa onlara yardım edip yüzlerini güldürmek en iyisi. İnsanlar buraya geliyor,
üzülüp gidiyorlar. Hiç sorunlara yardımcı olmayı düşünmüyorlar. Ben o kadar buraya alıştım
ki gelmediğim gün huzurum olmuyor, ‘acaba ne yapıyorlar’ diye meraklanıyorum. Evde
yalnız kalınca sıkılıyorum, hemen huzurevine koşuyorum.” diyor.
Haftanın her günü huzurevine gelen Kara, salı ve perşembe günleri ise başka işlere
zaman ayırmayıp bütün gününü huzurevinde geçiriyor. Yaşlılar Kara’ya o kadar alışmış ki
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onun huzurevinden ayrılmasını istemiyor. Kara, “Bazıları ‘ne olur kızım beni bırakma’ diyor.
Onların gönlü olması için saat 19:30’ a kadar bekliyorum.” diyor.
Huzurevinde mutlu olduğunu ifade eden Kara şöyle devam etti: “Buradan aldığım
mutluluğun, hazzın hiçbir yerde alamıyorum. Çok büyük huzur duyuyorum, yaşlıların dua
etmesi bile yeterli. Sevgiyi paylaşmak çok güzel birşey. Hastalar beni görünce kendi kızı
gelmiş gibi seviniyor. Onların anılarını dinliyorum, seferberlik yıllarından, kıtlık yıllarına
kadar onlarca anılarını anlatıyorlar. Çocukları uğramayan yaşlıları “onların bu hafta işleri
çıktı, gelecek hafta uğrayacaklar” diye umutlandırıyorum. İlacını içmeyenlere sütlü kahve
yaptım diye ilaçlarını içiriyorum.”
Çevresindeki bazı yakınlarının bu faaliyetlerini iyi karşıladığını ifade eden Kara, bazı
yakınlarının da “yaşlılarla ilgilenme, sonra yaşlanırsın” diye öğüt verdiğini belirtiyor.
Yaşlıların ikinci çocukluğunu yaşadığını aktaran Kara, “Yaşlılardan aksileri de oluyor. Banyo
yapmak istemiyor, iki saat ikna etmeye çalışıyorum.” diye konuştu.
“Kendi ihtiyaçlarını giderebilen yaşlılar dertleşecek, anıların anlatacak birilerini
arıyor, hastaneye kaldırılan yaşlılar için de refakatçi gerekiyor. Haftada bir saatinizi yaşlılara
ayırsanız yeterli, yiyecek getirmenize de gerek yok. Sevginizi paylaşın. Boş zamanlarınızı
huzurevinde geçirin. Biz de yaşlanacağız, ayrıca bu kişi bizim annemiz veya babamız da
olabilirdi.” diye boş zamanları olanlara seslenen Kara, varlıklı olup ta annesini, babasını
huzurevine bırakanlara sitem ediyor.
Yaşlılar için evde yaşamanın önemli olduğunu aktaran Kara, “Evinin bir odasını
kapatıp ücretli birini tutup anne babasına evde bakabilirler. Ama getirip bırakıyorlar ve
ziyaretlerine dahi gelmiyorlar.” diye tepki gösterdi.
56 yaşındaki Kara’ya huzurevi yetkilileri, “60 yaşına geldiğinde sana huzurevinde bir
oda veririz, hem burada kalırsın hem de daha rahat çalışırsın” diye takılıyor.
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Uygulama Soruları
1) Sosyal hizmetlerde gönüllülüğün anlamını tartışınız?
2) Yaşlı ve engellilere yönelik hizmetlerin sunumunda niçin gönüllülük önemli
olabilir açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal hizmet olgusu ve yaşlı ve engellilere yönelik sosyal hizmetler
incelendi.
Bu kapsamda sosyal hizmetlerin, toplumda kendi ellerinde olmayan nedenlerle yoksul
ve muhtaç duruma ya da bedenen veya ruhen bir eksikliğe düşen kişilere, ülkenin genel
ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alınarak insana yaraşır, çevreleri ile uyumlu bir hayat
sürdürebilmeleri için sağlanan hizmetler olduğu ortaya konuldu. Sosyal hizmetlerin temel
özelliğinin, toplumdaki tüm bireylerin insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşamalarını
sağlayacak ihtiyaçları gidermeye yönelmiş bulunması olduğu anlaşıldı. Yine çeşitli nedenlerin
sosyal hizmetlere olan ihtiyacı artırdığı gerçeği ifade edildi.
Belediyeler ölçeğinde sosyal hizmetler incelendiğinde, bu hizmetlerin sosyal
yardımlardan daha sonraki dönemlerde başladığı ve kurumsallaşma süreci içinde bulunduğu
söylenebilir. Bazı sosyal hizmetler alanında ise kurumsallaşma bakımından belli bir düzeye
ulaşıldığı söylenebilir. Sosyal hizmet türleri ise daha çok belirli gruplara yönelik hizmetler
biçiminde ortaya çıkmıştır. Yaşlılara yönelik huzurevleri, kadın ve çocuklara yönelik sığınma
evleri, özürlülere yönelik özürlüler merkezleri yoksullara yönelik sosyal hizmet alanlarını
oluşturmaktadır.
Ülkemizde belediyelerin sosyal hizmetlerin büyük bölümünü, toplumdaki muhtaçların
ihtiyaçlarının karşılaşmasına yönelik olarak tasarladığı anlaşılmakta ve birçok hizmete
erişimde sosyal güvenlik kapsamı dışında kalma ve yoksulluk şartları aranmaktadır. Gelişmiş
ülke belediyeleri ise sosyal hizmetleri bu hizmete ihtiyaç duyan herkese gelir düzeyine
bakmaksızın sağlamaktadır. Yoksullar hizmetlerden ücretsiz yararlanırken gelir düzeyi yeterli
olanlardan geliriyle orantılı katkı alınmaktadır.
Ülkemiz belediyeleri yaşlılara yönelik barınma ve sağlık hizmetleri sunmaktadır.
Büyükşehir belediyelerin çoğu yaşlılar için huzurevi tesis etmişler, evde bakım hizmeti
sunmaya başlamışlardır.
Diğer taraftan engellilere yönelik sosyal hizmetler incelendiğinde, birçok belediyenin
bu gruba yönelik hizmetler sunduğu görülmektedir. Bazı belediyeler engellilere yönelik
faaliyetlerini ciddi kurumsal yapılanmalar aracılığıyla sürdürürken, birçok belediyede
engellilere yönelik sunulan hizmetler sosyal yardım ve eğitim desteğinin ötesine
geçememiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet olgusunun unsurları arasında sayılamaz?
a) İnsan onuruna yaraşır yaşam sağlama amacı güder
b) Yoksul ve muhtaç duruma düşenlere yöneliktir
c) Bedenen ve ruhen eksikliğe düşenlere yöneliktir
d) Varlıklı bireylere hizmet amacı güder
2) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetlerin sunulduğu gruplar arasında sayılmaz?
a) Kadın ve çocuklar
b) İşverenler
c) Yaşlılar
d) Engelliler
3) Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin sosyal hizmetleri tasarladığı gruptur?
a) Kamu görevlileri
b) Muhtaç ve yoksullar
c) Askeri personel
d) Sendikacılar
4) Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin yaşlılara yönelik sunduğu öncelikli
hizmetler arasında yer almaz?
a) Huzurevi
b) Evde bakım
c) Evde sağlık
d) Kütüphane

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)b, 4)d
243

12. KADIN VE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA YÖNELİK
HİZMETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Kadın ve Aileye Yönelik Hizmetler



Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Hizmetler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Aileyi korumak niçin önemlidir?
2) Kadın ve çocukların dezavantajlı gruplar kapsamında neden sayılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kadın ve Aileye Yönelik
Hizmetler

Kadın ve aile olgusunun
bu gruplara yönelik
hizmetlerin kavranması

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Korunmaya Muhtaç
Çocuklara Yönelik
Hizmetler

Çocuklara yönelik sosyal
hizmetlerin niteliğinin
anlaşılması

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla
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Anahtar Kavramlar
 Kadın sığınma evi: Kadınların korunması amacıyla nüfusu 50 binden fazla olan
belediyeler tarafından açılan hizmet merkezleri
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Giriş
Bu bölümde, toplumun temel birimi olan aile, kadın ve korunmaya muhtaç çocuklara
yönelik sosyal hizmetler ele alınacaktır. Çeşitli büyükşehir belediyeleri uygulamaları
incelenmek suretiyle belediyelerin bu alandaki katkıları ortaya konulmaya çalışılacaktır.
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12.1. Kadın ve Aileye Yönelik Hizmetler
Toplumun temel birimi olan aile ve özellikle de geleneksel değerlere sahip aile yapısı
üzerine bina edilmiş toplumlarda sosyal politikalara ihtiyaç duyan kitle ve buna bağlı olarak
sosyal harcamalar azalmaktadır. Gerçekten, aile, bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesinde ilk
müdahalede bulunan kurumdur. Birçok ülkede sosyal refah hizmetlerinin, özellikle İkinci
Dünya Savaşı sonrasında büyük ölçüde devlet tarafından sağlanması yerleşmişse de, bu
ihtiyaçların karşılanmasında devletin rol almaya başlaması nispeten daha yenidir.
Zaten devletlerin etkinliği, ulus devletlerin oluşması ve daha sonrada endüstrileşmenin
doğuşu ile artmaya başlamıştır. İnsanlık tarihinin daha önceki uzun geçmişinde devlet, sadece
dış saldırılara karşı savunma ve iç hukuku ve düzeni muhafaza görevi üstlenmiştir. Bu
dönemlerde insanlar ihtiyaçları için ailelerine, akrabalarına, arkadaşlarına yönelmekteydiler.
Bundan dolayı, çocuklar aileleri tarafından bakılırken, yaşlılarla da ailedeki daha genç
yetişkinlerle ilgilenmekteydi.
Ailede gelir transferi, genç yetişkinler ve orta yaşlı aile üyelerinden ailenin çok genç
ve yaşlı üyelerine yönelik olarak gerçekleşir. Miras yoluyla yaşlılardan, orta yaşlı üyelere
gelir transferi olur ve bu bir refah transferi olarak kabul edilir. Yine, aile içinde iş piyasasında
gelir elde edenlerden ailenin işsiz, hasta veya bir özürlülüğü olan bireylerine gelir aktarılır.
Çoğu toplumda aile, bugün dahi, ihtiyaç içindeki bireylere ilk gelir transferini gerçekleştiren
kurumdur. Hatta, Afrika ve Asya’daki çoğu topluluklarda bu işlevi yerine getiren tek kurum
konumunu sürdürmektedir.
Aile tarafından sağlanan hizmetlerin niteliği incelendiğinde ise, bu hizmetlerin acil,
önemli, sağlıkla ilgili ve bürokratik özellikler taşımayan hizmetler olduğu görülmektedir.
Üstelik aile yardımı güç ve zahmetli, duygusal olarak çok yorucu ve çok maliyetli
olabilmektedir. Aileler, hasta veya muhtaç yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamak için, tüm
finansal imkanlarını kullanabilmektedirler. Bu yardımın önemi, kişilerin kritik bir problemle
karşılaştıklarında ve bu probleme ilişkin yardıma ihtiyaç duydukları dönemde, daha açık bir
şekilde ortaya çıkmaktadır.
Nitekim, 1980 yılında bir araştırmada, bir problemle karşılaştığınızda öğüt, yardım ve
teşviki nerede ararsınız sorusuna, katılımcıların çoğu, aile üyeleri cevabını vermiştir. İkinci en
popüler cevap arkadaş olup, sosyal görevliler, danışman ve psikologlar gibi uzman
yardımcılar, kendilerine, tercih listesinin alt sıralarında yer bulabilmişlerdir.
Gelişmiş ülke belediyeleri ailenin korunmasına büyük önem vermektedir. Aile
birliğinin çocukların korunması açısından taşıdığı önem, belediyeleri bu alanda hizmet
üretmeye itmektedir. Bu ülkelerdeki belediyelerin internet sayfaları incelendiğinde mutlaka
ailenin korunması ve aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin çalışmalar yürüttükleri
anlaşılmaktadır. Aile birliğinin bozulmasının sadece aile için değil toplum içinde zararlı
sonuçlara yol açtığı bilinmektedir. Bu ülkelerde belediyeler çeşitli güçlüklerle karşılaşan
ailelere, bu güçlükleri aşmalarında destek olmaktadır.
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Ülkemizde de belediyelerin kadın ve aileye yönelik hizmetleri hızla artmaktadır. 5393
sayılı Yasa nüfusu 50 binin üzerindeki belediyelere kadın sığınma evi kurmaları zorunluluğu
getirmiştir. Örneğin, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya belediyeleri
kadınlara barınma hizmeti sunmaktadır.
Ayrıca, belediyeler kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için çeşitli hizmetler
sunarken, aile birliğinin korunması için de danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetleri
vermektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç içindeki kadın ve ailelere Kadın Koordinasyon
Merkezi (KKM) aracılığıyla hizmet sunmaktadır. Bu merkez, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ve gönüllülerin iş birliğiyle oluşturduğu bir kuruluştur. Türkiye’yi derinden etkileyen 17
Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nin ardından örgütlü bir şekilde çalışmaya başlayan
Merkez, kadınlarla ilgili sorunlara çözüm üretmek maksadıyla kurulmuştur. 2004 baharına
kadar özellikle gıda yardımlarıyla öne çıkan Merkez, 2005 yılından itibaren bu çalışmalarına
ek olarak kadınlara dönük sosyal ve kültürel çalışmalar da yürütmeye başlamıştır. Bu
maksatla kadınlarla ilgili veri tabanı oluşturulmakta; bilimsel çalışmalar desteklenmekte; sivil
ve resmi kuruluşlarla işbirliğine gidilerek eğitim, kültür, sağlık, ekonomi ve siyaset
alanlarında kadınların çeşitli sorunlarına ilişkin teorik ve uygulamalı çalışmalar
gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Merkez tarafından kullanılmış eşyalar
toplanılmakta ve bu eşyaların temiz, sağlam, kullanılabilir hale getirilebilmesi için mobilya,
giysi, mefruşat vb. alanlarda atölyeler oluşturulmaktadır.
2009 yılı faaliyet raporu incelendiğinde bu Merkezin sosyal yardım faaliyetlerinin
yerini baskın biçimde kadın ve kadın sorunlarına yönelik çok çeşitli projelerin aldığı
görülmektedir. Merkez, el ürünlerinin sunulduğu sergiler düzenlemekte, önemli gün ve
haftalarda toplantılar tertip etmekte, kadın sağlığı ve çocuk gelişimi başta olmak üzere
kadınların beceri ve nitelikleri ile kadın girişimciliğinin artırılmasına yönelik eğitim
seminerleri ile kadın sorunlarına dikkat çeken bilimsel yayın ve araştırmalar yapmaktadır.
Diğer taraftan İstanbul büyükşehir belediyesi tarafından “Önleyici Sağlık Hizmetlerini
Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak” stratejik hedefi çerçevesinde kadın ve aile sağlığı
hizmetleri sürdürülmektedir. Bu hizmetler, kadın, erkek ve çocuklarda olabilecek sağlık
problemlerinin genellikle eğitim, erken tanı ve tedaviyle önlenebilir hastalıklar olması;
koruyucu sağlık ve sağlık taraması hizmeti veren merkezlerin yaygın olarak bulunmaması;
aileye eğitim verildiği takdirde, genel sağlık kapasitesinin iyileştirileceği gerekçesiyle
farkındalık oluşturma ve erken tanı amacıyla yürütülmektedir.
Hizmetler; Sağlık Tarama Merkezleri, Psikolojik Danışmanlık Merkezleri, Aile
Danışmanlık Eğitim Merkezleri ve Saha Hizmetleri olarak sürdürülmektedir. Bu hizmetler
şunlardır;
• Beden ve ruh sağlığı farkındalığı oluşturma eğitimleri,
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• Meme kanseri taraması,
• Rahim ağzı kanseri taraması,
• Kolon kanseri taraması,
• Yetişkinler ve çocuklar için psikolojik danışmanlık hizmet,
• Sigarayı bıraktırma danışmanlığı,
• Ailelerin sağlıklı ve mutlu yaşam sürmeleri için, koruyucu- önleyici, eğiticigeliştirici programları.
ALO 153 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden randevu alma sistemi ile ücretsiz hizmet
verilmektedir. 2014 yılında; 21 Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi, 17 Psikolojik Danışmanlık
Merkezi, 3 Görüntüleme Merkezi ile 3 Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde toplam 238
personelle Kadın ve Aile Sağlığını Koruma Hizmeti gerçekleştirilmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ise aile ve kadınlara yönelik hizmetlerini; Aile Yaşam
Merkezleri, Hanım Lokalleri, Kadın Sığınma Evleri, Kadın Danışma Birimi ile yürütmektedir.
Aile Yaşam Merkezlerin ilki, 2005 yılında, aile bireylerini oluşturan çocukların,
gençlerin, hanımların, yetişkinlerin, engelli ve yaşlıların birlikte zaman geçirebilecekleri ve
hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim alabilecekleri, sosyo-kültürel ve sportif tüm
faaliyetlerin sunulduğu alanlar olarak açılmıştır.
Aile Yaşam Merkezleri, çocuklara, gençlere, hanımlara, yetişkinlere, engelli ve
yaşlılara hizmet verdiğinden hizmet alanları ayrı ayrı bölümler halinde oluşturulmuştur. Anne
ve babalar sosyal, spor kültürel etkinlikte iken küçük çocukları kreş veya çocuk kulübü
hizmetlerinden, 14-25 yaş grubundakiler gençlik merkezi hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Şayet, ailede engelli bir birey varsa engelli lokalinden yararlanmakta, yaşlı birey varsa yaşlılar
lokalinden yararlanmak suretiyle, aile bireyleri aynı anda boş zamanlarını
değerlendirebilmekte, oyun salonlarında gönüllerince eğlenebilmekte, spor aktivitelerinden
yararlanabilmekte ve çeşitli alanlarda açılan eğitim amaçlı kurslara veya seminer
programlarına katılabilmektedirler. Bu merkezlerdeki başlıca faaliyetler şunlardır:
Sportif kurslar; voleybol kursu, basketbol kursu, bayan kondisyon, bay kondisyon,
masa tenisi, doğa yürüyüşü (trekking), bisiklet turu, step, aerobik, jimnastik
Sosyal ve Kültürel kurs ve etkinlikler; gezi ve piknik, kent gezisi, müze gezileri,
sinema günleri, seminerler, halk oyunları ile diksiyon, koro, air hockey, bilardo ve zeka
oyunları kurslarından oluşmaktadır.
Bu merkezlerde öğrencilerin akademik eğitimini destekleyici nitelikte kurslar da
düzenlenmektedir.
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Ankara’da 7 adet aile yaşam merkezi bulunmakta ve bu merkezlerden 2012 yılında
158.714 Ankaralı üye olarak hizmet almış, 2014 yılında ise 74.031 kişiye hizmet sunulmuştur.
Hanım Lokalleri ise Ankara da yaşayan ev hanımı, çalışan ve öğrenci olarak yaşayan
hanımların boş zamanlarını sosyal faaliyetler ile geçirebilecekleri, ev hanımları ile çalışan
hanımlar arasında sosyal iletişim ve komşuluk kültürünün geliştirilmesi, şehirle ilgili ortak
paylaşım alanlarının artırılması, hanımların spor yapmalarının sağlanması, yaşadıkları
problemlere karşı bilgilendirilmesi ve problemlerinin çözmelerine yardımcı olunması, yeni
davranış biçimleri edinmelerinin sağlanması, paneller ve seminerler düzenlenerek iş ve ev
ortamından uzaklaşıp sosyal hayata katılmalarının sağlanması amacıyla açılmıştır.
Lokallerde Verilen Hizmetler


Sosyal ve Kültürel Faaliyetler



Eğitim Destek Hizmetleri



Sağlık Hizmetleri



Spor Hizmetleri



Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri



Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleridir.

Hanım lokallerinde; sağlığı korumak ve zinde kalmak için step/ aerobik ve kondisyon
salonları; salon sporlarının gözde oyunları olan bilardo, masa tenisi, air hokey, masa futbolu,
satranç-abolone alanları; kütüphane; sosyalleşme imkanı sunan kabul günü salonu;
sağlıklı yaşam konusunda pratik bilgi sunulan ve acil durumlarda müdahale imkanına sahip
sağlık odası ve panel, seminer ve söyleşiler için salonlar yer almaktadır. Ayrıca; tansiyon
ölçümünden kolay tedavi yöntemlerine kadar bir çok konuda bilgi ve birikiminin
artırılabileceği bu alanlarda resim, el sanatları, bilgisayar, takı tasarımı, diksiyon ve İngilizce
kursları düzenlenmekte; sauna, yüzme havuzu bulunmakta, güzellik ve kuaför salonu hizmeti
verilmektedir. 2013 yılı içinde lokallerden 62.345 bayan yararlanmıştır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Konukevi 2007 yılında açılmış olup, 24 yatak
kapasiteli bu birimde görüşme odaları, dinlenme salonları, yemek odası, eğitim ve
rehabilitasyon odası, çocuk oyun odası ve çocuk parkı, çamaşır ve ütü odası, mutfak-banyotuvalet yer almaktadır. Kadın konukevinde;


Şiddet uğrayan kadınların barınma sorununun çözülmesi

Şiddete uğrayan kadınlarda şiddet sonucu ortaya çıkan umutsuzluk, değersizlik,
suçluluk, utanç ve korku gibi duyguların aşılması,




Özgüven ve özsaygının yeniden yapılanması,
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Yasal yardımlardan yararlandırılması

Yeni yaşam seçeneklerini sağlıklı bir biçimde belirleyebilmeleri yönünde
psikolojik destek, danışmanlık, hukuksal rehberlik sunulması,




Kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek kursuna yönlendirme,,

Aile veya eşle bir araya gelmeyi tercih etmeleri durumunda ailenin şiddet
içermeyen bir ortam haline gelmesi ve çocukların şiddetten uzak, sağlıklı bir ortamda
yetişmesi için aile ilişkilerinin sağlıklı sürdürülmesinin sağlanması,




İzleme faaliyetlerinin sürdürülmesi hizmetleri sunulmaktadır.

Bu ilde, 2014 yılı itibariyle iki ayrı noktada sırasıyla 24 ve 12 yatak kapasiteli 2 kadın
konuk evi bulunmaktadır. 12 yatak kapasiteli olan konukevi mülteci bayanlara hizmet
vermekte olup, bu iki birimden 2014 yılında 120 kadın ile 64 çocuk hizmet almıştır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın Konukevi dışında belediye binasında Kadın ve
Aile Şube Müdürlüğü bünyesinde kadın danışma birimi hizmeti vermektedir. Kadın danışma
birimi, sığınmaevinde kalmayan ve belediyeye başvuran tüm kadınlara yardım etmektedir.
Büroda, bir sosyolog, bir halkla ilişkiler uzmanı ve koordinatör daimi görev yapmaktadır.
Kadın danışma biriminin verdiği hizmetler; kurumlar arası ilişkilerin yürütülmesi;
şiddet mağduru kadınlara yönelik sosyal yardım çalışmalarını yürütmesi; şiddetin
araştırılması, önlenmesi; şiddetin tanımı ve şiddetle mücadele alanında seminerler
düzenlenmesi; STK’lar ile şiddetle mücadele kapsamında projeler uygulaması; Avrupa birliği
kadın istihdamı projelerinden kadınları yararlandırması; sığınma evinden ayrılan kadınların
yeni yaşamına geçişi için en az bir yıl destek hizmeti verilmesidir.

12.2. Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Hizmetler
Günümüz dünyasında yoksulluğun ortaya çıkardığı risklere en fazla maruz kalan
kitleyi çocuklar oluşturmaktadır. Çocukların korunmasına yönelik faaliyetlere ulusal
devletlerin yanı sıra yerel yönetimler de etkin bir biçimde katılmaktadır. Örneğin, İngiltere’de
belediyelerin birçoğu çocukların korunması ve yoksulluğun önlenmesine ilişkin projeler
yürütmektedir. Ülkemizde de belediyelerin bir kısmı özellikle sokak çocuklarına ilişkin
hizmetler sunmaktadır. Bu amaçla çocuk ve gençlik merkezleri açılmaktadır. Bu merkezlerin
amacı sokak çocuklarının sayısını en aza indirme ve risk altındaki çocukların sokak çocuğu
olmalarının engellenmesidir.
Yine ülkemizde belediyeler çocukların eğitimine ve sağlıklı bir birey olarak
gelişimlerine katkı sağlayacak çok çeşitli girişimlerde bulunmaktadır.
Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu
konuda iki hizmeti dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki; sokaklarda yaşayan veya sokağa
düşme ihtimali olan çocuklara dönük uyguladığı “İstanbul Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek
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Edindirme Merkezi (İSMEM)” projesi, diğeri ise barınma hizmeti verdiği Kartal Çocuk ve
Gençlik Evi hizmetidir.
İSMEM; İstanbul’un sokak çocukları sorununu en aza indirmek amacı ile kurulmuştur.
Bu birimde sokak çocuklarının rehabilitasyonları sağlanmakta ve meslek edindirilmek
suretiyle kendi başlarına hayatlarını sürdürebilmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Çocuklara
marangozluk, berberlik, bahçıvanlık, sıhhi tesisatçılık, mekanik, otomasyon, elektronik,
elektrik, terzilik, inşaatçılık, boya ve kartonpiyer, aşçılık, bilgisayarlı muhasebe, kasaplık
konularında eğitimler verilmektedir.
Ayrıca, çocuk ve gençlerin açık lise eğitimi ile temel eğitimlerini tamamlamaları
sağlanmaktadır. 2003 yılında hayata geçirilen proje ile İstanbul’un Tuzla ilçesinde kurulan
İSMEM Yaşam Kampüsü, 120 yatak kapasiteli olup 2009 yılında 162 çocuk veya gence
hizmet vermiştir.
Çocukların barınma ve eğitim ihtiyacı için uygulanan ikinci proje olan Kartal Çocuk
ve Gençlik Evinde ise korunmaya muhtaç 6-12 ve 13-18 yaşları arasındaki çocuk ve ergenler
kalmaktadır. 96 kişi kapasiteli ve 2 ayrı binadan oluşan bu yaşam kampüsünde 2009 yılı sonu
itibariyle 50 çocuk hizmet almıştır.
Benzer biçimde sokak çocuklarına hizmet üreten Ankara belediyesinin Sokakta çalışan
Çocuklar Merkezinden 2009 yılında 1.354 çocuk yaralanmıştır. Ankara belediyesi, 2009
yılında madde bağımlısı çocukların tedavisi için Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi
kurmuştur. Bu belediye, aynı zamanda çocukları madde bağımlılığından korumak için kamu
kurumları ile ortak projeler yürütmektedir.
Ankara büyükşehir belediyesi çocukların korunmasına yönelik faaliyetlerini; “çocuk
kulüpleri”, “bilim merkezi”, “sokakta çalışan çocuklar merkezi”, ve “çocuk bakım evleri
aracılığıyla yürütmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi bu kurumları aracılığıyla yoksul mahallelerde yaşayan
çocuklara yönelik temel hizmetlerin eşitsizlikleri azaltacak şekilde geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması, çocukların kötü alışkanlıklar kazanmalarını önleyerek sosyal ve kültürel
gelişimlerinin olumlu yönde desteklenmesi, organize suç grupları tarafından istismar
edilmeleri ve sigara, alkol, kumar vb. kötü alışkanlıklara sürüklenmelerini engellemeyi
hedeflemektedir.
Belediye bu hizmetlere günümüz dünyasında çocukların eğitimine katkıda bulunacak,
fiziki ve zihni gelişmelerine yardımcı olacak kültür - sanat ve spor merkezlerine duyulan
ihtiyacın her geçen gün artmasının bu alanda başta STK’lar olmak üzere belediyelerin
inisiyatif almaları gerekli kılması nedeniyle yönelmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi birçok belediye de olduğu gibi çocuklar için kulüpler
tesis etmiştir. Bu kulüplerde çocuklar boş vakitlerini değerlendirebilmekte, oyun salonlarında
gönüllerince eğlenebilmekte, spor aktivitelerinden yararlanabilmekte, çeşitli alanlarda açılmış
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eğitim amaçlı kurslara katılabilmektedirler. Öğrenmeyi sevgi ile bütünleştiren, daha çok
okuyan, daha çok düşünen, daha çok üreten bir nesil için Çocuk Kulüpleri Ankaralı
çocukların hizmetine sunulmuştur.
Çocuk kulüplerindeki başlıca faaliyetler;


Sosyal ve Kültürel Faaliyetler



Eğitim Destek Hizmetleri



Sağlık Hizmetleri



Spor Hizmetleri



Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri



Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri

Çocuk kulüplerinde salon sporlarının gözde oyunları olan bilardo, masa tenisi, air
hokey, masa futbolu, satranç alanları, okuma - araştırma yapılabilecek kütüphane, sağlık
alanında pratik bilgi edinebilecek ve acil durumlarda müdahale imkanına sahip sağlık odası,
eğitim, panel, seminer, söyleşi etkinlikleri için ferah salonlar ve rehberlik ve danışmanlık
hizmetleri bölümleri yer almaktadır.
Kulüpler yaz kampları, özel günleri anma toplantıları, konferans, tiyatro, konser, gezi,
piknik, müsabaka, turnuvalar gibi her türlü sosyal ve sportif etkinlikler de düzenlemektedir.
2013 yılında 22 çocuk kulübünden 181.011, 2014 yılında 147.720 çocuğa hizmet
sunulmuştur.
Ankara Büyükşehir belediyesi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim, lise ve
dengi okullarda öğretim gören öğrencilerin, okullarında öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe
geçirme imkanları sunarak başarı düzeylerine katkı sağlamak amacıyla 23 Nisan 1993
tarihinde bilim merkezi kurmuştur. 48 parça deney ve sergi birimi bulunan merkezde
öğrenciler; sıvı azot deneyi ile kristal güller yapmaktan jiroskopla kendi ekseninde dönmeye,
plazma küresiyle ışık yansıtmaktan algı, refleks ve denge aletlerinde vakit geçirmeye, fosforlu
duvarda gölgelerini dondurmaktan Van der Graaf Generator deneyi ile saçlarını diken diken
etmeye kadar birçok bilimsel amaçlı deney düzeneğinde hem keyifli vakit geçirmekte hem de
bilgilerini pekiştirmektedirler. 2012-2013 yılında 88 bin, bir sonraki eğitim-öğretim
döneminde 88 bin öğrenci bu merkezden yararlanmıştır.
Sokakta çalışan çocukların aileleri ile ilgili sorunlarını çözmek, okula gitmeyenleri
eğitime yönlendirmek, okula gidiyorlarsa eğitimlerine yardımcı olmak, okul ile ilgili
sorunlarını çözmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Uluslar Arası Çalışma Örgütü
Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslar Arası Programı ILO-IPEC arasında 4 Aralık 1992
tarihinde imzalanan protokolle Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuk Projesi başlatılmış ve
1993 yılında Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi kurulmuştur.
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Merkez, okula başlayamamış ya da başlamış olsa bile maddi yoksulluk nedeni ile
devam edememiş sokakta çalışan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle, onları okulla
ilişkilendirerek zorunlu temel eğitimden yararlanabilmelerine yardımcı olmayı, onları
desteklemeyi, bir başka deyişle çocukların ihmal ve istismarını önlemeyi amaçlamaktadır.
Merkez bünyesinde kütüphane, zekâ oyunları, halk oyunları satranç, el sanatları
odaları bulunmaktadır. Çocukların sağlıklı beslenmesi için yemekhane hizmeti verilmektedir.
Yine, sokakta çalışan çocuklardan merkeze kayıtlı olanları her türlü sağlık gereksinimleri
karşılanmaktadır.
Merkez faaliyetlerinin temel odağı çocuklar olmakla birlikte gerekli görüldüğü
takdirde ailelere yönelik faaliyetlerde de bulunulmaktadır. Başlıca faaliyetler; sosyal ve
kültürel faaliyetler, eğitim destek hizmetleri, sağlık hizmetleri, spor hizmetleri, beslenme
hizmetleri ve psikolojik-sosyal destek hizmetleridir. Merkezde çok çeşitli kurs ve
etkinlikler düzenlenerek çocukların gelişimi desteklenmektedir. Bu merkezde 2013
yılında 865, 2014 yılında 859 sokakta çalışan çocuğa hizmet verilmiştir.
Çocuklara yönelik belediyelerin yerine getirdiği sosyal hizmet uygulamalarından bir
diğeri de kimsesiz çocukların korunmasıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, aile ortamına en
yakın düzenin kurularak, çocuğun aile yoksunluğundan mümkün olduğu kadar az
etkilenmesinin sağlanması koşullarını taşıyan 70 çocuk kapasiteli yatılı bir sosyal kuruluş
olan Çocuk Bakım Evleri oluşturmuştur. Bu evlerde beden, ruh, ahlak gelişimi ve şahsi
güvenliği tehlike altında olan çocuklar, annesiz veya babasız ya da anne ve babasız çocuklar,
annesi veya babası ya da her ikisi tarafından terk edilen çocuklar koruma altına alınmaktadır.
Ayrıca ekonomik açıdan yetersiz durumda olan, ağır koşullarda çalıştırılan, iyi beslenemeyen,
giyim ihtiyacı karşılanamayan, ev ve çevre koşulları uygun olmayan çocuklar da kapsam
içindedir.
0–18 yaş aralığında bakım desteğine muhtaç çocuklar için oluşturulan ev tipi bakım
sistemi kurumsal bakım sistemlerine göre normal aile hayatına en yakın koşulları
sağlayabildiğinden dolayı günümüzde tercih edilen sistemdir.
Mersin belediyesi Sokak Çocukları Güven Evleri adını verdiği barınma merkezinin
yapımına 2007 yılında başlamıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise sokakta çalışan ve risk
altında bulunan çocukların tespiti ve ilgili kurumlara yönlendirilmesi hizmeti sunmaktadır.
İzmir Büyükşehir Belediyesi risk altındaki çocukların sokak çocuğu olmalarını engellemek
amacıyla eğitim hizmeti yürütmektedir.
Antalya belediyesi sokakta yaşayan ve ailesine dönüşü sağlanamayan çocukların yatılı
hizmet aldığı sivil toplum kuruluşlarına maddi destek sağlamaktadır. Diyarbakır belediyesi ise
madde bağımlılığı, sokakta çalışma riskleri konulu eğitimler ve bunlarla mücadeleye yönelik
çalışmaları yürütmektedir. 2009 yılında 16.800 ilköğretim öğrencisine, sokakta çalışmanın
riskleri, madde kullanımı, istismar ve çocuk hakları konusunda eğitim seminerleri verilirken
yine aynı yıl sokakta çalışan 800 çocuk yaz kampına götürülmüştür.
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Yine bu kapsamda değerlendirilebilecek bir hizmet de Antalya belediyesi tarafından
sunulmaktadır. Antalya belediyesi 48 kişi kapasiteli çocuk ve gençlik evi sosyal tesisinde,
sosyo-ekonomik yetersizlik içerisinde olan ailelerin ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek
öğretime devam eden kız çocuklarını barındırmaktadır. 2009 yılında ihtiyaç sahibi olan 4 lise,
16 üniversite öğrencisine barınma ve beslenme imkanı sağlanmıştır.
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Uygulamalar
Koruyucu Aile
Kimsesiz Çocukların Korunmasında Kurum Bakımından Aile Bakımına Geçiş
Koruyucu Aile Hizmetinin Önemi
Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek,
güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına
ihtiyaçları vardır. Çocukların yeterli sevgi alabildikleri, gereksinimlerinin düzenli olarak
karşılandığı sıcak aile ortamında yetiştirildiklerinde sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel
olarak kanıtlanmıştır. Kuşkusuz anne-babalar da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için
çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman düşünüldüğü gibi olmayabilir. Bazı aileler zihinsel,
bedensel, ya da psikolojik sorunları veya ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm gibi sosyal
sorunları nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremeyip, çocuklarının gereksinimini
karşılayamaz hale gelebilmektedirler. Böyle durumlarda, çocuklara yardım edebilmenin en iyi
yolu, öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının
sağlanmasıdır.
Bu nedenle, tüm dünyada korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen bakım
şekli,
ülkemizde
de
olduğu
gibi
koruyucu
aile
bakımıdır.
Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psiko-sosyal gelişiminin
sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır.
Kimler koruyucu aile olabilir?
Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen,
sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen ve mevzuatta belirtilen şartları
taşıyan, Kurumla işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden
herkes koruyucu aile olabilir.


TC vatandaşı iseniz



Sürekli Türkiye’de ikamet ediyorsanız



25-65 Yaşları arasındaysanız
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En az ilkokul mezunu iseniz



Düzenli gelire sahipseniz



Çocuğun öz anne-babası ya da vasisi değilseniz

Evli ya da bekâr, çocuklu ya da çocuksuz herkes
Koruyucu aile olmak üzere ikamet ettiği ilde bulunan il müdürlüğüne başvurabilir.
Eşlerin birlikte başvurmaları gerekmektedir.
Özellikle çocuğun yakın çevresinde olan akrabalar, komşular ya da aile dostları tercih
edilmektedir.
Akrabaların koruyucu aile olmak istemesi halinde yapılacak sosyal inceleme sonucuna
göre yaş ve eğitim koşulları değerlendirilmektedir.
Koruyucu aile adaylarının yaşı değerlendirilirken, eşler arasındaki yaş farkının on yaş
veya daha az olması halinde yaşı küçük olan eşin yaşı, bunun haricindeki durumlarda eşlerin
yaş ortalaması esas alınır. Adayların başvuru ve çocuğun yanlarına yerleştirildiği tarih
itibarıyla belirlenen yaş aralığında bulunmaları, çocuğun yaş dönemine uygun davranış
gösterebilme becerisi ve çocukla aralarında birebir ebeveyn-çocuk ilişkisi sağlanması esasları
göz önünde bulundurulmaktadır.
Uzmanlaşmış koruyucu aile ya da geçici koruyucu aile modellerinde belirtilen başvuru
şartlarına ek olarak; yanlarına yerleştirilecek çocuklara yardımcı olabilecek Bakanlıkça
belirlenen lisans eğitimi almış veya eşlerden biri en az ilköğretim düzeyinde olmak üzere
temel ana-baba eğitimleri, koruyucu aile birinci ve ikinci kademe eğitimlerini almış olmak
gerekmektedir.
Koruyucu aile olmak isteyen kişi bekâr ise yerleştirilecek çocuğa diğer ebeveynin
yoksunluğunu hissettirmeyecek akraba ilişkilerine sahip olması konusuna özellikle önem
verilmektedir.
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Uygulama Soruları
1) Kurum bakımı yerine aile yanında bakımın tercih edilme nedenlerini açıklayınız?
2) Ülkemizde koruyucu aile bakımının gelişimini, yaygınlık düzeyini ve uygulama
sorunlarını tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde aile, kadın ve korunmaya muhtaç çocuklara yönelik sosyal hizmetler
büyükşehir belediyeleri merkezli olarak incelendi.
Aile toplumun temel birimidir ve geleneksel değerlere sahip aile yapısı üzerine bina
edilmiş toplumlarda sosyal politika ve hizmetlere ihtiyaç duyan kitle ve buna bağlı olarak
sosyal harcamalar azalmaktadır. Gerçekten, aile, bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesinde ilk
müdahalede bulunan kurumdur.
Ailede gelir transferi, genç yetişkinler ve orta yaşlı aile üyelerinden ailenin çok genç ve
yaşlı üyelerine yönelik olarak gerçekleşir. Miras yoluyla yaşlılardan, orta yaşlı üyelere gelir
transferi olur ve bu bir refah transferi olarak kabul edilir. Yine, aile içinde iş piyasasında gelir
elde edenlerden ailenin işsiz, hasta veya bir özürlülüğü olan bireylerine gelir aktarılır. Çoğu
toplumda aile, bugün dahi, ihtiyaç içindeki bireylere ilk gelir transferini gerçekleştiren
kurumdur.
Aile tarafından sağlanan hizmetlerin niteliği incelendiğinde ise, bu hizmetlerin acil,
önemli, sağlıkla ilgili ve bürokratik özellikler taşımayan hizmetler olduğu görülmektedir.
Üstelik aile yardımı güç ve zahmetli, duygusal olarak çok yorucu ve çok maliyetli
olabilmektedir.
Gelişmiş ülke belediyeleri ailenin korunmasına büyük önem verir. Ülkemizde de
belediyelerin kadın ve aileye yönelik hizmetleri hızla artmaktadır. Ankara, Diyarbakır, Mersin,
Kocaeli, Eskişehir, Sakarya belediyeleri kadınlara barınma hizmeti sunmaktadır. Ayrıca,
belediyeler kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için çeşitli hizmetler sunarken, aile birliğinin
korunması için de danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetleri vermektedir.
Konu çocuklar açısından incelendiğinde öncelikle günümüz dünyasında yoksulluğun
ortaya çıkardığı risklere en fazla maruz kalan kitleyi çocukların oluşturduğu belirtilmelidir.
Çocukların korunmasına yönelik faaliyetlere ulusal devletlerin yanı sıra yerel yönetimler de
etkin bir biçimde katılmaktadır. Belediyelerin bir kısmı özellikle sokak çocuklarına ilişkin
hizmetler sunmaktadır. Bu amaçla çocuk ve gençlik merkezleri açılmaktadır. Bu merkezlerin
amacı sokak çocuklarının sayısını en aza indirme ve risk altındaki çocukların sokak çocuğu
olmalarının engellenmesidir. Yine ülkemizde belediyeler çocukların eğitimine ve sağlıklı bir
birey olarak gelişimlerine katkı sağlayacak çok çeşitli girişimlerde bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Geleneksel değerlere sahip toplum yapısı ile sosyal harcamalar arasında nasıl bir
ilişki vardır?
a)

Geleneksel değerlere sahip toplum yapısında sosyal harcamalar yüksektir

b)

Geleneksel değerlere sahip toplum yapısında sosyal harcamalar düşüktür

c)

Geleneksel değerlere sahip toplum yapısı ile sosyal harcamalar arasında bir ilişki

d)

Geleneksel değerlere sahip toplum yapısı ile sosyal harcamalar arasında bir ilişki

yoktur
vardır

2) Ailede gelir transferi nasıl gerçekleşir?
a) Çok genç ve yaşlı üyelere
b) Çocuklara
c) Kadınlara
d) Dullara
3) Aşağıdakilerden hangisi aile tarafından sağlanan hizmetlerin nitelikleri arasında
sayılamaz?
a)

Bürokratik

b)

Acil ve önemli

c)

Sağlıkla ilgili

d)

Duygusal olarak yorucu

4) Hangi özellikteki yerel yönetim birimleri kadın sığınma evi açmak durumundadır.
a)

Belediyeler

b)

Büyükşehir Belediyeleri

c)

Bölgesel belediyeler

d)

Nüfusu elli binden fazla belediyeler
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Cevaplar
1)b, 2)a, 3)a, 4)d
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13. KADINLAR, GENÇLER, ENGELLİLER VE YAŞLILAR MERKEZLİ
GENEL HİZMETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Kadınlar, Gençler, Engelliler ve Yaşlılar Merkezli Genel Hizmetler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yoksul ve muhtaç durumda olmayan kadın, engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik
belediyeler hizmet üretmeli midir?
2) Yoksul ve muhtaç durumda olmayan bu gruplardan hizmetlerin karşılığının talep
edilmeli midir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kadınlar, Gençler,
Çocuklar, Engelliler ve
Yaşlılara Yönelik
Hizmetler

Belediyer tarafından muhtaç
durumda olmayan bu
gruplara yönelik hizmetlerin
kavranması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla
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Anahtar Kavramlar

modeli.

Kurumsal Bakım Modeli: Kurumlarda toplu olarak hizmet yürütülen hizmet
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Giriş
Bu bölümde, yoksul ve muhtaç durumda bulunmayan kadınlar, gençler, engelliler,
çocuklar ve yaşlılar için ülkemizdeki belediyelerin sunmakta oldukları hizmetler
incelenmiştir.
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13.1. Kadınlar, Gençler, Özürlüler ve Yaşlılar Merkezli Genel
Hizmetler
Günümüzde büyükşehir belediyeleri gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, hizmetlerini tüm
toplumu kapsayacak biçimde planlamaktadır. Öncelikle yoksul ve muhtaç kişilerin ihtiyacı
karşılandıktan sonra diğer toplum kesimlerine ücret karşılığı hizmet sunulmaktadır. Örneğin,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Akseki Ormanalı Abdullah-Nerime Turan
Huzurevinde kendine yetebilen, fiziksel ve zihinsel herhangi bir sorunu bulunmayan sakinlere
ücret karşılığı hizmet vermektedir. 2009 yılı itibariyle bu Huzurevinden 48 kişi hizmet
almıştır.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi yoksul olup olmadığına bakmaksızın aşağıdaki
hizmetlerin çoğunu bu il sınırları içinde yaşayan 65 yaş üstü tüm hemşehrilerine
sağlamaktadır. Sadece temizlik ve bakım hizmetleri ile cenaze destek hizmetlerinin bakıma
muhtaç ve kimsesizler için sunmaktadır. Ayrıca, birçok hizmeti gelişmiş ülkelerde olduğu gibi
ücret karşılığı yerine getirmektedir.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Hizmetleri
Birime başvuru
Sakarya ili sınırları içinde ikamet eden, eşiyle veya yalnız yaşayan, 65 yaş ve üzeri her
birey şahsen veya birinci dereceden akrabaları aracılığıyla başvurabilir. Birime üyelik için
yaşlının beyanı esastır. Herhangi bir belge istenmez
Sunulan hizmetler
Sosyal hizmetler
1. Başvuran yaşlıların sosyal incelemesinin yapılması (Sosyal hizmet uzmanı, hizmet
almak istediği halde merkezimize gelmekte güçlük çeken yaşlıların evine giderek
incelemelerini yapacaktır)
2. Yaşlılara verilecek hizmetlerin belirlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması.
Psikolojik destek hizmetleri
1. Psikologlar tarafından üyelerin periyodik olarak evinde ziyaret edilmesi.
2. Psikolojik değerlendirme sonrası tanımlanan farklı sorunlar (yalnızlık, stres, temel
yaşam olayları sonrası uyum sorunları, iletişim çatışmaları, aile sorunları, uyku sorunları,
tükenmişlik duygusu vb.) için psikolojik destek sağlanması.
3. Ruhsal bozukluklar için bilgilendirme.
4. Psikiyatrik tetkik tedavi ve terapötik müdahale amacıyla yönlendirme.
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Doktor ve hemşire kontrolünde sağlık hizmetleri
1. Periyodik sağlık hizmetleri
2. Evde sağlık kontrolü yapılması
3. Tansiyon, şeker ve kolesterolün ölçülmesi (Haftada bir gün belirlenen bir bölgede
sağlık taraması, ayda bir kere EKG ölçümü)
4. Yılda bir kez Check-up
Ekonomik destek hizmetleri
1. Gıda yardımı
2. Sıcak aş yardımı
3. Yakacak yardımı
4. Giyecek yardımı
5. İlaç yardımı
6. Akülü araç, tekerlekli sandalye ve hasta bezi yardımı (özürlü yaşlılar için)
Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri
1. Sokakta kalan yaşlıların aileleri ile irtibata geçme ve eğer kimsesiz iseler gerekli
kurumlara yerleştirilmeleri.
2. Yaşlılık maaşı ve evde bakım ücreti ile ilgili bilgilendirmeler.
3. Sağlık güvencesi ile ilgili bilgilendirmeler
Refakat ve danışmanlık hizmetleri
1. Psiko-sosyal sorunlar için üyelerin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi
2. Üyelere kitap, gazete, dergi okunması
3. Üyelerle sohbet edilmesi ve birlikte gezintiye çıkılması
4. Üyelerin PTT, elektrik, su, doğalgaz vb. faturalarının takibinde ve gerekli yerlere
yatırılmasında (fatura bedelinin yaşlı tarafından karşılanması kaydıyla) kendisine yardımcı
olunması
5. Banka işlemlerinde yardımcı olunması
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6. Günlük alışverişinde yardımcı olunması
7. Sanatsal etkinliklerde ve akraba- dost ziyaretlerinde üyelere eşlik edilmesi
Temizlik ve bakım hizmetleri
1. Evin genel temizliği
2. Çamaşırların yıkanması ve ütülenmesi
3. Yemek yapımı ve bulaşık yıkanması (malzemeleri yaşlıya ait olmak üzere)
4. Bakım hizmetleri ve vücut temizliği
(Temizlik ve bakım hizmetleri bakıma muhtaç ve kimsesizler için geçerli olacaktır)
Her türlü ev içi tamirat
1. Marangozluk
2. Elektrik tesisatı tamiratları
3. Su tesisatı tamiratları
4. Dışarıda yaptırılacak onarımlar (ücret yaşlı tarafından karşılanır)
Acil yardım hizmetleri
1. Ambulans hizmeti
2. Cenaze destek hizmetleri (bakıma muhtaç ve kimsesizler için)
Sosyal ve kültürel etkinlikler
1. Söyleşiler, paneller ve konferanslar
2. Eski ve yeni üyelerin tanışmasını ve kaynaşmasını sağlayan toplantılar
3. Konser, sinema ve tiyatro etkinlikleri
4. Yemekli toplantılar
5. Geziler ve piknikler
6. Belirli sayıda yaşlının yılda bir kez tatile götürülmesi
7. Boş zaman uğraşıları
8. Devlet büyüklerini ziyaret
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9. Merkez bünyesinde eğlenceler yapılması ve çeşitli kutlamalar
Özel günlerin ve haftaların kutlanması
1. Özel gün ve haftalarda yaşlılara kutlama mesajları gönderilmesi
2. Özel gün ve haftaların özelliğine uygun şekilde yaşlılarla birlikte kutlanması
(konuşmalar yapılması, şiirler okunması, anıların paylaşılması, temsili kişi seçilmesi, yiyecek
ve içecek ikramı vb.)
Öncelikli hizmet kartı
1. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hizmetlerinden sıkıntıya girmeden
yararlanabilmeleri amacıyla öncelikli hizmet kartının verilmesi
Yaşlı serbest kartı
1. Üyelerimizin sosyal yaşama daha rahat ve aktif katılabilmesi için ulaşım
maliyetlerini ortadan kaldırmak amacıyla Yaşlı Serbest Kartı uygulaması gerçekleştirilecektir.
Bu kart sayesinde üyeler belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanacaktır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar Hizmet Merkezi
Bu merkez, önceliği kimsesiz ve hiç geliri olmayan yaşlılar olmakla birlikte sosyoekonomik düzey farkı gözetilmeksizin 60 ve daha yukarı yaş grubundaki her yaşlının üye
olabildiği bir birim olarak hizmet vermektedir. “Kurumsal Bakım Modeli” çerçevesinde
hizmet veren bu merkeze 2012 sonu itibariyle toplam 36.229 yaşlı üyedir.
Yaşlılar Hizmet Merkezi’nin temel hedefi; üye olan yaşlıların günlük yaşamlarını
kolaylaştırmak, evlerinde onlara destek olmak, sağlıklı bir yaşlılık süreci geçirmelerini
sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda verilen hizmetler aşağıda sıralanmıştır.
Sosyal Hizmetler: Merkezde verilen sosyal hizmetler, sosyal hizmet uzmanları
tarafından yürütülmektedir.




Başvuran yaşlıların sosyal incelemesinin yapılması,

 Yaşlılara verilecek hizmetlerle ilgili düzenlemelerin ve organizasyonların
yapılması,
 Yaşlılara yönelik eğitim, boş zaman uğraşları, geziler, kamplar ve sosyal
faaliyetlerin düzenlenmesi,


Günlük 20-30 arası yeni üye kaydının yapılması.

Psikolojik Destek Hizmeti: Üyeler, psikologlar tarafından periyodik olarak
evlerinde ziyaret edilmekte ve aşağıdaki konularda psikolojik destek sağlanmaktadır.
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Yalnızlık duygusu ile baş etme,



Stresle baş etme,

 Temel yaşam olayları (emeklilik, iş kaybı, yakın kaybı, doğal afetler vb.) sonrası
uyum problemlerinin çözümü,


İletişim çatışmaları,



Aile problemleri,



Sosyal destek kaynaklarının aktive edilmesi,



Kendilik değeri,



Uyku problemleri,



Yaşlı bakımını üstlenen bireylerin tükenmişlik duygusu ile baş etmesi,

 Kronik fiziksel rahatsızlıkların (kanser, böbrek yetmezliği, kronik kalp yetmezliği
vb.) psikolojik örüntüleri,


Grup çalışmaları (talep geldiğinde ve yeterli kişi sayısı sağlandığında),

 Ruhsal bozukluklar için bilgilendirme, psikiyatrik tetkik-tedavi ve terapötik
müdahale amacıyla yönlendirme vb.


Doktor ve hemşire kontrolünde sağlık hizmetleri:

 Periyodik sağlık hizmetleri:
 Periyodik olarak yaşlının doktor ve hemşire tarafından evinde ziyaret edilmesi ve
rutin sağlık kontrollerinin yapılması,
 Merkeze gelen yaşlılara gün içinde doktor ve hemşire tarafından sağlık hizmeti
verilmesi,
 Reçeteli enjeksiyon yapımı, tansiyon ölçümü, serum takılması, sanda yapılması,
pansuman yapılması, ilaç kullanımının takip edilmesi, diyet danışmanlığı ve diğer hemşirelik
hizmetleri,
 Her haftanın son günü yaşlı yoğunluğu olan bir bölgede sağlık taraması yapılması
(şeker düzeyinin, kolesterolün ve tansiyonun ölçülmesi, kemik taraması ve kansızlık testi vb.),


Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri:
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 Psiko-Sosyal Danışma: Merkezde çalışan psikolog ve sosyal hizmet uzmanları
tarafından yaşlıların psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarının saptanması, tanımlanması,
değerlendirilmesi, ilgili konularda yaşlının bilgilendirilmesi, problemin çözümüne yönelik
girişimlerde bulunulması (merkez olanakları çerçevesinde çözümlenmesi veya ilgili kurum ve
kuruluşlara yaşlının yönlendirilmesi),
 Kurum hizmetlerine yönelik danışma: Merkez hizmetlerine yönelik danışmanlık
(hizmetlerin yüz yüze veya telefon ile tanıtımı ve hizmetler ile ilgili yaşlılardan gelen
geribildirimlerin değerlendirilmesi),


Refakat ve danışmanlık hizmetleri:



Psiko-sosyal sorunlar için bilgilendirme ve yönlendirme,



Ev ziyaretleri,



Yaşlıya kitap, gazete ve dergi okunması, yaşlı ile sohbet edilmesi,



Sosyal ve kültürel etkinlikler:

Eğitim programları (söyleşi, toplantı ve konferansların düzenlenmesi): Yaşlıların
ilgi alanına ve beklentilerine uygun çeşitli konularda alanında yetkin uzmanların konuşmacı
olarak katıldığı söyleşi, panel ve konferansların düzenlenmesi



Kaynaştırıcı Toplantılar: Her ay eski ve yeni üyelerin tanışmasını ve kaynaşmasını
sağlayan toplantıların düzenlenmesi,

Geri Bildirim Toplantıları: Ayda bir kez, kurum ve hizmetlerimize ile ilgili
üyelerin duygu düşüncelerinin alındığı geribildirim toplantılarının düzenlenmesi,


Konser, sinema ve tiyatro etkinlikleri: Düzenli aralıklarla Türk Sanat Müziği
(TSM) ve Türk Halk Müziği (THM) konserlerinin düzenlenmesi, yaşlıların sinemaya ve
tiyatroya götürülmesi, merkez bünyesinde TSM ve THM kurulmasına yönelik girişimlerin
yapılması,


Yemekler: Yılda birkaç kez çeşitli lokallerde üyelere yemekli toplantılar
düzenlenmesi, merkezimizde ve belediyemizin çeşitli birimlerinde (örneğin, Kadınlar Lokali)
çaylı pastalı eğlenceler düzenlenmesi


Geziler ve piknikler: Günlük veya günübirlik Ankara içi ve çevresi ile yakın illere
düzenli aralıklarla geziler düzenlenmesi ve piknik yapılması,


Kamp etkinlikleri: Belirli sayıda yaşlının yılda bir kez Balıkesir Altınoluk Akçay
kampına tatile götürülmesi (yol, ikamet ve yemek giderleri Ankara Büyükşehir Belediyesi
tarafından karşılanmaktadır)
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Boş zaman uğraşları: Yaşlıların boş zaman uğraşları (patch-work, takı, el
sanatları, ahşap işleri, resim, heykel, fotoğrafçılık, bitki yetiştirme vb.) ile ilgili taleplerinin
değerlendirilmesi ve boş zaman uğraşları ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin
olanaklarından yararlanılması, kurslarla ilgili kermes ve sergilerin açılması ve yaşlılara
yönelik yabancı dil kurslarının açılması.




Devlet büyüklerini ziyaret,

Diğer sosyal faaliyetler: Merkez bünyesinde eğlence, doğum günü kutlamaları,
yarışmalar vb. faaliyetlere yönelik organizasyonların yapılması.




Özel Günlerin ve Haftaların Kutlanması:

Özel günlerde ve haftalarda yaşlılarımıza kutlama mesajları ve kartları gönderilmesi,
özel günün ve haftanın özelliğine uygun şekilde yaşlılarımızla birlikte kutlanması,
konuşmalar yapılması, şiirler okunması, anıların paylaşılması, özel günlerde bir yaşlımızın
temsili kişi seçilmesi (en yaşlı anne, en yaşlı öğretmen vb.), günün özelliğine göre şeker,
yiyecek, içecek ikramı vb.
Ekonomik destek hizmetleri: Sosyo-ekonomik düzeyin düşük olduğu bölgelerde
yalnız yaşayan ve kimsesi olmayan yaşlıların tespiti sonucunda yapılan ekonomik yardımlar,




Gıda yardımı,



Yakacak yardımı,



Giyecek yardımı.

Yaşlı Serbest Kartı: Yaşlıların sosyal yaşama aktif katılımlarının sağlanması
amacıyla kendilerine Yaşlı Serbest Kartı verilmesi ve yaşlıların belediye otobüslerinden
ücretsiz yararlanmaları.


Temizlik ve bakım hizmetleri: Evdeki günlük rutin işlerini yapmada zorlanan
yaşlılara sağlanan destekleyici temizlik hizmetleri,


 Evin genel temizliği: Yerlerin süpürülüp silinmesi, toz alınması, camların,
halıların, kapı ve çerçevelerin temizlenmesi, mutfağın genel temizliği, tuvalet ve banyo
temizliği, balkonların yıkanması.
 Yemek yapımı ve bulaşık yıkanması: Haftada bir kez yaşlının evinde yaşlıya ve
misafirlerine 3 öğün yemek yapılması ve bulaşıkların yıkanması,
 Bakım hizmetleri ve vücut temizliği: Bakıma muhtaç fiziksel yetersizliği olan
yaşlıların beden temizliği, saç, sakal ve tırnak kesimleri ve bakımları.


Her türlü ev içi tamirat:
277

 Marangozluk: Açılıp kapanmayan kapıların, pencerelerin ve kırılan mobilyaların
onarılması,
 Elektrik tesisatı tamiratları: Sigorta, priz, elektrik düğmesi ve ampullerin
onarılması ve değiştirilmesi vb.,
 Su tesisatı tamiratları: Conta değiştirilmesi, tıkanan boruların açılmasıdeğiştirilmesi, bataryaların onarımı ve değiştirilmesi vb.,


Boya badana işleri: Bakıma muhtaç yaşlılara boya-badana hizmeti,

 Dışarıda yaptırılacak onarımlar: Ücreti yaşlı tarafından karşılanmak üzere evde
tamiri mümkün olmayan cihaz ve eşyaların dışarıda tamir ettirilmesi.
Diğer taraftan belediyelerin çoğu yaşlı ve özürlü üyelerine ücretsiz veya indirimli
seyahat kartları vermektedir.
Özürlü, kadın ve gençlere yönelik çok çeşitli hizmetler yine muhtaçlık kriterine bağlı
olmaksızın sunulmaktadır. Örneğin, ana ulaşım yolu ve meydanlarda yaya ve özürlü yayaların
yürüme konforunu artırmaya yönelik çalışmalar yapılmakta, özürlülerinde rahatlıkla
kullanabileceği toplu taşıma araçları hizmete sokulmakta, bu grupların yaşam standartlarını
yükseltmek amacıyla gezi, piknik, tiyatro vb. sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımlarını
kolaylaştırmak için özel tasarlanmış asansörlü otobüs ve minibüs ile hizmet verilmektedir.
Özürlülere yönelik farklı hizmet geliştiren belediye, Ankara Büyükşehir Belediyesidir.
Bu belediye, 2008 yılında özürlülerin girişimciliğini artırmaya yönelik bir çalışma
başlatmıştır. Bu çalışma kapsamında Bahçelievler kapalı pazaryeri içinde 24 özürlüye stant
tahsis edilen “Özürlü Ticaret Merkezi” kurulmuştur.
Birçok büyükşehir belediyesi gençlik ve çocuk meclisi kurarak bu grupların
kendileriyle ilgili faaliyetlerin karar alma süreçlerine katılımını artırmayı hedeflemektedir.
Çocuk kulüpleri ve gençlik merkezleri açarak bu gruplara sosyal ve kültürel nitelikli
hizmetler, eğitim hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri ile rehberlik ve danışmanlık
hizmetleri sunulmaktadır.
Belediyeler kadın üyelerine yoğun biçimde sağlık, eğitim ve danışmanlık hizmeti
sunmakta, bu hizmetlerle ilgili çeşitli birimler kurmaktadır. Örneğin, Eskişehir belediyesi
Kadın Dayanışma Merkezi, Diyarbakır belediyesi DİKASUM, Sakarya belediyesi Kadın
Konukevi, Kocaeli belediyesi Kadın Sağlığı Merkezi, İBB ise Kadın ve Aile Sağlığı
Merkezini kurmuştur.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi kadınlara hukuksal ve
psikolojik danışma hizmeti ve sağlık kuruluşlarına erişim desteği vermektedir. 2009 yılında
bu merkezde şiddet görmüş 998 kadına psikolojik tedavi uygulanmış, bu kişiler hukuksal
hakları konusunda bilinçlendirilmiş ve ihtiyacı olanlar kadın sığınma evine yönlendirilmiştir.
Yine bu merkezde risk grubu içinde yer alan 1.718 kadının klinik meme muayenesi yapılmış,
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321 kadına mamografi çekilmiş, 4.050 kadın meme kanseri konusunda eğitilmiş, meme
kanseri teşhisi konulmuş 4 kadının ameliyatı yaptırılmıştır.
İBB Kadın ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ise kadınların sağlık sorunları ele alınmakta
ve risk faktörleri ortaya çıkarılmaktadır. İstanbul’un çeşitli yerlerinde 34 adet Kadın ve Aile
Sağlığı Merkezi faaliyette bulunmaktadır. Merkezlerde 15 yaş ve üzeri tüm kadınlara ücretsiz
hizmet verilmektedir. Bu hizmet; kadın ve çocuklarda tespit edilen sağlık problemlerinin
genellikle eğitim, erken tanı ve tedaviyle önlenebilir hastalıklar olması; koruyucu sağlık ve
sağlık taraması hizmeti veren merkezlerin yaygın olarak bulunmaması; kadınların, eğitim
verildiği takdirde, erken tanının önemini tüm aileye taşıyabilen bir konumda olması ve
kadının, hayatının evrelerine farkındalığını arttırmak nedenleriyle yürütülmektedir.
Bu hizmetler;
• Sağlık eğitimleri,
• Kemik gelişimi ve erimesi taraması
• Meme kanseri taraması,
• Rahim ağzı kanseri taraması,
• Genital enfeksiyon taraması,
• Yetişkinler ve çocuklar için psikolojik danışmanlık hizmeti,
• Sağlam çocuk takibi,
• Kalp damar hastalıkları risk taraması,
• Anemi taraması başlıklarında toplanmaktadır.
Tüm kadınlara verilen bu hizmetler esnasında tarama sonucunda riskli olarak
değerlendirilen ve sosyal güvencesi bulunmayan kadınların ileri tetkik ve tedavi ihtiyaçları,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından evde sağlık hizmetleri kapsamında
karşılanmaktadır.
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Tablo 15: İBB Kadın ve Aile Sağlığı Hizmetleri
2009
Kadın ve Aile Sağlığı Merkez
Sayısı

34

Görüntüleme Merkezi Sayısı

5

Hizmet Verilen Kadın Sayısı

216.458

Rahim Ağzı Kanseri Taraması

153.386

Meme Muayenesi

201.762

Mamografi

64.574

Meme Ultrasonu

33.193

Kemik Ölçümü

233.947

Kemik Yoğunluğu Ölçümü DEXA

25.219

Genital Enfeksiyon Taraması

151.074

Kardiyovasküler Risk Taraması

164.826

Sağlam Çocuk Takibi

31.354

Psikolojik Danışmanlık- Ailelerle
Görüşme

133.423

Eğitim (Kişi)

220.833

Kaynak: İBB, 2009 Yılı Faaliyet Raporu, s. 208.

Tablo 16: Yıllar itibariyle Kadın ve Aile Sağlığı Hizmetleri

Kadın ve Aile Sağlığı Merkez
Sayısı

2004

2005

2006

2007

2008

2009

5

6

15

30

33

34

2

5

5

Görüntüleme Merkezi Sayısı
Hizmet Verilen Kadın Sayısı

35.000

67.000

68.583

172.610 289.365 216.458

Eğitim (Kişi )

390

6.724

57.414

217.243 246.410 220.833

Kaynak: İBB, 2009 Yılı Faaliyet Raporu, s. 208.
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Uygulamalar
Kadın Sığınma Evi Destekleri
2.5 Destek Alanları
a) Kadının, danışmanı ile birlikte yaptığı planlama çerçevesinde, öncelik sırasına göre
ihtiyaç duyduğu konularda destek alması sağlanır.
b) Kadına yönelik çalışmalar kadın danışma merkezi aracılığıyla, sığınmaevinde ya da
başka bir kuruluşta sağlanabilir. Can güvenliği tehdidi olmayan kadınlar için çalışmaların
olabildiğince sığınmaevi dışında gerçekleştirilmesi hem kadının güçlenmesine yardımcı
olması hem de sığınmaevi sonrasında destek alabilmesi bakımından önemlidir.
2.5.1 Psikolojik Destek
Bireysel ve grupla psikolojik destek, danışma merkezi psikologu tarafından danışma
merkezinde sağlanır. Kadının can güvenliğine yönelik bir tehdit varsa görüşmeler
sığınmaevinde gerçekleştirilir.
Sığınmaevinde çalışan sosyal hizmet uzmanları kadınların psikolojik destek hakkında
bilgilendirilmesi ve psikoloğa yönlendirmesinden sorumludur.
Psikolog gerektiğinde görüşmenin gizliliği kuralını ihlal etmeden sığınmaevi
çalışanları ile kadına yönelik uygun yaklaşımın benimsenmesi konusunda görüşür.
İşbirliği/yönlendirme yapılabilecek kuruluşlar: Psikolojik destek hastanelere,
üniversitelerin danışmanlık merkezlerine, SHÇEK aile danışma merkezlerine veya
diğer kadın danışma merkezlerinin psikologlarına yönlendirme şeklinde sağlanabilir.
2.5.2 Grup Çalışmaları
a) Sığınmaevi cinsel şiddet, boşanma, kadın hakları, iletişim, anne-çocuk ilişkileri,
sığınmaevi yaşantısı gibi kadınlara ilişkin çeşitli konuları içeren grup çalışmaları yürütür. Bu
çalışmaların programları, alanında uzman kişiler tarafından hazırlanır ve uygulanır.
b) Grup çalışmalarına sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar kolaylaştırıcılık yapar.
c) Grup çalışmalarında, kadınların yaşadığı sorunlar ve çözümleri hakkında yapılan
tartışmalarla kendilerini ifade etmeleri, duygusal boşalım yaşamaları ve deneyimlerini
paylaşmaları sağlanır.
d) Kadınların güçsüzleştirilme süreçleri ele alınarak, güçlerini fark etmeleri sağlanır.
e) Grup çalışmalarında kadınlar arasındaki dayanışmayı artırıcı yaklaşım ve yöntemler
kullanılır.
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f) Grup çalışmaları kadınların yoğun olarak sığınmaevinde bulunduğu saatlerde,
haftada en az bir kez olmak üzere düzenlenir.
g) Grup çalışmaları, kadınların mesai saatleri dikkate alınarak planlanır.
h) Can güvenliği riski olmayan kadınlar için grup çalışmaları kadın danışma
merkezinde yürütülür.
i) Danışma merkezinde yürütülen grup çalışmalarına, güvenlik riskleri göz önünde
bulundurulmak koşuluyla sığınmaevinde kalmayan, danışma merkezi çalışanlarının uygun
gördüğü kadınlar da katılabilir.
İşbirliği/yönlendirme yapılabilecek kuruluşlar: Bu konudaki destek üniversitelerin
ilgili bölümleri, SHÇEK aile danışma ve toplum merkezleri, ildeki diğer kadın danışma
merkezleri veya sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde tarafından organize edilen grup
çalışmalarına yönlendirmek şeklinde de sağlanabilir.
2.5.3 Hukuki Destek
a) Kadınların temel yasal hakları kadın danışma merkezi ve sığınmaevi çalışanları
tarafından bilinir ve kadınlara temel düzeyde bilgilendirme yapılır.
b) Kadınlar baroların adli yardım birimlerine yönlendirilir.
c) Gönüllü avukatlar tarafından danışma merkezinde bilgilendirme toplantıları
düzenlenir.
d) Çeşitli kuruluşlar tarafından yasal bilgilendirme amaçlı organizasyonlara
yönlendirilir.
e) Dava sürecinde kadına refakat edilir.
İşbirliği/yönlendirme yapılabilecek kuruluşlar: Barolar, kadın örgütleri, sivil toplum
örgütleri, gönüllü avukatlar, Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM.)
2.5.4 Maddi Destek
a) Kadınların katılım payı gerektiren tedavi ve ilaç masraflarının karşılanmasında
destek olunur.
b) Okula giden çocuklara burs sağlanmasında destek olunur.
c) Kadınlara belirli bir limit dahilinde ücretsiz ulaşım imkanı sağlanır.
d) Sığınmaevi sonrasında kira desteği verilir.
e) Sığınmaevinden ayrılan ve talepte bulunan kadınlara belediyelerin sosyal yardımları
kapsamında destek sağlanır.
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f) Çalışmayan kadın ve çocukların kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla her
ay ….. para ödenir. Çocuklu kadınlar için …… TL’dir.
İşbirliği yapılabilecek kuruluşlar: TC. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı, sosyal yardım ve eğitim bursu veren sivil toplum kuruluşları.
2.5.5 Yemek
a) Sığınmaevi, kadın ve çocukların sağlıklı beslenme ihtiyaçlarını ücretsiz karşılar.
b) Yemek; sağlık sorunları nedeniyle diyet yapanlar, hamileler ve çocukların özel
ihtiyaçları gözetilerek hazırlanır.
c) Yemekler, aşçı ve her gün yemekten sorumlu iki kadın tarafından hazırlanır.
2.5.6 Ev Eşyası
a) Sığınmaevinden ayrılan kadınlara ihtiyaç duydukları ev eşyaları bağışlar yoluyla ya
da belediyenin imkânları çerçevesinde sağlanır.
b) Sorumlu müdürlük bağışlanan eşyalar için depo ve nakliye sağlar.
c) Kadın danışma merkezi bağışların artırılması için bilgilendirici çalışmalar yapar.
İşbirliği yapılabilecek kuruluşlar: Özel sektör, sivil toplum örgütleri ve bireyler.
2.5.7 Meslek Eğitimi ve İş Bulma Desteği
a) Kadın danışma merkezinde çalışan sosyal hizmet uzmanları kadınlar meslek
edindirme programlarına yönlendirir.
b) Sığınmaevi çalışan ve gönüllüleri iş ilanlarını tarayarak kadınları bilgilendirir veya
kadınların ilanları takip etmesi sağlanır.
c) Sığınmaevinde ve kadın danışma merkezinde özgeçmiş hazırlama ve iş mülakatları
konularında eğitimler verilir.
d) Kadınların el ürünlerinin belediye etkinliklerinde ve uygun yerlerde pazarlanması
sağlanır.
e) Kadınlara iş kurmalarına destek olacak olanaklar, krediler hakkında bilgi aktarılır.
İşbirliği yapılabilecek kuruluşlar: İŞKUR, halk eğitim merkezleri, belediyelerin
meslek edindirme kursları, toplum merkezleri, sivil toplum örgütleri, kredi veren kuruluşlar
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2.5.8 Tıbbi Destek
a) Sağlık sorunları olan kadınlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilir ve gerektiğinde
eşlik edilir.
b) Sığınmaevinde çalışan hemşire, kadınlara acil durumlarda ve basit sağlık
sorunlarında müdahale eder.
c) Hemşire temel sağlık bilgileri konusunda kadınlara bilgi aktarır, danışmanlık yapar.
d) Hemşire tedavi sürecinde olan kadınların ilaçlarının düzenli kullanılması için
danışmanlık verir.
e) Perhiz yapması gereken kadınların beslenmesi için özel menü hazırlanır.
İşbirliği yapılabilecek kuruluşlar: Hastaneler, belediyelere bağlı sağlık kuruluşları,
sağlık ocakları.
2.5.9 Nüfus Kaydı
a) Sığınmaevinde nüfus kaydı olmayan kadın ve çocukların nüfus kayıtlarının
yapılmasına yardımcı olunur.
İşbirliği yapılabilecek kuruluşlar: İl nüfus müdürlüğü.
2.5.10 Eşlik Desteği
a) Kadınlara gereksinim duyduğu hallerde polis, savcılık ve avukat görüşmelerinde
eşlik edilir.
b) Doğum, ameliyat gibi nedenlerle hastanede kaldıkları durumlarda kadınlara refakat
edilir.
c) Eşlik desteği uygun olduğu durumlarda sığınmaevinde kalan diğer kadınlar ve
gönüllüler tarafından gerçekleştirilir.
İşbirliği yapılabilecek kişiler: Gönüllüler, sığınmaevinde kalan kadınlar.
2.5.11 Tercüme
a) Türkçe bilmeyen kadınlara tercüman desteği sağlanır. Tercümanların kadın
olmasına ve mümkün olduğunca aynı kişilerin çağrılmasına dikkat edilir.
b) Can güvenliği tehdidi olmadığı sürece tercümanın katıldığı görüşmeler kadın
danışma merkezinde gerçekleştirilir.
İşbirliği yapılabilecek kişiler: Gönüllüler, sivil toplum kuruluşları, tercüme büroları.
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2.5.12 Sosyal Etkinlik Desteği
a) Sığınmaevi içinde ve sığınmaevi dışında eğlence, piknik, gezi gibi etkinlikler
düzenlenir.
b) İlde düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler panolarda duyurulur.
İşbirliği yapılabilecek kuruluşlar: Belediyeler, sivil toplum örgütleri, özel sektör,
gönüllüler.
2.5.13 Ulaşım
a) Belediye, kadınlara belediye otobüsleri ile ücretsiz ulaşım için belirlenen miktarda
ulaşım kartı sağlar.
2.5.14 Sportif etkinlikler
a) Kadınların belediyenin sosyal ve spor tesislerinden kadınların ücretsiz yararlanması
sağlanır.
2.5.15 Bilgilendirici Materyaller
Kadınlara ihtiyaç duyulan konularda bilgilendirme broşürleri verilir. Resmi kurumlar
ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanmış broşürler kullanılabileceği gibi, ihtiyaç
duyulan konularda sığınmaevi ve danışma merkezinin koordinasyonu ile de hazırlanabilir.
Sığınmaevinde şu konularda broşürler, bilgilendirici materyaller bulunur:
a) Şehri tanıtıcı broşür ve harita (ilgili kuruluşların adresi işaretlenecek).
b) Yasal haklar,
c) Bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları,
d) Cinsiyet eşitliği,
e) Kadına yönelik şiddet
f) Destek alınabilecek kurum - kuruluşların çalışmaları,
g) Çocuklarla ilişkiler, çocuk eğitimi,
h) Sığınmaevinde yürütülen çalışmalar
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Uygulama Soruları
1) Kadın sığınma evinde kadınlara yönelik destekleri sayınız?
2) En önemli gördüğünüz desteği ve niçin tercih ettiğinizin gerekçesini açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ülkemiz büyükşehir belediyelerinin kadınlar, gençler, engelliler ve
yaşlılar merkezli genel hizmetler incelendi.
Bu kapsamda günümüzde büyükşehir belediyelerinin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi,
hizmetlerini tüm toplumu kapsayacak biçimde planladığı anlaşılmaktadır. Belediyeler;
öncelikle yoksul ve muhtaç kişilerin ihtiyacı karşılandıktan sonra diğer toplum kesimlerine
ücret karşılığı hizmet sunulmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Akseki
Ormanalı Abdullah-Nerime Turan Huzurevinde kendine yetebilen, fiziksel ve zihinsel
herhangi bir sorunu bulunmayan sakinlere ücret karşılığı hizmet vermektedir.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi yoksul olup olmadığına bakmaksızın aşağıdaki
hizmetlerin çoğunu bu il sınırları içinde yaşayan 65 yaş üstü tüm hemşehrilerine
sağlamaktadır. Sadece temizlik ve bakım hizmetleri ile cenaze destek hizmetlerinin bakıma
muhtaç ve kimsesizler için sunmaktadır. Ayrıca, birçok hizmeti gelişmiş ülkelerde olduğu
gibi ücret karşılığı yerine getirmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar Hizmet Merkezi önceliği kimsesiz ve hiç geliri
olmayan yaşlılar olmakla birlikte sosyo-ekonomik düzey farkı gözetilmeksizin 60 ve daha
yukarı yaş grubundaki her yaşlının üye olabildiği bir birim olarak hizmet vermektedir.
“Kurumsal Bakım Modeli” çerçevesinde hizmet veren bu merkeze 2012 sonu itibariyle
toplam 36.229 yaşlı üyedir.
Yine belediyelerin çoğu yaşlı ve özürlü üyelerine ücretsiz veya indirimli seyahat
kartları vermektedir. Engelli, kadın ve gençlere yönelik çok çeşitli hizmetler yine muhtaçlık
kriterine bağlı olmaksızın sunulmaktadır. Örneğin, ana ulaşım yolu ve meydanlarda yaya ve
engelli yayaların yürüme konforunu artırmaya yönelik çalışmalar yapılmakta, engellilerinde
rahatlıkla kullanabileceği toplu taşıma araçları hizmete sokulmakta, bu grupların yaşam
standartlarını yükseltmek amacıyla gezi, piknik, tiyatro vb. sosyal ve kültürel faaliyetlere
katılımlarını kolaylaştırmak için özel tasarlanmış asansörlü otobüs ve minibüs ile hizmet
verilmektedir.
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Birçok büyükşehir belediyesi gençlik ve çocuk meclisi kurarak bu grupların
kendileriyle ilgili faaliyetlerin karar alma süreçlerine katılımını artırmayı hedeflemektedir.
Çocuk kulüpleri ve gençlik merkezleri açarak bu gruplara sosyal ve kültürel nitelikli
hizmetler, eğitim hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri ile rehberlik ve danışmanlık
hizmetleri sunulmaktadır.
Belediyeler kadın üyelerine yoğun biçimde sağlık, eğitim ve danışmanlık hizmeti
sunmakta, bu hizmetlerle ilgili çeşitli birimler kurmaktadır. Örneğin, Eskişehir belediyesi
Kadın Dayanışma Merkezi, Diyarbakır belediyesi DİKASUM, Sakarya belediyesi Kadın
Konukevi, Kocaeli belediyesi Kadın Sağlığı Merkezi, İBB ise Kadın ve Aile Sağlığı
Merkezini kurmuştur.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi kadınlara hukuksal ve
psikolojik danışma hizmeti ve sağlık kuruluşlarına erişim desteği vermektedir. 2009 yılında
bu merkezde şiddet görmüş 998 kadına psikolojik tedavi uygulanmış, bu kişiler hukuksal
hakları konusunda bilinçlendirilmiş ve ihtiyacı olanlar kadın sığınma evine yönlendirilmiştir.
Yine bu merkezde risk grubu içinde yer alan 1.718 kadının klinik meme muayenesi yapılmış,
321 kadına mamografi çekilmiş, 4.050 kadın meme kanseri konusunda eğitilmiş, meme
kanseri teşhisi konulmuş 4 kadının ameliyatı yaptırılmıştır.
İBB Kadın ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ise kadınların sağlık sorunları ele alınmakta
ve risk faktörleri ortaya çıkarılmaktadır. İstanbul’un çeşitli yerlerinde 34 adet Kadın ve Aile
Sağlığı Merkezi faaliyette bulunmaktadır. Merkezlerde 15 yaş ve üzeri tüm kadınlara ücretsiz
hizmet verilmektedir. Bu hizmet; kadın ve çocuklarda tespit edilen sağlık problemlerinin
genellikle eğitim, erken tanı ve tedaviyle önlenebilir hastalıklar olması; koruyucu sağlık ve
sağlık taraması hizmeti veren merkezlerin yaygın olarak bulunmaması; kadınların, eğitim
verildiği takdirde, erken tanının önemini tüm aileye taşıyabilen bir konumda olması ve
kadının, hayatının evrelerine farkındalığını arttırmak nedenleriyle yürütülmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Belediyeler sosyal hizmetlerini hangi ölçekte planlamaktadır?
a) Yaşlı ve engellileri kapsayacak biçimde planlamakta
b) Çocuk ve kadınları kapsayacak biçimde planlamakta
c) Tüm toplumu kapsayacak biçimde planlamakta
d) Yaşlı, engelli, çocuk ve kadınları kapsayacak biçimde planlamakta
2) Aşağıdaki hizmetlerden hangisi genel hizmetler arasında sayılamaz?
a)

Yaşlılara yönelik ücretsiz ulaşım hizmeti

b)

Muhtaç ve yoksullara yönelik hizmetler

c)

Kadınlara yönelik sağlık taraması

d)

Ailelere yönelik danışmanlık hizmetleri

3) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara yönelik hizmetlerin yaygınlık düzeyinin
genişliğini ifade eder?
a) Evde bakım
b) Rehabilitasyon
c) Sağlık bakımı
d) Huzurevi hizmetleri
4) Aşağıdaki hizmetlerden çocuklara yönelik genel hizmetler arasında sayılamaz?
a) Çocuk bakım evi
b) Çocuk parkları
c) Çocuk tiyatroları
d) Çocuk kulüpleri

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)a, 4)a
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14. SAĞLIK, EĞİTİM VE KONUT ALANINDAKİ HİZMETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Sağlık Alanındaki Hizmetler

-

Eğitim Alanındaki Hizmetler

-

Konut Alanındaki Hizmetler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık alanındaki hizmetlerin kapsamını açıklayınız
2) Eğitim ve konut alanındaki hizmetlerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
3) Konut fiyatları üzerinde yerel yönetimlerin sunduğu konut hizmetlerinin etkisi
olabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Sağlık Alanındaki
Hizmetler

Sağlık hizmetlerinin
niteliğinin kavranması

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Eğitim Alanındaki
Hizmetler

Eğitim alanındaki
hizmetlerin anlaşılması

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Konut Alanındaki
Hizmetler

Belediyelerin konut
alanındaki hizmetlerin
bilinmesi

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla
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Anahtar Kavramlar
 Büyükşehir belediyesi: Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe
belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla
verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler
tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisidir.
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Giriş
Çalışmanın bu bölümünde büyükşehir belediyelerinin sunduğu sağlık, eğitim ve konut
alanındaki hizmetler ve bu hizmetlerin temel özellikleri ortaya konulacaktır. Bu hizmetlerin
büyükşehir belediyeleri çerçevesinde yaygınlık düzeyinin de saptanması amaçlanmıştır.
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14.1. Sağlık Alanındaki Hizmetler
Ülkemizde son yıllarda belediyeler temel sosyal politikalardan biri olan sağlık
hizmetlerinin sunulmasında etkin kurumlar haline gelmişlerdir. Cumhuriyetin kuruluş
döneminde olduğu gibi kentsel düzeyde çok çeşitli sağlık hizmetlerinin sağlanmasında bu
kurumlar rol almaktadır.
Öyle ki, bazı büyükşehir belediyeleri hastaneler, poliklinikler, sağlık evi ve kan
bankası işletmekte, sağlık taraması yapmakta ve acil müdahale hizmetleri sunmaktadır.
Örneğin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire başkanlığına bağlı
bir hastane ve yoksul gecekondu bölgelerinde sosyal güvenceden yoksun vatandaşlara hizmet
vermek için kurulan 3 adet sağlık evi ve bir adet kan bilgi bankası ve acil sağlık ünitesi
bulunmaktadır. İzmir Büyükşehir belediyesine bağlı 1908 yılından bu yana sosyal güvencesi
olmayanlar başta olmak üzere tüm vatandaşlara hizmet veren 2. basamak bir sağlık kuruluşu
bulunmaktadır. Bu hastane 71 uzman doktor, 16 pratisyen hekim, 8 diş hekimi, 120 tane
hemşire, 28 tane özel oda, 30 tane 2 yataklı, 30 tane çok yataklı odalarla hizmetini
sürdürmektedir.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de hastane inşaatına başlayan belediyelerdendir.
Poliklinik veya sağlık evi ölçeğinde değerlendirdiğinde irili ufaklı birçok belediyenin bu tür
sağlık kuruluşlarını işlettikleri görülmektedir. Yine belediyeler; okul ve mahallerde diş ve
sağlık taramaları yapmakta, organ ve kan bağışına yönelik kampanyalar düzenlemekte, hijyen,
temel ilk yardım, ergenlik, kadın sağlığı ve çocuk bakımı konularında eğitimler
düzenlemektedir.
Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri
sunmakta ve hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesi için çalışmalar
yapmaktadır. İlaçlama ve laboratuvar muayeneleri gibi destek sağlık hizmetleri ve özellikle
sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ile zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında yürütülen
faaliyetler koruyucu sağlık alanındaki önemli çalışmalardır.
Acil sağlık hizmetleri kapsamında ise hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin
gerçekleşmesine yönelik kurumun müdahale kapasitesi artırılmaya çalışılmakta ve verilen
yaygın ilk yardım eğitimleri ile de toplum bilinçlendirilmektedir.
Belediye tarafından sunulan bir diğer sağlık hizmeti de, Sağlık A.Ş. tarafından
yürütülen “Mobil Sağlık Tarama Hizmetleri”dir. Özel olarak tasarlanan mobil sağlık
otobüsleri ile yürütülmeye çalışılan bu proje, daha çok sosyal ve ekonomik anlamda desteğe
ihtiyacı olan ve sağlık hizmetlerinden yeterli derecede faydalanamayan yeni yerleşim
alanlarına hizmet götürmeyi hedeflemektedir. 2005 yılının son çeyreğinde başlatılan çalışma
kapsamında İstanbul’un çeşitli ilçe ve beldelerinde 10 gün süren sağlık taramaları yapılmıştır.
Söz konusu araçlarda, muayene odalarından röntgene, acil müdahale birimlerinden, laboratuar
hizmetlerine kadar tüm sağlık taramaları gerçekleştirilebilmektedir.
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Sağlık hizmetleri kapsamında yine “portör muayeneleri, okul sağlık taramaları, aşı ve
check-up programları” dikkat çekici sağlık hizmetlerindendir. Portör muayeneleri ile insan
sağlığını tehdit eden virüs veya bakterilerin bir insan tarafından taşınıp taşınmadığının
anlaşılması için tahlil ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu kapsamda gezici portör muayene
aracı ile sıhhi ve gayrisıhhî müesseselerin portör kontrol ve muayeneleri yapılmaktadır.
Okul Sağlık Taraması projesi ise, İstanbul’un değişik ilçelerindeki Milli Eğitim
Müdürlüğü'ne bağlı ilköğretim okullarında okuyan öğrencilere koruyucu sağlık hizmetlerini
vermek, kayıtlarını tutmak, gerekli tetkiklerini yapmak ve sağlık güvencesi olmayan hasta
öğrencilerin tedavilerini ücretsiz olarak sağlamak amacıyla planlanmıştır. Muayene yapılan
bütün okullara Sağlık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından içinde acil ilaçları ve kullanım
kılavuzları bulunan birer ilkyardım ecza dolabı hediye edilmekte; muayeneler tamamlandıktan
sonra, ihtiyaç duyan okulların dezenfeksiyonu sağlanmaktadır. 2005 yılı sonu itibariyle
toplam 63 bin öğrenci bu hizmetlerden yararlanmıştır.
Sağlık hizmetleri kapsamında Sağlık A.Ş. tarafından sunulan İstanbul Acil Müdahale
ve İlk Yardım faaliyeti de zikredilmesi gereken diğer önemli hizmetlerdendir. Acil müdahale
ve ilk yardım hizmeti, trafik kazası, kalp krizi, şeker koması, yüksekten düşme vb. acil sağlık
problemi içerisindeki kişiler için tasarlanmıştır. Afetler, kazalar ve her türlü tıbbi acil
durumlarda; acil yardıma olay yerinde başlanıp, tıbbi müdahaleyi ambulansta devam
ettirilerek, hasta/yaralı hızlı ve güvenli bir şekilde acil sağlık merkezlerine nakledilmektedir.
16’sı itfaiye istasyonlarının içinde, 4 tanesi itfaiye birimleri dışında olmak üzere toplam 20
adet Hızır Acil İstasyonu bulunmaktadır
Ayrıca, Türkiye’de ilk defa uygulanan bir hizmet olarak soğuk hava şartlarında donma
tehlikesi geçiren ve barınacak yeri olmayan İstanbullular için acil bakım, tedavi, barınma;
yakınları ile iletişim kurma ve günlük gereksinimlerinin karşılanılması faaliyetleri dikkat
çeken önemli bir sosyal hizmet özelliği taşımaktadır.
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından ağır kış şartlarına dair alarm vermesi
durumunda sokakta yaşayan insanların soğuk hava şartlarında dışarıda kalmamaları ve
donarak ölümlerin engellenmesi amacıyla evsizlere kış yardımı yapılmaktadır. Güvenlik
kuvvetlerinin yardımı ve 112’ye yapılan ihbarlar sonucu toplanarak spor salonuna getirilen
evsiz vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirilerek donma riski ortadan kalkıncaya kadar
giyecek, yiyecek, temizlik ve konaklama hizmetleri verilerek bakım altına alınmaktadır.
Bakım süreci boyunca, evsizlere, belediyenin ve diğer sosyal hizmet kurumlarının
verebileceği sürekli bakım hizmetleri hakkında bilgi verilerek şartları uygun olanlar farklı
sosyal hizmet kurumlarına yerleştirilmekte; evlerine yahut memleketlerine dönmek isteyen
kişilere ise gerekli yardımlar yapılmaktadır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünyada ve Türkiye genelinde 2014 yılında yaşanan
afet ve olağanüstü durumlardan dolayı Ermenek Soma Maden Faciasına, Gökçeada Sel
Felaketine, Bosna Hersek Sel Felaketine ve iç savaştan dolayı kaçarak Şanlıurfa Akçakale ve
Adıyaman’a gelen ve burada ikamet eden Suriyeli mültecilere yardım elini uzatmıştır.
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Yine, İstanbul’da olabilecek her türlü afete hazırlık ve ilkyardım bilincini geliştirmek
amacıyla ilkyardım eğitimleri verilmektedir. Eğitimler Edirnekapı’daki 6 derslikli İlkyardım
Eğitim Merkezi’nde, 11 kişilik uzman kadroyla sürdürülmektedir. Merkez 2005 yılında Sağlık
Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri vermeye başlamıştır.
2009 yılında 4.800 kişiye ilk yardım eğitimi ve 4623 kişiye ilk yardım ve halk sağlığı
semineri verilmiştir. Bu sayılar 2014 yılında sırasıyla 4.519 ve 15.099’a yükselmiştir.
Belediyeler çalışanlarına ve vatandaşlara ayaktan teşhis ve tedavi hizmetleri
sunmaktadır. Örneğin, İBB bu hizmetleri; Şehzadebaşı, Kayışdağı ve Tozkoporan Tıp
Merkezleri, Sağlık Danışma Merkezleri ve Daire Tabiplikleri aracılığıyla
gerçekleştirmektedir. Şehzadebaşı ve Kayışdağı Tıp Merkezlerinde ve 2009 yılı Ağustos ayı
itibariyle açılan Tozkoparan Tıp Merkezi’nde uzman tabip kadrosuyla çeşitli branşlarda
hizmet verilmektedir.
Tablo 17: İBB, Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmetleri, 2014
Merkezin Adı

Hizmet Verilen
Hasta

Görevli Doktor

Şehzadebaşı Tıp
Merkezi

92.244

20

Darülaceze Tıp
Merkezi

95.952

17

Tozkoparan Tıp
Merkezi

45.209

7

Kurum Tabiplikleri
(11)

5.339

9

Toplam

238.744

53

Görevli Hemşire
13
11
11
2
37

Antalya belediyesinde ise ayaktan teşhis ve tedavi hizmetleri Sağlık İşleri Şube
Müdürlüğü bünyesinde bulunan poliklinik ve işyeri poliklinikleri aracılığıyla
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, tıbbi laboratuarda tüm personelin ve vatandaşların tahlilleri
yapılmaktadır. 2012 yılında 100 kadına osteoporoz taraması, huzurevindeki 65 yaşlıya sağlık
taraması yapılmış, 1.509 hasta muayenesi ve bu hastalara ait 16.366 tahlili gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 18: Antalya Büyükşehir Belediyesi Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmetleri
Kişi

Kurumda Muayene Edilen Memur Hasta Sayısı

4.930

Kurumda Muayene Edilen Emekli Hasta Sayısı

4.506

Kuruma gelerek Muayene Edilen Hasta Vatandaş Sayısı

4.070

Kurum ve İşyerleri Dahil Muayene Edilen Hasta İşçi Sayısı

2.284

TOPLAM

15.790

Kaynak: Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2009 Yılı Faaliyet Raporu, s. 252.

14.2. Eğitim
Ülkemizdeki belediyelerin yetişkin eğitimi alanındaki faaliyetleri incelendiğinde de bu
tür hizmetlerinde büyük ölçüde büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe belediyeleri
tarafından yerine getirilmekte olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, büyükşehir belediyeleri
tarafından bu nitelikte kursların açılması da çok eskiye dayanmamaktadır. İlk kurs Ankara
Büyükşehir Belediyesi tarafından 1994, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1995
yılında açılmıştır. Üstelik, bu tür organizasyonlar tesis eden belediye sayısı ise ancak ülkenin
ekonomik ve siyasal istikrara kavuştuğu son birkaç yılda artış göstermiştir. En son kurulanlar
hariç 16 Büyükşehir belediyesinin 12’si meslek ve beceri kazandırma amacıyla kurslar tertip
etmekte ve çok sınırlı sayıda il ve ilçe belediyesi tarafından bu tür kurslar açılmaktadır.
Ülkemizde 3 bin civarında belediyenin mevcut bulunduğu dikkate alındığında bu tür faaliyet
yürüten belediye sayısının yetersizliği daha açık bir şekilde görülebilir.
Büyükşehir belediyeleri arasında yaygın eğitim faaliyetleri açısından öne çıkan
belediyeler ise sanat ve meslek edindirme kurslarını ilk açan İstanbul ve Ankara Büyükşehir
belediyeleridir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Sanat ve Meslek Eğitim Kursları
(İSMEK) ile oldukça geniş bir kitleye hizmet verirken, Ankara Büyükşehir Belediyesinin
hizmet kapsamı da diğer Büyükşehir belediyelerine göre oldukça geniştir. Diğer önemli bir
husus ise bu iki Büyükşehir belediyesinin sanat, meslek ve beceri edindirme kursları kurumsal
bir kimliğe sahip iken diğer Büyükşehir belediyelerinin bu alandaki hizmetlerinin daha
emekleme safhasında olup kurumsal bir nitelik oluşturma süreci içinde bulundukları
söylenebilir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Belediye Teknik Eğitim Kurs
Projesi kapsamında ise 1999-2007 yılları arasında 61.040 kişi eğitim görmüştür. BELTEK
Kursları (Belediye Teknik Eğitim Kursları) ise Gazi Üniversitesi ve sanayi ile işbirliği
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içerisinde yürütülmektedir. Eğitimler, Gazi Üniversitesinin laboratuvar ve dersliklerinde,
dallarında uzman öğretim üyelerince verilmektedir.
Tablo 19: Büyükşehir Belediyelerinin Yaygın Eğitim Faaliyetleri
2005-2006 Eğitim Dönemi
Büyükşehir
Düzenleyen Birim / Kurum
Branş Sayısı
Kursiyer
Belediyesi
Sayısı
İstanbul
İSMEK: Sanat ve Meslek Edindirme
97
122.213
Kursları
İYMEK: İstihdama Yönelik Meslek
Edindirme Kursları
Okuma Yazma Kursları
Diğer
Birimler
tarafından
Engelli, Yaşlı ve Kadınlara Yönelik
Eğitimler
Ankara
BELTEK: Belediye Teknik Eğitim
86
19.830
Kursları
BELMEK: El Becerileri ve Meslek
Edindirme Kursları
Adapazarı
Gençlik Eğitim Merkezi Faaliyetleri
10
753
Antalya
ASMEK: Sanat ve Meslek Eğitimi
41
6.000
Kursları
Bursa
BUSMEK: Sanat ve Meslek Eğitimi
39
6.000
Kursları
Diyarbakır
Genç Kızlara Çocuk Bakıcılığı Projesi
1
60
(AB Destekli)
Eskişehir
Meslek Edindirme ve Eğitim Kursları
17
671
Gaziantep
GAMEK: Sanat ve Meslek Eğitimi
11
1.120
Kursları
İzmir
Meslek ve Hobi Kursları (2006-2007
döneminde başladı)
Kayseri
KAYMEK: Meslek Edindirme ve
11
200
Beceri Kursları
Kocaeli
KO-MEK: Meslek ve Sanat Edindirme
42
2.303
Kursları
Konya
KOMEK: Meslek Edindirme Kursları
10
1.569
Kaynak: Büyükşehir Belediyelerinden edinilen bilgilerden derlenmiştir.
10 ana bölüm ve 139 branşta verilen 2-3’er aylık periyotlarla gerçekleştirilen
BELTEK kurslarına; çalışanlar, lise ve yüksek öğretim mezunları, öğrenciler, işsiz gençler ve
emekliler katılabilmektedir. Sadece 2009 yılında bu kurslara 10.324 kursiyer devam etmiş
olup 10 yılda 80 binin üzerindeki Ankaralıya meslek kazandırılmıştır. 1999-2012 döneminde
teknik eğitim kurslarından 108.957 kişi yararlanmıştır. 2013 yılı için yararlanan sayısı
11.794’dür.
Ayrıca, Ankara Belediyesi El Becerileri ve Meslek Edindirme Kursları (BELMEK)
aracılığıyla yetişkin eğitimi faaliyetlerini yürütmektedir. 1994-2006 yılları arasındaki 12
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eğitim döneminde BELMEK kurslarındaki toplam kursiyer sayısı 110.750 kişidir. Bu sayı
2009 yılında 148.670’e ulaşmıştır. 2013 yılında yararlanan sayısı ise 16.500, 2014 yılında 17
bindir. 2003-2014 kurs döneminde BELMEK, 450’nin üzerindeki Usta Öğretici ile 6 ana
merkez ve 151 kurs yerinde 31 branşta meslek edindirme ve el beceri kursları
düzenlemektedir.
Gerek BELTEK ve gerekse “her ev bir atölye olacak” sloganıyla başlatılan BELMEK
kurslarında yetiştirilen ve sertifika alan kursiyerlere sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda
eğitimler verilmekte ve bu kişiler kolayca iş bulabilmektedirler.
Tablo 20: Ankara Büyükşehir Belediyesi BELMEK Kursiyer Sayısı
Toplam

148 760

1994-1995

8 629

2002-2003

11 760

1995-1996

5 272

2003-2004

11 402

1996-1997

6 518

2004-2005

12 758

1997-1998

7 866

2005-2006

10 112

1998-1999

6 949

2006-2007

11 728

1999-2000

8 778

2007-2008

12 477

2000-2001

11 877 2008-2009

13 715

2001-2002

9 179

Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi, BELMEK, Yıllara Göre Kursiyer Sayıları,
www.ankarabel.tr.
Bu kurumların amaçları incelendiğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve
Meslek Eğitimi Kurslarının yetişkin eğitimi alanındaki mevcut boşluğu doldurmak ve
toplumsal bir fayda sağlamak amacıyla ve istihdama yönelik mesleki ve teknik eğitim
branşlarının yanı sıra, hobi içerikli ve el becerilerini geliştirmeye yönelik el sanatları
eğitimleri, geleneksel Türk el sanatları eğitimleri, çağın gereklerinden olan bilgisayar ve dil
eğitimleri, sağlıklı yaşam için sağlık-spor eğitimleri, müzik eğitimleri ve süreli eğitimler gibi
oldukça geniş bir branş yelpazesinde faaliyette bulunmak için kurulduğu anlaşılmaktadır.
Kurslar, insanların bir sanat ya da meslek öğrendiği yerler olmanın yanı sıra zamanla
toplumsal birlikteliğin sağlandığı, sosyalleşme imkanı bulamamış bireylerin yeni bir çevre
edindiği, ruhsal problemlerin çözüme kavuştuğu rehabilite amaçlı merkezler haline
dönüşmüştür.
Benzer amaçları taşıyan BELMEK kadınlara yönelik kursları önceleyen bir anlayışla
yapılandırılmıştır. Buna karşılık BELTEK amaçlarını kent halkını bilgi ve beceri sahibi
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yapmak, kentsel bütünleşmeyi sağlamak, KOBİ’lere insan gücü yetiştirmek olarak
sıralamaktadır.
Ülkemizdeki belediyeler içinde en kapsamlı yetişkin eğitimi hizmetleri sunan belediye,
şüphesiz İstanbul Büyükşehir Belediyesidir. Bu belediye yetişkin eğitimi alanındaki
faaliyetlerini kurumsallaştırmış ve bu alanda faaliyet gösteren büyük organizasyonlar
kurmuştur. Bu organizasyonların başında “İstanbul Sanat ve Meslek Eğitim Kursları
(İSMEK)” gelmektedir. Ayrıca, Büyükşehir belediyesi, asıl amacı yaşlılar, özürlüler, kadınlar,
çocuklar, yoksullar ve acil yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik çeşitli hizmetler sunmak
amacıyla teşkil ettiği kurumlarda bu gruplara, ailelerine, yakınlarına ve toplumun geneline
yönelik eğitimler düzenlemektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “İstanbul Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İSMEK)”
adlı birimini 1996 yılında kurmuştur. Kurum 13 yılda 580 bin kişiye eğitim imkanı
sağlamıştır. 1996 yılında 1 kurs merkezi ve 146 kursiyerle başlanan sanat ve meslek eğitimi
faaliyeti 2002-2003 öğretim döneminde 73 kurs merkezinde 15 bin kursiyer-öğrenciye, 2009
yılı sonu itibariyle ise 200 kurs merkezi ve 142.127 kursiyer-öğrenciye ulaşmıştır. 2009 yılı
itibariyle kurs verilen branş sayısı 123’e yükselmiştir.
2014 yılı sonu itibariyle ise 38 İlçede 238 Kurs Merkezinde 32 ana dalda 331 branşta
hizmet vermektedir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Döneminde başvuran kursiyer sayısı 378.751,
kesin kayıtlı kursiyer sayısı ise 228.354’tür. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 230.000
kursiyere eğitim verilmesi hedeflenmektedir.
Yaygın eğitim çalışmaları genel olarak Türk-İslam Sanatları, El Sanatları, Müzik
Eğitimi, Dil Eğitimi, Bilgisayar Eğitimi, Mesleki ve Teknik Eğitim, Spor Eğitimi, Sosyal ve
Kültürel Eğitimler alanlarında gerçekleştirilmektedir.
Kurum, istihdama yönelik mesleki ve teknik eğitim branşlarının yanı sıra, hobi içerikli
ve el becerilerini geliştirmeye yönelik Türk- İslam sanatları, el sanatları, müzik eğitimi, dil
eğitimi, bilgisayar eğitimi, meslek ve teknik eğitimi, spor eğitimi, sosyal ve kültürel eğitimler
gibi oldukça geniş bir yelpazede eğitim hizmeti vermektedir. Faaliyetleri; yaygın eğitim
çalışmaları, kursiyerlere ve halka yönelik seminerler, sempozyumlar, yurt içi ve yurt dışı
fuarlara katılım, sergiler, geziler, yarışmalar, kursiyer ürünlerinin satışına destek olmak,
kursiyerlere istihdam rehberliği, sosyal ve kültürel etkinlikler ile yayınlar şeklinde birçok alanı
kapsamaktadır.
Kurum, hizmet verdiği hedef kitleyi; “ilköğretim yaşını geçmiş ve herhangi bir mesleki
eğitim almamış ya da bir meslek sahibi olmuş ancak mesleğinde ilerlemek isteyenler, yeni bir
sanat, beceri, hobi edinmek isteyen yetişkinler, çeşitli nedenlerle rehabilitasyona ihtiyacı
olanlar, kente adaptasyon ihtiyacı olan gruplar, yeni çevre edinmek ve çevrelerini genişletmek
isteyenler, aile bütçesine katkı sağlamak isteyenler ve bir işe ihtiyacı olanlar” şeklinde
sıralamaktadır. 2014 yılı itibariyle Kurumun hedef kitle tanımından, hizmetlerini istihdam ve
mesleki eğitimi dikkate alarak biçimlendirmeye başladığı anlaşılmaktadır. Nitekim,
“İstanbul’da ikamet eden 19-30 yaş arası en az ilkokul mezunu olup işsiz veya mesleği
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olmayan, ya da meslek değiştirmek isteyen gençlerin mesleki ve teknik eğitimlerle bilgi ve
beceri kazanmaları” hedefine 2014 yılına gelindiğinde daha fazla vurgu yapıldığı
görülmektedir.
Ayrıca İSMEK, düzenli ve kapsamlı seminer ve sempozyum programlarıyla da yaygın
eğitim alanında önemli hizmetler sunmaktadır. İSMEK’in mesleki ve teknik eğitimlerin
yanında günlük hayata dönük popüler ve kültürel konularda düzenlediği kursiyerlere ve halka
açık ücretsiz seminerlere yaklaşık 80 bin kişi iştirak etmiştir. Yine bu kurumun faaliyetleri
sergiler, geziler, yarışmalar, kursiyer ürünlerinin satışı, kursiyerlere istihdam rehberliği, sosyal
ve kültürel etkinlikler ile yayın alanlarında yoğunlaşmaktadır. 2013-2014 Eğitim döneminde
16 adet sergi 1 adet genel sergi, 7 adet etkinlik, 1 adet fuar, 2 adet festival düzenlenmiştir.
Tablo 21: İSMEK’te Eğitim Verilen Branşlar ve Ders Saatleri, (2005-2006)
Branş Adı

.

Bebek Bakıcı ve Eğiticiliği
Aerobik
Ağaç Oymacılığı (Ahşap İşçiliği)
Ahşap Boyama
Ahşap Rölyef
Web ile Grafik Tasarımı
Bilgisayar Grafiker Yetiştirme
Bilgisayar Ofis Programları
Bilgisayar Op.-İşletmenliği
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayarla Kalıp Hazırlama
Bilgisayarlı Modelistlik (Lectra)
Bilgisayarlı Muhasebe
Çini Desinatörlüğü
Desen Tasarımı
Ebru
Eğitici Anne (Çocuk Bakıcısı)
El Nakışı
El Nakışları
Cam Süsleme ve Pors. Boyama
Çanta,Kemer Yapımı
El Sanatları Çini
El Sanatları Ev Aksesuarları
El Sanatları Gravür Folyo
Kumaş Boyama
El Sanatları Seramik
El Sanatları Takı Tasarımı
El Sanatları Vitray
Enstrüman Öğretimi Bağlama
Enstrüman Öğretimi Gitar
Enstrüman Öğretimi Kanun
Enstrüman Öğretimi Ney
Enstrüman Öğretimi Tanbur
Enstrüman Öğretimi Ud
Erkek Berberliği Kursu
Ev Hizmetleri Kursu
Ev Mefruşatı Dikimi
Fotoğrafçılık
Gazetecilik Ve İletişim
Girişimcilik
Giyim - Etek Pantolon (Uygulamalı)
Giyim- Fantazi Giyim (Uygulamalı)
Giyim I (Biçki-Dikiş) Temel
Giyim II Tekamül
Giyim Manto Tayyör Kursu
Giyim-Bluz Elbise (Uylamalı)
Bilgisayarda Grafik Tasarımı
Gümüş İşlemeciliği Kursu

Saat
244
100
300
400
200
150
300
160
160
425
300
128
300
200
260
200
364
600
256
300
160
500
160
260
256
400
150
260
150
150
150
150
150
150
600
120
180
150
600
50
300
400
600
600
300
400
200
200

Branş Adı

Güzel Konuşma ve Diksiyon
Halk Oyunları
Hasta Ve Yaşlılara Bakım
Hazır Gereçlerle El Nakışı
Hazır Giyim I Kursu
Hüsn-i Hat
İğne Oyası
İğne Oyası (File İşi)
İpek Boyama (Batik Kursu)
Kalem İşi
Kalıp Çıkarma
Kuaförlük
Kumaş Desenleme Kursu
Makina Nakışları-Temel
Makina Nakışları-Tekamül
Makina Nakışları (Türk İşi)
Minyatür
Modelistlik
Mozaikçi Yetiştirme Kursu
Okuma-Yazma I. Kademe
Örücülük 5 Şiş Örücülüğü
Parça Birleştirme (Kırkyama)
Peyzaj Bahçıvan Yetiştirme
Piyano
Protokol ve Görgü Kuralları
Radyo Tv. Spikerliği
Resim
Stilistlik
Tekwando
Tezhip
Trikotaj I
Türk- Osmanlı Mutfağı
Türk Sanat Müziği
Konuşma ve Yazma kuralları
Tv Senaryo Yazımı Kursu
Uygulamalı Çok Sesli Müzik
Uygulamalı Türk Halk Müziği
Arapça I (İlk Kademe)
Arapça II (Orta Kademe)
Arapça III (İleri Kademe)
İngilizce I (Uygulamalı)
İngilizce II (Orta Kademe)
İngilizce III (İleri Kademe)
Osmanlıca I (İlk Kademe)
Osmanlıca II (Orta Kademe)
Osmanlıca III (İleri Kademe)
Yağlı Boya Tekniği Resim
Yiyecek Haz.-Pişirme Tek.

Saat
100
180
150
128
600
150
128
128
160
174
200
192
180
600
600
256
200
400
300
90
150
150
150
150
100
200
150
300
100
400
400
300
150
100
100
300
300
100
100
100
200
100
100
100
100
100
200
260
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Kurum, mahkumlara, özürlülere, psikiyatrik sorunu olanlara ve huzurevlerinde
kalanlara yönelik eğitimler düzenlemektedir. 2008-2009 ve 2009-2010 döneminde 7
cezaevinde tutuklu ve hükümlülere bağlama, halk oyunları, aerobik, step, bilgisayar, İngilizce,
erkek berberliği, okuma yazma, resim, yemek, ahşap boyama, giyim ve ebru branşlarında
eğitimler verilmiştir..
Aynı dönemde yaklaşık 1.200 engelliye, psikiyatrik sorunu olan 1.115 kursiyer ile
yaklaşık 200 huzurevi sakinine eğitim düzenlenmiştir. 2014-2015 döneminde ise 801
mahkuma, 784 engelliye, 143 yaşlıya eğitim verilmiştir
İSMEK, en az bir eğitim-öğretim yılı eğitimini tamamlamış ve sertifika almaya hak
kazanmış kursiyerlerine istihdam rehberliği hizmeti de sunmaktadır. 15.000’e yakın kursiyer
iş sahibi olmak için başvurmuş olup, bunların 1.267’si bir işe yerleştirilmiştir. Kuruma
personel bulmak için başvuran firma sayısı ise 800’dür. En az bir eğitim-öğretim yılı eğitimini
tamamlamış ve sertifika almaya hak kazanmış İSMEK kursiyerleri ile iş yeri sahipleri bir
araya getirilerek 2014 yılında 101 kursiyere istihdam sağlanmıştır. 1996-2014 yılları arasında
İSMEK istihdam rehberliği ve uzmanlık merkezleri aracılığı ile İSMEK kurslarına katılan
kursiyerlere iş imkanları sağlanmaktadır. İstihdam rehberliği aracılığı ile 1.604, kendi imkanı
ile 2.275 olmak üzere toplamda 3.879 kursiyer İSMEK sayesinde iş sahibi olmuştur.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir diğer yaygın eğitim faaliyeti İstihdama Yönelik
Meslek Edindirme Kursları’dır (İYMEK). İYMEK kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve
İstanbul Bilumum Madeni Eşya Sanatkarları Odaları Birliği arasında yapılan protokolle, lise
mezunu gençlere 13 mesleki branşta (sıhhi tesisatçılık, soğutma ve iklimlendirme, bilgisayar
destekli çizim, CAD – CAM, CNC, mobilya döşemeciliği, elektrik tesisatçılığı, elektrik proje
çizimi, kaynakçılık, dokumacılık, makine ressamlığı, stüdyo eğitimi ve PVC Doğrama) eğitim
verilerek istihdam edilmeleri hedeflenmiştir. İstihdam garantili kurs niteliğindeki bu girişime,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi mezun olan öğrencilerin 1 yıllık SSK primleri ödeme
taahhütü ile büyük bir katkı yapmıştır. Kursiyerlerin büyük bölümü bu protokol kapsamında
kalan kısmı da başka bir meslekte eğitilerek istihdam edilmişlerdir.
Eğitim faaliyetleri arasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol
çerçevesinde 2005–2006 öğretim döneminde ortaklaşa yürütülen kampanya çerçevesinde
okuma-yazma bilmeyenlere dönük olarak düzenlenen “I. Kademe Okuma-Yazma Kursu”,
sosyal boyutu geniş önemli bir faaliyet olarak dikkat çekicidir. İlk etapta İstanbul genelinde
19 ilçe ve 32 ilk kademe belediyesinde toplam 369 okulda düzenlenen kurslarda 35 bin kişi
okuma-yazma belgesi almaya hak kazanmıştır.
Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2006 yılı içerisinde İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası arasında imzalanan işbirliği protokolü
kapsamında; Avrupa yakasında, 6.000 taksi şoförüne yönelik olarak; “Mesleki Geliştirme ve
Uyum Kursu” düzenlemiştir.
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Diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşlılar, özürlüler, kadınlar, çocuklar,
yoksullar ve acil yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik çeşitli hizmetler sunan kurumlar meydana
getirmiştir.
Kurumlarda bu grupların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra sürekli eğitim
programları tertip edilmektedir. Örneğin, sayısı 34’e yükselen ve bugüne kadar 216 bin
kadına hizmet verilen Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi tarafından kanserden korunma,
hamilelik, bebek bakımı, menapoz gibi kadın sağlığını ilgilendiren tüm konularda eğitim
verilen kişi sayısı 220 bini aşmıştır.
Evde sağlık hizmetleri ve evde bakım hizmeti çerçevesinde ise tıbbi bakımın yanında
bakıma muhtaç hasta, özürlü ve yaşlıların bakımı konusunda aileler veya bakıcılarına
eğitimler verilmekte, bakıma muhtaç kişilerin hayatını kolaylaştırıcı teknikler doğrudan hasta
ve yakınlarına öğretilmektedir. Basit tıbbi uygulamaları hastanın kendisi veya yakınlarının
yapabilmesi için hastaya, ailesine ve diğer yakınlarına eğitim verilmektedir. 2001 yılından
beri İstanbullulara hizmet veren bu çalışmada; 1.508.905 kişi ile görüşülmüş, 159.937 kişi
doktorlar tarafından muayene edilmiş, 143.547 hemşire bakım ziyareti yapılmış, 81.182 kişiye
reçete yazılmış, 11.386 kişi hastanelere yönlendirilmiştir.
Yine bu belediye, doğal afetlerdeki ilk müdahale konusunda ilk yardım seminerleri
düzenlemekte, ilk yardım eğitimleri vermektedir. Ayrıca, bu kapsamda acil vakalarda en sık
karşılaşılan olaylar olan besin, ilaç ve mantar zehirlenmeleri, trafik kazaları, iş kazaları,
karbonmonoksit zehirlenmeleri, güneş ve sıcak çarpması, suda boğulmalarda ilkyardım
hakkında halkın dikkatini çekmek, uyarmak, korunma ve ilkyardım yöntemlerini anlatmak
için ücretsiz olarak seminerler düzenlemiştir. Her yıl düzenlenen bu eğitimler kapsamında
2009 yılında 4.800 kişiye ilk yardım eğitimi, 4.623 İstanbulluya da ilk yardım ve halk sağlığı
semineri verilmiştir.
Sadece öğrencileri hedef alan eğitim hizmetleri kapsamında yine, sadece 2006 yılında
Milli Eğitime bağlı 258 adet ilk ve orta öğretim kurumunda bakım ve onarım işleri yapılmış,
okullardaki ihtiyaca göre farklı hizmetler götürülmüştür. Örnek vermek gerekirse okulların
kullanımına dönük olarak 2009 yılı itibariyle “120 okulun bahçesine 120 spor salonu” projesi
kapsamında 118 salon tamamlanmış ve okul yönetimlerine teslim edilmiştir. İzmir
Büyükşehir Belediyesi de 1999-2002 döneminde “eğitim kurumlarına destek projesiyle”
Türkiye'deki yerel yönetimlere örnek olmuştur. Bu belediye, 3 yıl içinde 278 eğitim
kurumunun bakım, onarım, yenileme ve dış mekan düzenleme çalışmalarını yapmıştır. Yine,
İzmir belediyesi Nisan 2007’den itibaren okullar ile diğer kamu kurum kuruluşlarının fiziki
iyileştirme ve yenileme çalışmalarına tekrar başlamış ve 2009 yılı sonuna kadar 701 okulun
bakım onarım ve yenileme ihtiyaçlarını karşılamıştır.
Eğitim alanında belirtilmesi gereken bir diğer hizmet de, eğitime destek maksadıyla
resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında kayıtlı eğitim alan öğrenciler ile fiilen eğitim ve
öğretim hizmetleri sınıfında görev yapan eğitimcilere “İndirimli Seyahat Kartı" hizmeti
verilmesidir.
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Belediyelerin eğitim alanındaki diğer faaliyetleri, örgün eğitim ve öğretime yönelik
hizmetlerdir. Bu alandaki hizmetler birtakım müşterek eğitim projelerinin yanı sıra daha çok,
öğrencilere burs verilmesi ve kırtasiye yardımı yapılması biçiminde somutlaşmıştır.

14.3. Konut
Belediyelerin temel sosyal politika alanındaki son faaliyeti ise barınma ihtiyacının
karşılanmasına yönelik olan konut alanındadır. Sosyal konut üreterek dar gelirlilerin barınma
sorununu çözmeye çalışmak hem merkezi idarelerin hem de belediyelerin görevleri
arasındadır. Ancak, ülkemizde son yıllara kadar belediyeler konut üretimine katılmamışlardır.
Daha çok yetersiz olmakla birlikte arsa üretme fonksiyonu ile sınırlı hizmetler sunmuşlardır.
Son yıllarda dikkati çeken gelişme bazı belediyelerin kooperatif veya Toplu Konut
İdaresi işbirliği dışında belediye iktisadi teşebbüsleri aracılığıyla konut üretimine
başlamalarıdır. İstanbul, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri tarafından kentin gelişme
bölgelerinde yapılan konutlar, belediyelerin barınma ihtiyacının giderilmesindeki rolüne
dikkati çekmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediye toplu konut faaliyetlerini
yürütmek üzere İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini (KİPTAŞ)
kurmuş ve 1995 yılından itibaren konut yapımına başlamıştır. Bugüne kadar yaklaşık 50.000
adet konut üreten ve bu konutlar için gerekli olan alt yapı ve üst yapı faaliyetlerini yapan
KİPTAŞ, aynı zamanda konut sakinleri için alışveriş merkezleri, ibadethaneler, sağlık
tesisleri, okul, kreş ve spor alanları gibi birtakım hizmet binalarını da inşa etmektedir. Kentin
doğal yapısını bozmadan, orman ve su havzalarını koruyarak, hızlı ve ucuz konut üretme
iddiasında olan KİPTAŞ, bu maksatla farklı gelir gruplarına hitap edecek, altyapısı çözülmüş,
çevresi ve doğasıyla bütünleşmiş güvenli, modern ve yaşanabilir mekânlar inşa etmeyi
hedeflemektedir.
Tablo 22: Yıllara Göre KİPTAŞ’ın Ürettiği Kentsel Dönüşüm Amaçlı Konut Sayıları
Yıl

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Konut Sayısı

731

6504

8390

4959

8984

5812

Kaynak: KİPTAŞ, 2009
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediye parselleri üzerindeki izinsiz yapılan işgalleri
kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme perspektifi çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu
perspektifle yürütülen projelerle, sadece barınma alanları değil, rekreasyon alanları, okullar,
alış-veriş merkezleri gibi çok yönlü işlevsel alanlar üretilmektedir. Gecekonduların ıslahına
yönelik çalışmalardan elde edilen gelir, sosyal konut yapılmak üzere parsel devri, tasfiye ve
sosyal konut yapımında kullanılmaktadır. Bu kapsamda, 2010-2014 yılları arasında
gerçekleşen proje adedi 114, yıkılan gecekondu bina adedi 866, tahsis yapılan sosyal konut
adedi 695’tir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda gecekondu önleme bölgelerinde
bulunan alanlarla Belediye mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan arazilerde
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gecekondulaşmayı önlemek amacıyla sosyal konut çalışmaları yapmaktadır. 2010 - 2014
yılları arasında 1858 adet sosyal konut ihalesi gerçekleştirilmiş olup, bunlardan 1035 adet
sosyal konut inşaatı tamamlamıştır. 2014 yılında ihalesi gerçekleşen Pendik, Bahçelievler ve
Çatalca İlçelerinde yer alan 486 adet konutun, 2014 yılında yapımına başlanmıştır. 313 adet
Sosyal Konut 2014 yılında tamamlanmıştır.
Yine Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat şirketi adlı belediye iktisadi teşebbüsü
ile toplu konut üretimi yapmaktadır. 2008 yılı başına kadar Mersin belediyesine ait bu şirket
336 daireyi sahiplerine teslim etmiştir. Adana Büyükşehir Belediyesi ise 1986 yılından beri
10.000’in üzerinde konut ve işyeri inşaatı gerçekleştirmiştir. Büyükşehire bağlı Yeni Adana
İmar İnşaat A.Ş. ayrıca Adana’nın Güneyinde bulunan yüzde 30’u konuta, yüzde70’i sosyal
alanlara ayrılmış 270.000 metrekarelik alanda ilk kentsel dönüşüm uygulamasını
gerçekleştirmiştir.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, planlı kentleşme ve ucuz ve sağlıklı konut yapımı
amacıyla Kent Konut şirketini kurmuştur. Şirketin amaçları arasında kentsel dönüşüm
projelerini hayata geçirmek yer almaktadır. Kent Konut şirketi, 2009 yılında yaklaşık 2.000
konutun tamamlanmasını, 2010 yılında ise 7.872 adet konut ile 38 işyerini kapsayan
yatırımlara başlamayı planlanmaktadır.

307

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çalışmanın bu bölümünde büyükşehir belediyelerinin sunduğu sağlık, eğitim ve konut
alanındaki hizmetler ve bu hizmetlerin temel özellikleri ortaya konuldu.
Bu hizmetlerin büyükşehir belediyeleri çerçevesinde yaygınlık düzeyinin oldukça
geniş olduğu anlaşıldı.
Öncelikle sağlık hizmetleri ele alındığında, ülkemizde son yıllarda belediyeler temel
sosyal politikalardan biri olan sağlık hizmetlerinin sunulmasında etkin kurumlar haline geldiği
saptandı. Cumhuriyetin kuruluş döneminde olduğu gibi kentsel düzeyde çok çeşitli sağlık
hizmetlerinin sağlanmasında belediyelerin rol aldığı anlaşıldı.
Bu kapsamda bazı büyükşehir belediyeleri hastaneler, poliklinikler, sağlık evi ve kan
bankası işletmekte, sağlık taraması yapmakta ve acil müdahale hizmetleri sunmaktadır.
Poliklinik veya sağlık evi ölçeğinde değerlendirdiğinde irili ufaklı birçok belediyenin bu tür
sağlık kuruluşlarını işlettikleri görülmektedir. Yine belediyeler; okul ve mahallerde diş ve
sağlık taramaları yapmakta, organ ve kan bağışına yönelik kampanyalar düzenlemekte, hijyen,
temel ilk yardım, ergenlik, kadın sağlığı ve çocuk bakımı konularında eğitimler
düzenlemektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri sunmakta ve
hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesi için çalışmalar yapmaktadır.
İlaçlama ve laboratuvar muayeneleri gibi destek sağlık hizmetleri ve özellikle sahipsiz
hayvanların rehabilitasyonu ile zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında yürütülen
faaliyetler koruyucu sağlık alanındaki önemli çalışmalardır.
Ülkemizdeki belediyelerin yetişkin eğitimi alanındaki faaliyetleri incelendiğinde de bu
tür hizmetlerinde büyük ölçüde büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe belediyeleri
tarafından yerine getirilmekte olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, büyükşehir belediyeleri
tarafından bu nitelikte kursların açılması da çok eskiye dayanmamaktadır. İlk kurs Ankara
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Büyükşehir Belediyesi tarafından 1994, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1995
yılında açılmıştır. Üstelik, bu tür organizasyonlar tesis eden belediye sayısı ise ancak ülkenin
ekonomik ve siyasal istikrara kavuştuğu son birkaç yılda artış göstermiştir.
Büyükşehir belediyeleri arasında yaygın eğitim faaliyetleri açısından öne çıkan
belediyeler ise sanat ve meslek edindirme kurslarını ilk açan İstanbul ve Ankara Büyükşehir
belediyeleridir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Sanat ve Meslek Eğitim Kursları
(İSMEK) ile oldukça geniş bir kitleye hizmet verirken, Ankara Büyükşehir Belediyesinin
hizmet kapsamı da diğer Büyükşehir belediyelerine göre oldukça geniştir. Diğer önemli bir
husus ise bu iki Büyükşehir belediyesinin sanat, meslek ve beceri edindirme kursları kurumsal
bir kimliğe sahip iken diğer Büyükşehir belediyelerinin bu alandaki hizmetlerinin daha
emekleme safhasında olup kurumsal bir nitelik oluşturma süreci içinde bulundukları
söylenebilir.
Diğer eğitim faaliyetleri arasında Okuma-Yazma Kursları, çeşitli meslek gruplarına
yönelik Mesleki Geliştirme ve Uyum Kursları, kadın sağlığı eğitimleri, ilk yardım
seminerleri, kaza ve iş kazası eğitimleri düzenlenmektedir.
Belediyelerin konut alanındaki etkinlikleri sınırlı olup ancak ülkemizde son yıllara
kadar belediyeler konut üretimine katılmamışlardır. Daha çok yetersiz olmakla birlikte arsa
üretme fonksiyonu ile sınırlı hizmetler sunmuşlardır.
Son yıllarda dikkati çeken gelişme bazı belediyelerin kooperatif veya Toplu Konut
İdaresi işbirliği dışında belediye iktisadi teşebbüsleri aracılığıyla konut üretimine
başlamalarıdır. İstanbul, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri tarafından kentin gelişme
bölgelerinde yapılan konutlar, belediyelerin barınma ihtiyacının giderilmesindeki rolüne
dikkati çekmektedir
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi belediyeler tarafından yaygın olarak üretilen sağlık
hizmetidir?
a) Poliklinik-sağlık ocağı
b) Hastane-sağlık ocağı
c) Senatoryum-sağlık ocağı
d) Tıp fakültesi-poliklinik
2) Aşağıdakilerden belediyeler tarafından nadiren başvurulan sağlık hizmetidir?
a) Evde sağlık hizmeti
b) Evde bakım
c) Hastane
d) Acil müdahale eğitimi
3) Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin yetişkin eğitimi alanındaki hizmetleri
arasında yer almaz
a) Sosyal ve kültürel kurs ve etkinlikler
b) Yüksek öğretim
c) Mesleki eğitim kursları
d) Okuma yazma kursları
4) Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin konut alanındaki hizmetleri arasında
nadiren yer alır?
a) Altyapı üretimi
b) İmar çalışmaları
c) Sosyal konut üretimi
d) Çevre düzenleme çalışmaları
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Cevaplar
1)a, 2)c, 3)b, 4)c
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