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YEREL YÖNETĠMLERDE SOSYAL POLĠTĠKA UYGULAMALARI:
BAKIRKÖY ÖRNEĞĠ

ÖZET
ÇalıĢmanın amacı, yerel yönetimlerden biri olan belediyelerde sosyal belediyecilik
hizmetlerinin ne düzeyde ve hangi alanlarda uygulandığını belirlemektir. ÇalıĢma
gerçekleĢtirilirken öncelikle geniĢ bir literatür taraması yapılmıĢ daha sonra Bakırköy
Belediyesi‟nin, 2013 ve 2014 yılındaki sosyal belediyecilik anlamındaki tüm
faaliyetleri Bakırköy Belediyesi‟nin faaliyet raporlarından, bülten, dergi vb.
çalıĢmalarından hareketle tespit edilmiĢtir.
Günümüzde yerel yönetimler, sosyal yardımlar, eğitim, sağlık, konut gibi temel
sosyal politikaların yerel düzeyde sağlanmasında ve kendi birimlerindeki
vatandaĢların refahının bizzat kendi faaliyetleri ile artırılmasında etkin bir kurum
olarak görev almaktadırlar. 21. yüzyılın bir önceki yüzyıldan aldığı temel
miraslardan biri küreselleĢme olgusu ve süreçleri iken bir baĢkası yerelleĢmedir.
YerelleĢme eğiliminin bir ürünü olan yerel yönetimlerin, akla gelen en önemli birimi
Ģüphesiz ki belediyelerdir. Bu nedenle hazırlanan çalıĢmada yerel yönetim kavramı,
Türkiye‟de uygulanan sosyal belediyecilik faaliyetleri, bu çerçevede sosyal devlet ve
sosyal sorumluluk kavramları ve örnek olarak Bakırköy Belediyesi incelenmektedir.
Sonuç olarak, Bakırköy Belediyesi tarafından 2013 - 2014 yılları arasında sosyal
belediyecilik anlayıĢı çerçevesinde yerine getirilmesi gereken birçok hizmetlerin bir
önceki yıla göre artıĢ göstermek suretiyle gerçekleĢtirildiği tespit edilmiĢtir. Belediye
tarafından yapılan bu çalıĢmalar, birçok fonksiyonları icra ettiği gibi, sosyal
politikayı gerçekleĢtirmenin ve sosyal devlet olmanın gereğini de yerine getirmiĢ
olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Politika, Yerel Yönetim, Sosyal Belediyecilik.
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APPLICATIONS OF SOCIAL POLITICS AND AN EXAMPLE OF
BAKIRKOY

ABSTRACT
The aim of this study is to determine whether the social municipal services is one of
the local governments in municipalities and at what level applied in what areas.
Work performed by firstly reviewing an extensive literature then searching Bakırköy
Municipality‟s all activities in 2013 and 2014, and in terms of social municipality
from the Bakırköy Municipality activity reports, news letters, magazines and so on.
Today, local governments, education, health, the provision of basic social policies at
the local level, such as housing and welfare of the citizens are taking an active role in
their own units to increase a company in it sown activities. One of the main heritage
of the 21st century has received from the previous century Madiran globalization and
localization processes while some one else. Local governments, which is a product of
decentralization, that come to mind are undoubtedly the most important unit of the
municipality. There fore, the concept of local government in work, social municipal
activities implemented in Turkey, the welfarestateand social responsibility concepts
in this context and as an example Bakırköy Municipality is examined.
As a consequence, by Bakırköy Municipality between 2013 and 2014 years must be
fulfilled within the framework of social municipality understanding of many services
have been identified as performed by increases compared to the previous year. This
work done by them unicipality, as he performed many functions, it is fulfilling the
need of achieving the social policy and the social state.
Keywords :Social Policy, Local Authority, Social Municipality
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1

GĠRĠġ

Sosyal Politika, yasal ve kurumsal düzenlemelerden önce oluĢan bir politikadır.
Bu nedenle Sosyal politikanın dünü, bugünü ile doğuĢu ve geliĢimi ekonomik,
sosyal politik, siyaset ve hukuk alanlarında bir bütün olarak değerlendirilip,
incelenmek gerekmektedir. (Koray, 2005: 22). Ġnsanlığın, ortaçağdan günümüz
yüzyılına gelene kadar esaretten, karanlıktan ve baskıdan kurtulması pek kolay
olmamıĢtır. Siyasetin ve sermayenin etkisi altında kalan feodal toplumlarda, ne
insanlığın ne de hak arayıĢının yeri olmadığı görülmüĢtür (Koray, 2005: 35).
18. yüzyılda geliĢen Sanayi Devrimi,ekonomik ve sosyal yapıda köklü
değiĢiklikler ortaya çıkarmıĢ, yeni sınıf ve toplum kesimleri, yeni örgütlenme
biçimleri ve yeni kurumların meydana geldiği bir dönem baĢlatmıĢ olup, aynı
zamanda toplumlarda yoksulluk, sefalet, iĢsizlik ve adaletsizlik gibi büyük
sorunların oluĢmasına da neden olmuĢtur.
Özellikle II. Dünya SavaĢı bitiminden sonra oluĢan fakirlik ve eĢitsizliklerle
savaĢım noktasında da sosyal devlet anlayıĢının ciddi iĢlevleri bulunmaktadır.
Fakat 1970‟li yıllardan sonra uygulan sosyal politikalar devletlere büyük mali
yükler getirmiĢ, bu mali yükler beraberinde krizlere sebebiyet vermiĢ, bunun
paralelinde devletler sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getiremez duruma
gelmiĢlerdir. Bunun sonucunda yeni kamu yönetimi anlayıĢı ortaya çıkmıĢtır.
Yeni kamu yönetimi olarak da kabul edilen anlayıĢ, devletin küçülmesi, neoliberal politikaların uygulanması, minimal devlet yani kamu giriĢimlerinin özel
sektöre devredilmesi, devletin sadece faydası bölünemez ve fiyatlandırılamaz
hizmetleri vermesidir. (Sağlık, sosyal, güvenlik, Eğitim, kamu bankacılığı gibi)
(Sarıoğlu, 2010: 10) Bu anlayıĢla Devlet küçülürken sorumlulukların bir kısmını
sivil toplum kuruluĢlarına ve yerel yönetimlere bırakması önem kazanmıĢtır.
(MemiĢoğlu, 2006).
Ülkemizde ise temel sosyal hizmetlerin yerine getirilmesinde merkezi idare daha
fazla rol almaktadır. Ancak son dönemlerde yerel yönetimler ve bilhassa kamuya
en yakın birim olan belediyeler halk için sosyal yardım ve sosyal hizmet
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politikalarını yürüttükleri görülmektedir. Bu nedenle sosyal politikaları yerel
düzeyde baĢarı ile uygulayan belediyeler, sosyal devlet anlayıĢının yerel
yansıması olarak “Sosyal Belediye” ismini almaya hak kazanmaktadır (Seyyar,
2009: 5-6).
Yeni kamu yönetimi anlayıĢıyla uygulanmak istenen sosyal politikaların
kapsamında da farklılık oluĢtuğu gözlemlenmiĢtir. Dolayısıyla Kapsamda oluĢan
bu farklılıklar, hem kamu politikalarını, hem de yerel yönetimlerin uyguladıkları
sosyal politikaları da etkilemiĢtir. Yerel yönetimlerde kapsamda olan bu
farklılıkları dikkate alarak, belde halkının yerel ve ortak ihtiyaçlarını dikkate
alarak, Ģehir sakinlerinin yaĢam standartlarını artırmaya, sosyal dengeyi
sağlamaya, sosyal barıĢı ve adaleti oluĢturma hedefi ile yerel ve bölgesel alanda
kaliteyi arttırmayı hedeflemektedirler.
Bu hedef doğrultusunda yerel yönetimlerin yapılacak olan çeĢitli çalıĢmalar ve
projelerde bu asıl hakikatin farkında olan bir vizyon geliĢtirmeleri gerekmektedir.
Özellikle konu sosyal belediyecilik faaliyetleri olduğunda, kaynakların verimli
kullanılması, tasarrufun nasıl olduğu kadar hangi sahada ve o sahaların
hedeflediği demografik etkenlerin kendi öznel koĢulları da ayrı bir önem
kazanmaktadır (KeleĢ, 2008: 2).
Burada temel belirleyici ise, sahip olunan ekonomik kapasitedir. Ülkemiz
kaynaklarının hızla değiĢen toplum dinamikleri ve bu değiĢimlerin yarattığı
beklentilere makul sürelerde yanıt verecek düzeyde olmaması; araĢtırma, tasarım
ve uygulama süreçlerinin önündeki en büyük engeldir (KeleĢ, 2008: 1).
Bu çalıĢma, Yerel yönetimlerden biri olan Bakırköy Belediyesinin sosyal
belediyecilik alanındaki hizmetlerini ortaya koymak, sosyal politika alanındaki
performansını ele alarak sosyal belediyeciliğe yönelik çalıĢmalarını sosyal hizmet
ve sosyal yardım uygulamaları kapsamında sahip oldukları yetki ve görevlerinin
araĢtırılması ve üstlendikleri misyonların incelenmesidir.
Bakırköy Belediyesince, sosyal belediyecilik bağlamında her kalemde, hangi
büyüklükte yardımların yapıldığı incelenmekte olup, yapılan bu yardımlar nitelik
ve nicelik olarak değerlendirilmeye çalıĢılacaktır. Bu araĢtırmaya konu Bakırköy
Belediyesi hakkında veri toplamak için belediyenin 2013-2014 yılı faaliyet
raporları incelenmiĢ, gerekli görüldüğünde yetkili kiĢilerden bilgi talep edilmiĢ ve
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Bakırköy Belediye‟sinin resmi internet sitesinden faydalanılmıĢtır. Aynı zamanda
yapılan çalıĢmanın ana temelini oluĢturan sosyal politika, sosyal yardım ve sosyal
belediyeciliğe ait geniĢ bir literatür çalıĢması yapılmıĢtır.
ÇalıĢma dört ana bölüm ve bir sonuçtan oluĢmaktadır. Birinci bölüm giriĢ, ikinci
bölümde genel bir kavramsal çerçevenin ortaya konması adına sosyal politika
kavramı, kapsamı ve sosyal politikayı sağlayan kurumlar üzerinde durulmuĢtur.
Üçüncü bölümde ise sosyal politikalar ve sosyal hizmetler konusu ele alınmıĢtır.
Bu kapsamda; yerel yönetimler kavramı, yerel yönetimlerden biri olan belediye
kavramı, belediyelerde sosyal politika ve sosyal hizmetler kavramı üzerinde
durulmuĢtur.
Dördüncü bölümde ise: çalıĢmada örnek seçilen Bakırköy ve Bakırköy Belediyesi
çok yönlü boyutlarıyla ele alınmıĢtır. Bu kapsamda Bakırköy Belediyesinin
tarihsel geliĢimi, demografik yapısı, ekonomik ve fiziksel özellikleri araĢtırılmıĢ;
2013-2014 yılları arasında 2 yıllık hizmet döneminde gerçekleĢtirdiği faaliyetler
ve hizmetler “sosyal belediyecilik” kapsamında incelenmiĢtir.
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SOSYAL POLĠTĠKA KAVRAMI VE UNSURLARI

Sosyal politika içerik bakımından benzer politikaların belli bir seviyeye çıkartılıp,
bunların icra edilmesinde etkin olan kurumlar ve örgütler açısından tam olarak
kapsamı belirlenmemiĢ bir araĢtırma alanıdır. Günümüze gelene kadar yapılan
araĢtırmalar

irdelendiğinde

ise,

sosyal

politikaya

gerekli

olan

Ģartların

oluĢturulmasında devlet örgütünü kapsamayan kurumların iĢtiraki ve desteğinin
çoğunlukla görmezden gelindiği, sosyal politikanın genellikle merkezi idareler
vasıtası ile faaliyete konulan bilim alanıdır denebilir. Bu söyleme rağmen sosyal
politika alanında merkezi idareler dıĢında da en az onlar kadar, gönüllü
kuruluĢlar, yerel idareler, dini organizasyonlar, özel sektör ve diğer örgütlerde bu
alan içinde var olmaktadırlar. Ancak sosyal politika uygulamalarında merkezi
yönetimlerden daha çok fayda sağlamakta olup, devletin dıĢındaki diğer bahse
konu kurumların sosyal politikaların uygulanmasındaki katılımın fazlaca etkisi
bulunmamakla birlikte, bu kurumlarca da sosyal politikaların devlet tarafından
uygulanan politikalar olarak düĢünülmektedir. Ülkemizde ise söz konusu
uygulamaların yapılmasında sadece devlet ibaresini kullanılması, Ġl Özel
Ġdareleri, Belediyeler ve köylerden oluĢan yereldeki kamu yönetimlerinin yapmıĢ
olduğu hizmetlerin gözardı edilmesine sebep olmaktadır. Oysa tarih boyunca
merkezi yönetimden sonra ikinci büyük yönetim olan yerel yönetimler sosyal
politikaların uygulanmasında büyük rol üstlenmiĢlerdir. (Ersöz). Bahsedilen
kurumların bu alandaki rol ve destekleri ciddi boyuttadır. Yerel yönetim
birimlerinden olan belediyelerin, sosyal politika alanı içinde sahip olduğu
ehemmiyeti ilerleyen bölümlerde anlatılacaktır. Bu kısımda bahsedilecek olan
sosyal politika kavramının ne olduğu açıklanacaktır.
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Sosyal Politikanın Tanımı ve Kapsamı

2.1

Sosyal devlet iĢleyiĢinde uygulanan Sosyal politikanın dünü, bugünü ve yarınını
ele almak için, “sosyal politika” kavramını iyi irdelemek gerekir. Sosyal
politikayı anlamak, bireylerin ve devletlerin ihtiyaçlarının zaman içerisinde
değiĢmesinparalelolarak değiĢen politikaların rolünü ve niteliğini belirlemek
açısından da oldukça faydalıdır.
Sosyal politika kavramı üzerinde uzlaĢı sağlanmıĢ açık ve net bir kavram değildir.
Kavramın bir netliğe sahip olamaması da kavramın tanımlanmasını ve sınırlarının
belirlenmesini güçleĢtirmektedir. Sosyal politikanın tanımının güç olması, zaman
içerisinde farklı algılayıĢların ortaya çıkmasına ve hatta uygulamalarının
farklılaĢmasına

neden

olmuĢtur.

Kessler,

sosyal

politika

kuramcılarının

öncülerinden birisidir. Kessler‟e göre sosyal politika, toplumsal sınıflarca
yapılanlar, sınıfların zıtlıkları tezatları ve savaĢımları karĢısında devleti ve hukuk
sistemini yaĢatmaya ve devam ettirme hedefli bir siyasettir (Özaydın, 2008: 165).
Dolayısıyla sosyal politikanın kapsadığı ve odaklandığı konuları belirlemek ve
sınırlarını çizmek sosyal politika kavramını tanımlamadaki en önemli sorunlardan
birini

oluĢturmaktadır.

Sosyal

politikanın

tanımlanmasındaki

en

önemli

sorunlardan birisi de, çözüm teklifleri ele alındığında çözüme en uygun ve iyi bir
teklifin olmamasıdır. Neden sorusunun cevabı ise toplum içinde bulunan kiĢiler
ve

gruplar

yargılarının

arasında

bulunan

öznelliği,

değer

sosyal

yargılarındaki

politikaların

farklılıklardır.
bilimsel

Değer

sonuçlarının

gözlemlenmesinde sorun teĢkil etmektedir (Özaydın, 2008: 165).
2.2

Sosyal Politikanın Türleri

BaĢlangıç noktasında insanı ele alan, fakat genel baĢlık altında sosyal politika
olarak literatüre geçen kavram, Sosyal Hizmetler ve sosyal yardımlar olarak
sınıflandırılmıĢtır.
2.2.1 Sosyal yardımlar
Sosyal yardımı tanımlayacak olursak, fakir olarak doğan ya da ellerinde olmayan
sebeplerle sonradan fakir olan ve bu sebeple gerçek anlamda yardıma muhtaç
olan ile asgari geçim gelirine sahip olmadıkları için ailesini ya da kendisini
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kısmen geçindiremeyen kiĢilere, devlet tarafından karĢılıksız olarak sağlanan
maddi yardımlardır (Seyyar, 2002: 298).
Tanımlardan da anlaĢıldığı gibi sosyal yardımlar, hiçbir maddi güvencesi
bulunmayan kiĢilerin ve ailelerinin ihtiyaçlılık düzeyleri bitinceye kadar
bahsedilen kiĢi ve ailelerin koruma altına alınması, maddi gereksinimlerinin
giderilmesi ya da aza indirilmesi amaçlı uygulamalar olarak önem taĢımaktadır.
Dünyada yoksulluğun, Sanayi Devrimi‟nin bir sonucu olarak ortaya çıktığı
düĢüncesi yaygındır. Ġlk yıllarda yoksulluk bireyin yetersizliğine bağlanmıĢ, fakat
bu görüĢ zamanla değiĢikliğe uğrayarak çevrenin ve toplumun da yoksullukta
önemli roller oynadığına inanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu anlayıĢ, sosyal yardımların
uygulama biçimlerinin de farklılaĢmasına neden olmuĢtur. Önceleri, sosyal
yardımların belirli bir sınıfa yönelik gerçekleĢtirilmesi gibi ayrımcı yollar
izlemiĢtir. Ama tarihsel süreç içerisinde, sosyal refah hizmetlerinin, bireylerde
din, dil, ırk ve sınıf ayrımı yapılmadan toplumun her kesimine eĢit ulaĢtırılması
ve hizmetlerin belirli standarda oturtulması anlayıĢı hâkim olmuĢtur (KarataĢ,
1999: 42).
Sosyal yardım kavramının tam olarak anlaĢılabilmesi için diğer kavramlarla olan
iliĢkisinin ortaya konulmasında yarar bulunmaktadır. Bu bakıĢ açısıyla
değerlendirildiğinde kavram, sosyal güvenlik kavramıyla doğrudan ilintilidir.
Literatürde kavram, sosyal

güvenliğin yöntemi veya sosyal

güvenliğin

sağlanmasında bir araç olarak nitelendirilmektedir. O halde sosyal güvenlik
kavramı içinde kabul edilen sosyal yardım kavramının içeriğini tam olarak ortaya
koyabilmek için sosyal güvenlik kavramını da irdelemek gerekmektedir (Güzel,
2002: 2).
Sosyal güvenlik, elde edilen gelire göre toplumdaki kiĢilerin kendi istekleri
dıĢında oluĢan ve bireylerin mal varlığında, gelirlerinde ve iĢgücünde meydana
gelen azalmalara sebep olan, öncelikle kendisi ve bununla birlikte ailesine maddimanevi sorumluluğunu yerine getirmekte sıkıntı yaĢayan ve hatta imkânsız
noktasına getiren sosyal risklerin sonuçlarını yok etmek ya da azaltmak amacı ile
alınması öngörülmüĢ tedbirler bütünüdür (Kocaoğlu, 1997: 226).
Sosyal güvenliğin bu bağlamda asıl fonksiyonunun, bir takım sosyal risklerin
ortaya çıkardığı hastalık, iĢsizlik gibi maddi yitimlere ve çocuk yetiĢtirmek,
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yemek ve yol giderleri gibi gider artıĢları için karĢı telafi edici sosyal yardım
olduğu da söylenebilir (Seyyar, 2014).
Sosyal güvenlik ihtiyacı, zamandan ve mekândan bağımsız olarak insanlık tarihi
boyunca dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun tüm toplumlarda gereksinim
duyulan bir konu olmaktadır. Çünkü sosyal güvenlik ihtiyacının sebebini
oluĢturan tehlike evrenseldir. Bu tehlikenin kaynağı değiĢecek olmakla birlikte,
tehlikenin ortadan kalkmayacağı düĢünülmektedir (Alper, 1999: 12).
Sosyal güvenlik, bir ülkede sosyal refah ve sosyal adaletin sağlanmasının en
önemli araçlarındandır. O halde yapılan bu sosyal güvenlik tanımından sonra,
sosyal yardımı, bazı sosyal risklerin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmada ya
da en aza indirmede ve bireylerin sosyal güvencelerini sağlamada kullanılan
yöntemlerden biri olarak değerlendirmek yanlıĢ olmayacaktır. Sosyal yardım,
sosyal güvenlik sistemi oluĢturulmadan önce de değiĢik önlemler ve faaliyetlerle
hayata geçirilmiĢtir. Bu yardımlar, sosyal sigorta sisteminin öncesinde daha çok
dini kurumlar ve vakıflar tarafından yerine getirilmiĢtir (Türkoğlu, 2013).
Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin altlığını 1945 yılında kurulan ÇalıĢma
Bakanlığının kurulması ile birlikte yine 1945 yılında ĠĢ kazaları, Analık sigortası
ve meslek hastalıkları kanununun kabul edilmesiyle baĢlar. 1946'da iĢçi
sigortaları Kurumunun, 1949'da emekli sandığı çalıĢanlarının tek çatı altında
toplanması, 1950 yılında ise sigortalı çalıĢan iĢçiler için emeklilik haklarını
tanınması ve malullük sigortası hayata geçirilmesi ile baĢlar. Bu kanunların
yürürlüğe girmesi, sorunun tam anlamıyla çözüldüğü anlamına gelmemiĢtir.
Çünkü genel kanı sosyal güvenlik kurumunun iĢleyiĢi pahalı bir yöntem olup,
bunun için milli gelirden % 10' a yakın bir pay ayrılması gerektiği, ancak ayrılan
payın bunun yarısını bile bulmadığından bahisle, sadece iĢveren ve iĢçilerden
kesilen primlerle bu sistemin sağlıklı yürümeyeceği tezi savunulmaktadır. Ancak
zaman içinde devletin sosyal güvenlik kurumunun açıklarının kapatılması için
daha fazla kaynak ayırdığı da söylenmekle birlikte bu iĢleyiĢin günümüze kadar
geldiği de görülmektedir (Buğra, 2015: 161-162).
Bu bağlamda sosyal devletin iĢleyiĢinde, sosyal güvencesi olanlar, kendisinin ve
ailesini geçimini sağlayacak bir gelire sahip olanların bu haklardan yararlanması,
bu tür güvencesi olmayanların ise yaĢamlarını devam ettirebilmek için devlet
desteği alma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bunun için sosyal yardımdan
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yararlanabilmenin koĢulu, muhtaç durumda olmaktır. Amacı ise, muhtaç kiĢilere,
anayasal hakları olan insan Ģerefine yakıĢır bir Ģekilde yaĢam standardı
oluĢturabilmeleri için devlet tarafından kamusal desteğin sağlanmasıdır. Bunun
yanında muhtaç kiĢilerin olabilecek en çabuk Ģekilde kendilerine yetebilen
bireyler olmasının sağlanmasıdır (Seyyar, 2002: 299).
Muhtaçlıktan kurtulmak söz konusu olduğunda yardıma muhtaç kiĢilerin
muhtaçlık kriterini belirlemek önemli hale gelmektedir. Bu kriterler belirlenirken
nesnel, doğruluk, adaletli olma kriterlerine göre hareket edilmesi gerekmektedir
(Çiçek, 2012).
Dini ve etnik bir grubun üyesi olmak, politik yaklaĢım, sahip olduğu din ya da
dinle ilgili düĢünceler, siyasi görüĢler ve bunlar gibi muhtaçlık kriterleri ile
bağdaĢmayan farklı Ģartların bu kriterlere dahil edilmesi sosyal hukuk ilkelerine
ve sosyal devlet anlayıĢının dıĢındadır (Seyyar, 2003: 25).
Sosyal yardımlar ve hizmetler, gönüllü kuruluĢlar ve esas itibariyle devletin
vatandaĢlardan aldığı vergilerle desteklenen fonlardan elde edilen gelirlerle,
devlet tarafından yerine getirilirken; sosyal sigortalar ise esas itibariyle çalıĢan ve
çalıĢtıranların ödediği primlerle ve devlet katkısıyla finanse edilir (Tuncay, 2002:
50). Sosyal yardımların içeriği parasal sosyal gelirler olabileceği gibi ayni
yardımlar ve tedavi, bakım, rehabilite etme gibi hizmet Ģekli ağır basan nesnel
sosyal gelirler biçiminde de sunulabilmektedir. Sosyal yardımlar, genelde devlet
tarafından karĢılanmasına rağmen aslında sosyal yardımın ilk örneklerinin
gönüllü sosyal yardımlar Ģeklinde olduğunu görülmektedir. Bu sebeple sosyal
yardımlar, kamusal sosyal yardımlar ve gönüllü sosyal yardımlar olarak ikiye
ayrılabilir (Saracel, 1997: 10).
Bunlardan birincisi, finansmanı devlet bütçesinden sağlanan ve devlet organları
tarafından yapılan sosyal yardımlar olan kamusal sosyal yardımlardır. Bu
yardımlar, sosyal güvenlik sisteminin boĢluklarını veya eksikliklerini doldurarak
ve tamamlayıcı görevini üzerine alarak, sadece münferit durumlarda devreye
girmektedir (Çiçek, 2012)Kamusal sosyal yardımların, mali biçimi ve yararlanma
Ģartları, primli sisteme dayanan sosyal sigorta sisteminden farklıdır. Devlet
bütçesinden sağlanan kamusal sosyal yardımlarda çoğunlukla muhtaçlık dıĢında
bir Ģart aranmamaktadır. Sadece vergilerle karĢılanmaları, karĢı taraftan hiçbir
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beklenti olmadan fakir, engelli, yaĢlı ve kiĢisel sebeplere sahip bireylere tatbik
edilmesi ve maddi kaynağı sadece devletten elde edilmesi sebebi ile sosyal
sigortalardan farklıdır. Ayrıca kiĢinin hiçbir katkısının olmaması sebebiyle bu
sisteme “primsiz sosyal güvenlik rejimi” olarak isimlendirilmektedir. (Tuncay,
2002: 13).Örneğin, kamu sosyal yardımlarının bir kısmı gaziler gibi kamu
hizmetinde çalıĢırken zarara uğrayan bireylere yapılan parasal yardımlar
Ģeklindedir. Diğer bir örnek, 65 yaĢını doldurmuĢ muhtaç kimselere bağlanan
aylıklar gibi korumaya yönelik olan sosyal yardımlardır (Saracel, 1997: 6).
Ġkincisi ise, gönüllü sosyal yardımlardır. Bunların çoğunluğunu bağıĢlarla
desteklenen yardım dernekleri, vakıflar ve özel kuruluĢlar tarafından yapılan
yardımlar oluĢturmaktadır. Bu tarz yardımlarda dikkati çeken özellik, zorlamanın
yerine hayırseverlik ve insan sevgisinin hâkim olduğu gönüllülüğün esas
olmasıdır. Ġlk dönemlerde bu tarz yardımlar daha çok dini nitelikli olmuĢtur.
Ġslam dinindeki sadaka gönüllü sosyal yardımlara bir örnek olarak verilebilir
(Saracel, 1997: 10-11).
Sosyal yardımların, ayni ve nakdi olmak üzere iki çeĢidi bulunmaktadır.
Bunlardan ilki ayni yardımlardır. Bu yardımlar içinde yiyecek, içecek, giyecek,
yakacak, kırtasiye, tıbbi araç gereç ve rehabilitasyon amaçlı protez araçları
sayılabilir. Diğer bir ifade ile müracaatçıların ihtiyacına göre verilecek mal ve
malzeme yardımlarına ayni yardımlar denilmektedir. Ġkinci yardım Ģekli ise nakdi
yardımlardır. Nakdi yardımlar, sosyal inceleme raporu doğrultusunda müracaat
edenin gereksinimlerine göre yapılacak olan parasal yardımlardır (Sheck, 2014).
Ülkemizde eğitim, sağlık, gıda, barınma, yakacak, giyim ve ev eĢyası yaĢlılara,
özürlülere, iĢsizlere ve muhtaçlara vb. yardımlar yapılmaktadır. Ayrıca, bir sosyal
yardım programı olarak BaĢbakanlık Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik
Fonu tarafından uygulanmakta olan ve Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı
iĢbirliğiyle yürütülen ġartlı Nakit Transferleri (ġNT) bulunmaktadır. ġNT
yapılmasının amacı, fakirlik sebebiyle eğitim alması gereken çocuklarına bu Ģansı
yaratamayan ya da eğitim kurumuna devam ettiremeyen ve eğitim kurumundan
çocuğunu ayırmak durumunda olan anne babalara düzenli olarak yapılan maddi
yardımlarla yürütülen bir sosyal yardım programıdır. Ancak bu programın
iĢletiminde yerine getirilmesi beklenen bazı koĢullar vardır. Birincisi baĢında
ebeveynlerin çocuklarını eğitim kurumlarına devam ettirmeleri koĢuludur. 0–6
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yaĢ grubu okul öncesi çocuklarının ise belli periyotlarla sağlık kontrollerinin
yapılması bir diğer koĢuldur (EskiĢehir Belediyesi, t.y.). Bu yardımlardan ilki
olan eğitim yardımları, öğrenciye harçlık niteliğinde burs verilmesi, kırtasiye
giderlerinin

karĢılanması,

masraflarının

ödenmesi

giyiminin
vb.

temin

eğitim

edilmesi,

alanındaki

çok

okula
çeĢitli

gidiĢ

geliĢ

ihtiyaçların

karĢılanmasına yönelik olarak yapılmaktadır. Eğitim yardımı düzenli aralıklarla
yapılıyorsa genellikle okula devam Ģartını öngörmektedir. Öğrencinin kırtasiye,
giyim ve okula gidiĢ geliĢ masraflarının karĢılanmasına yönelik olarak yapılan
eğitim yardımları ayni niteliktedir. Nakdi nitelikli eğitim yardımları, öğrencilere
yapılan burs yardımı ya da ebeveynlere çocuklarını okula göndermeleri için
teĢvik etmeleri nedeni ile maddi yardım yapılmasıdır. Eğitim yardımları, Milli
Eğitim Bakanlığı, SHÇEK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma
Vakıfları tarafından yapılmaktadır.
Eğitime destek amaçlı yapılan yardımlar, sosyal teĢvik olarak adlandırılmaktadır
(Sözer, 1994: 64-167). Sebebi ise, eğitimle ilgili verilen destek bireyin kiĢisel
geliĢimine direkt katkısı vardır. Ancak bu yardımlar ülkemizde çoğunlukla sosyal
yardım çalıĢmalarını yapan kuruluĢlarca yapılmaktadır. Bu durum sınıflandırma
için gerekli olan ve ihtiyaçlılık koĢullarına sahip olma, kamu eliyle verilme
kriterlerini taĢıması ve bunun paralelinde çalıĢmaları sosyal yardım olarak
değerlendirmek daha doğru olacaktır.
Belirtilen yardımlardan ikincisi olan sağlık yardımları, çoğunlukla bireylerin
sağlık harcamalarının karĢılığı hedefini içermektedir. Yardım yöntemine
bakıldığında yapılan yardım ayni yardım kapsamında yer almaktadır. Bununla
birlikte, sağlık yardımından faydalananların sağlık kontrolleri için para yardımı
almaları da sağlık yardımı içinde bulunmaktadır. Bu yardım, ġNT kapsamında
yapılan yardımdır. Bu kapsamda, 0-6 yaĢ grubu çocukların faydalanması için en
temel sağlık kontrolü ve desteği için maddi katkı yapılmaktadır. Ek olarak anne
olacak kadınların hamilelik ve doğum süreçlerinde gerekli sağlık hizmetini
almaları ön koĢulu ile maddi destek sağlanmaktadır (Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, t.y.).
Türkiye‟de, sağlık hizmetlerinin masraflarını sosyal güvencesi olanlar, sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından, sosyal sigortalar kapsamında sağlık güvencesine

11

sahip

olmayan

kiĢiler

ise

sağlık

hizmetlerinin

masraflarını

kendileri

karĢılamaktadır. Sadece muhtaçlık durumunda ücretsiz olarak sağlık hizmetleri
sunulduğu için devletin bu uygulaması sosyal yardım olarak nitelendirilmektedir
(ġener, 2010).
Sağlık yardımlarını, Sağlık Bakanlığı (5510 sayılı Kanun‟un yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu) ve Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma
Vakıfları (SYDV) yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı muhtaç durumdaki kiĢilerin
aldıkları sağlık hizmetlerinin bedellerini karĢılamaktadır. SYDV‟ler ise, hem
sağlık masraflarının karĢılanması Ģeklinde ayni nitelikte hem de sağlık kontrolü
Ģartına bağlı olarak nakdi nitelikte sağlık yardımı vermektedir (31.05.2006 tarih
ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
RG.16.06.2006, Sayı: 26200).
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan, sağlık yardımları kapsamında bulanan ve
sosyal devlet anlayıĢının bir gereği olarak ortaya konulan yardım ise yeĢil kart
uygulamasıdır. YeĢil kart, 3816 sayılı kanun hükmünce, Ödeme Gücü Olmayan
VatandaĢların Tedavi Giderlerinin YeĢil Kart Verilerek Devlet Tarafından
KarĢılanması, maddi gücü yeterli olmayan bütün vatandaĢların ciddi sağlık
problemleri ile karĢılaĢtıklarında gerekli teĢhis ve tedavi olanaklarından
yararlanmalarını kapsamaktadır (18.06.1992 tarih ve 3816 Sayılı Ödeme Gücü
Olmayan VatandaĢların Tedavi Giderlerinin YeĢil Kart Verilerek Devlet
Tarafından KarĢılanması Hakkında Kanun, RG. 03.07.1992, Sayı: 21273).
Üçüncüsü

ise

yiyecek

yardımlarıdır.

Bu

yardımlar,

insanların

gıdasal

ihtiyaçlarının temini için gıda çeki vermek, yemek yardımı yapmak ya da gıda
paketi olanağı sağlanması biçiminde yapılabilmektedir. Gıda yardımlarında amaç,
gıda maddelerinin ulaĢtırılması olduğu için bu yardım parasal olarak da verilse
ayni özellikte bir yardım olarak kabul görmektedir. Dünyada gıda yardımı
verenlerin sağlıklı, dengeli beslenme ve temel sağlık bilgilerini içeren bir takım
eğitimleri alma Ģartları vardır. Ama ülkemizdeki sosyal yardım programlarının
içeriğindeki gıda yardımlarının bu tür koĢullara bağlı olmaksızın yapılmaktadır
(Rogers ve Coates, 2003: 1-8).
DeğiĢik yollarla verilen gıda yardımlarının ortak özelliği, nasıl yapılırsa yapılsın,
bu desteği alanların mevcut gelirlerini artırmaktadır. Rogers ve Coates, sıcak
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yemek dağıtımının da ihtiyaç sahiplerinin maddi seviyelerine direkt olmasa da
olumlu katkısı olduğunu belirtmektedirler (Rogers ve Coates, 2003: 12-14).
Türkiye‟de ise bu yardımlar SYDV‟ler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve belediyeler
tarafından yapılmaktadır.
Dördüncüsü olarak barınma yardımı, parasal özellikte bir yardımdır. Bu yardımlar
barınma veya konut yardımı olarak nitelendirilmektedir. Ġhtiyacı olan kiĢiye
kiraladığı konut için ödediği bedelin tamamının veya bir kısmının kiĢiye
ödenmesidir. Barınmaya politik olarak bakılacak olursa, sosyal devletin
hedeflerinin arasında kiĢilerine kalacak yer ya da bu noktada gereken desteği
vermektir (Greve, 1998: 58). Bu faaliyetler, ihtiyacı olan bireylerin geçim
giderlerinin farklı biçimlerle minimize edilmesi olarak yorumlanabilir. Bu
giderlerin azaltılması; kalacak yer konusunda parasal yardım yapılması, bireylerin
konut almak için çekecekleri banka kredilerinin faiz oranlarının azaltılması veya
onlara yaĢayabilecekleri konut bulunması biçimindedir.
Türkiye'de fazla görülmeyen bu uygulama daha çok yurt dıĢında kullanılmaktadır.
Ancak, ülkemizde de bazı uygulamalar bulunmaktadır. Genellikle SYDV‟ler
barınma yardımı kapsamında sağlıksız, kalınması sakıncalı konutlarda yaĢayan
ihtiyaç sahiplerine konutlarının tamir ve tadilatı sebebiyle destek verirler.
Belirtilen destek ayni yardım ya da nakdi yardım olarak yapılabilmektedir. Bazı
belediyeler ihtiyaç sahiplerine barınacak yer, ev ya da bunun için nakdi yardımda
bulunmaktadır. Fakat bu Ģekilde verilen destekler süreklilik taĢımamaktadır (Kılıç
ve Çetinkaya, 2012).
BeĢinci yardım olarak yakacak yardımı ön plana çıkmaktadır. Yakacak yardımı
ayni nitelikte bir yardım olarak ele alınmalıdır. Genellikle ihtiyaç sahiplerine
kömür yardımı ile sağlanmaktadır. Ġhtiyaç sahiplerinin ihtiyacına göre değiĢik
uygulamalar da olabilmektedir. Bunlar yakacak yardımı ya da doğalgaz
faturalarında verilecek destekler gibi olmaktadır. Yakacak yardımı; SYDV‟ler ve
belediyelerce

karĢılanmaktadır.

Verilen

kömür

Türkiye

Kömür

ĠĢletmeleri‟nden(TKĠ) karĢılanmakta ve yardımı sağlayan kurum vasıtasıyla
dağıtımı yapılmaktadır. Ancak yakacak yardımları, SGK‟nın aylıklarının dağıtımı
kadar düzenli değildir. Bu yardım için belirli bir yaĢ Ģartı bulunmamaktadır.
SGK‟nın aylık olarak yaptığı yardımlar nakdi yardım kapsamındadır. SYDV‟ler
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ve belediyelerin yaĢlılara ödediği sosyal yardımlar bazen ayni bazen nakdi özellik
taĢıyabilmektedir (Kılıç ve Çetinkaya, 2012).
Altıncı yardım, engellilere yapılan ayni ya da nakdi özellikteki yardımlardır.
Bireylerin engellilik durumlarına göre yapılan kategorik nitelikli “yani belli bir
kesime yapılan” yardımlardır. Engellilere yönelik nakdi yardımlar içerisinde
ayrıntılı olanı 2022 sayılı Kanun‟a göre ihtiyaç sahibi engellilere yönelik engelli
aylığıdır. Engelliler için yapılan tekerlekli sandalye, iĢitme cihazı vb. tıbbi
teçhizat ihtiyaçlarının ya da sağlık harcamalarının giderilmesi sebebiyle yapılan
yardımlar engellilere yapılan ayni yardımlar olarak gözükmektedir.
Yukarıdakilere ek olarak, 2007 yılında yapılan bir yenilikle engellilere evde
bakım olanağı verilmeye baĢlamıĢtır. 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‟un 30.
Maddesi ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)
Kanunu'na eklenerek 7. maddede “Sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olmayan,
bakıma muhtaç özürlülerden ailesini kaybetmiĢ olanlar ile ailesi ekonomik veya
sosyal yoksunluk içerisinde bulunanlara bakım hizmetinin resmî veya özel bakım
kurumlarında ya da ikametlerinde verilmesi sağlanır" hükmü getirilmiĢtir.
Böylece bakıma ihtiyaç duyan engelli ya da engellinin aile üyelerinin herhangi bir
sosyal güvenlik kurumuna bağlı ise, bakım hizmetinden yararlanmasında sorun
oluĢturmaktaydı. Engelli kiĢiler için bu engelin ortadan kaldırılması sebebiyle
01.02.2007 tarihinde kabul edilen 5579 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Kanunu‟nda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‟un 2.
maddesi ile 2828 sayılı Kanun‟un ek 7. Maddesi değiĢtirilmiĢtir (01.02.2007 tarih
ve 5579 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu‟nda
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun, RG. 10.02.2007, Sayı: 26430). Bu kanun,
engellilerin ailesinde sosyal güvenceye sahip ama kiĢi baĢına düĢen geliri asgari
ücretin üçte ikisinden az ise bakım hizmeti kamu yada özel bakım merkezlerinde
veya ikametgâh adreslerinde verilmesini içermektedir. Kanuna göre, bakım
ihtiyacı olan engellilere verilecek bakım hizmetinin karĢılığı olarak, belirlenecek
kiĢi baĢına aylık bakım ücret tutarı, 2 aylık asgari ücretten fazla olamayacaktır.
Bakım ihtiyacı olan engellilerden, SHÇEK ve diğer resmi firmaların desteği ile
birlikte onların bakım ücretleri, bunun için kurum bütçesine eklenecek
ödeneklerden karĢılanacaktır.
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Ayrıca, henüz engelli aylığı bağlanmamıĢ ya da engelli aylığı bağlanmıĢ olsa dahi
ihtiyaç sahibi olan bazı engellilere de SYDV‟ler tarafından nakdi yardım
yapılabilmektedir. Bu Ģekilde yapılan yardımlar, kategorik yardım sayılamazlar,
çünkü burada önemli olan husus kiĢinin engelli olması değil, muhtaç durumda
bulunmasıdır (Çiçek, 2012).
Giyim ve ev eĢyası adına yapılan yardımlar ayni yardım kapsamındaki yedinci
yardım çeĢididir. Bu tür yardımlar, diğer yardım türlerine göre çok daha düĢük bir
miktardadır. Yapılan bu yardım çalıĢmalarının bir kısmı, desteği veren kuruma
gelen yardımlardır. BağıĢ olan kıyafet ve eĢyalar yeni olabileceği gibi kullanılmıĢ
olabilmektedir. Böyle yapılan yardımlar, belli bir sistem içinde rutin aralıklarla
yapılan bir yardım çeĢidi değildir. Göz önünde bulundurulan tek kıstas, bireyin
muhtaç olmasıdır. Özellikle SYDV‟ler açısından, muhtaç kiĢilere yılın belli
dönemlerinde yapılması gibi bir durum söz konusu değildir. Belediyeler
tarafından yapılan giyim yardımları da aynı dönemlerde bir kaç sene
ardardayapılmıĢ olsa da, aynı türde giyim desteğinin ertesi sene de yapılacağı
yönünde bir süreklilik çalıĢması olmamaktadır. Son yıllarda bu anlamda yapılan
destekler bazı SYDV‟lerin desteği ile açılan sosyal mağazalar vasıtası ile
gerçekleĢtirilmektedir. Sosyal mağazalarda, kiĢiler tarafından bağıĢlanan birinci
ya da ikinci el kıyafetler ve evde kullanılan araç gereçler muhtaç olan kiĢilere
verilmektedir (Çiçek, 2012).
Ev eĢyası yardımı, giyim yardımına göre daha az sayıda yapılmaktadır. Bunun en
önemli nedeni, ihtiyaç duyulan eĢyanın genellikle dayanıklı tüketim malı olması
sebebiyle bu malların temininin güç olması ve fazla yer kaplaması dolayısıyla
muhafazasının zorluğudur. Kıyafet ve evde kullanılan araç gereç desteği, SYDV
ve belediyeler üstelenmiĢtir.
Sekizinci yardım türü olarak iĢsizlere yapılan yardımlar yer almaktadır.
Türkiye‟de ihtiyaç sahibi iĢsizlere, sosyal yardım özelliğinde, düzenli olarak
kazanç sağlanmasına karĢılık bir yardım programı halen daha yürürlükte
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Genel
Müdürlüğü (SYDGM) ve SYDV‟ler aracılığıyla verilmekte olan proje destekleri
önemli bir yer tutmaktadır. Bu projeler kiĢilerin kendi kendilerine geçinebilir hale
gelebilmeleri hedefini tutturabilmek için sosyal yardımların vasıtası ile
yürütülmektedir. Bilhassa iĢsizlerin sektörde iĢgücü olarak yer alması hedefiyle,
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iĢ kurma desteği alınması, ilgili kurumlarla birlikte iĢçi çalıĢtırılması amaçlı
eğitimler düzenlenmesi gibi konuları içermektedir (Mesleki ve Teknik Eğitim
Yönetmeliği, t.y.).
Son olarak, yukarıda bulunan yardım türlerinden birisi olmadığı halde kiĢinin
baĢka bir türlü yardıma ihtiyaç duyması durumunda yapılan nakdi yardımlar da
bulunmaktadır. Bu yardımlar, bireylerin ihtiyaçları karĢısında verilmekte olup,
bireyin özelliklerine göre gözetilmemektedir. Bu yardımlardaki tek kriter bireyin
ihtiyaç sahibi olması ve ihtiyaçlarının karĢılanmasıdır.
Sosyal yardım yönteminden bahsederken bu yardımın ihtiyaç sahiplerine devamlı
yardım yapmayı içeren bir yöntem olmadığı ve ihtiyacın karĢılanarak ihtiyaç
ortamının en kısa vadede yok edilmesini amaçlamaktadır. Bu yöntem, destek
alanın olabildiğince kısa zamanda tekrar çalıĢabilmesini ve maddi boyutta idare
edebilmesini amaçlamaktadır. KiĢiye kendi gelirini vermektedir (KarataĢ, 2003).
Tembellik ve savurganlığın önüne geçilmesi, bireyin sosyal varlığı güvence altına
alınmakta ve onuru kollanmaktadır.
Sosyal yardımların özünü, doğal afetlerin yarattığı yıkımlar, iĢ bulma yardımı,
okul çağındaki çocuklara öğrenim süresince yapılan yardımlar gibi belirli bir
amaca yönelik yapılan ve süreklilik arz etmeyen yardımlar oluĢturmaktadır. Fakat
çalıĢamayacak durumda olan engellilere, yaĢlılara hayatları bu yardımlarla
desteklenen gruplara yapılan sürekli yardımlar da bulunmaktadır (KarataĢ, 2003).
2.2.2 Sosyal hizmetler
Sosyal hizmet kavramı, hem bir bilim dalı olarak tanımlanırken hem de bu bilim
dalında faaliyet gösteren uzmanların çalıĢma alanı olarak tanımlanabilmektedir.
Ġkinci anlatımıyla sosyal hizmet bir mesleği iĢaret etmektedir. Bilim olarak sosyal
hizmet kavramı farklı biçimlerde tanımlanabilmektedir (ġeker, 2012).
Sosyal hizmetler, nedeni ne olurda olsun,

sosyal, ekonomik ve ruhsal

yoksunluklar içinde olan bireyler ve ailelere faydalı olmayı, sosyal ya da ruhsal
açıdan destek olmayı,

insan onuruna ve haysiyetine uygun yaĢam biçiminin

hayata geçmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde temelde
ihtiyaç sahibi ve muhtaç insanları, aileleri ve toplumları iĢler duruma getirmeyi,
toplumsal değiĢimi ve geliĢimi hız kazandıracak çalıĢmaları baĢlatıp sürekliliğini
hedefleyen sosyal hizmetler, bu anlamda hizmet ve yardım programlarını
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kapsamaktadır. Aileler, yaĢlılar, gençler, çocuklar, engelliler, yaĢamında zorluk
çeken kadınlar, tıbbi ve ruhsal yönden yardıma muhtaç hastalar uyuĢturucu madde
ve alkol bağımlıları,

afetzedeler, yoksullar ve suçlular gibi birey ve gruplar

sosyal hizmetlerin hedef kitlesinde yer almaktadır.
Yoksulluk probleminin çözülmesine iliĢik sosyal politika uygulamalarının
oluĢturduğu alanlar,

sosyal hizmet alanını en eski ve yerleĢik alanı olarak

tanımlanmaktadır. Yoksullara yapılan sosyal yardım uygulamaları, sosyal
hizmetler açısından önemli bir araç olarak kabul edilmekte olup, yapılan sosyal
yardımlar, sosyal hizmetlerin bir uygulama biçimi olarak önem kazanmaktadır.
Sosyal güvenliğin oluĢturulmasında sorumluluğun paylaĢılması anlayıĢıyla
geliĢtirilmiĢ olan sistemin, ortak sosyal güvenlik teknikleri arasında yer alan ve
sosyal güvenlik sistemini daha etkin kılmayı amaçlayan sosyal hizmetlerin, öğreti
ve uygulamada farklı tanımlarına rastlanmaktadır. Sosyal hizmetler, bireylerin
kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerle muhtaç duruma düĢmeleri,

ya da

fiziksel/ruhsal bir eksikliğe uğrayan kiĢilere, ülkenin genel koĢulları bağlamında
insana yaraĢır, çevreleri ile uyumlu bir hayat sürdürebilmeleri için aynî ve nakdi
olarak, ekonomik ve sosyal gereksinimlerinin giderilmesine yönelik, devlet ve
gönüllü özel kuruluĢlar aracılığıyla sağlanan hizmetler olmaktadır.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu‟nda sosyal
hizmetler; “ kiĢi ve ailelerin kendi durum ve Ģartlarından doğan veya kontrolleri
dıĢında oluĢan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve
ihtiyaçlarının karĢılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine
yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileĢtirilmesi ve yükseltilmesini
amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünü ” olarak tanımlanmıĢtır.
Kurumun yaptığı sosyal hizmet çalıĢmaları, toplumdaki ihtiyaç sahibi kiĢilerin
çevreleri ile uyum sağlamasını kolaylaĢtırmak, onları topluma kazandırmak,
yaĢamlarında istenilen düzeye ulaĢabilmelerini sağlamak amacıyla yapılmıĢ
kurumsallaĢmıĢ çalıĢmalar olarak da değerlendirilmektedir. Buradaki varılmak
istenen asıl amaç, kiĢilere, gruplara ve topluluklara gereksinimlerini karĢılamaya
ve toplum yapısındaki değiĢimle uyumlu olarak sorunlarını çözmeye ve
yaĢamlarını devam ettirmeye yardımcı olmaya yönelik çalıĢmaları sistemli olarak
gerçekleĢtirmektir.

Bunun

yanı

sıra,
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sosyal

ve

ekonomik

durumların

düzeltilmesine yönelik toplu önlemler alınması da sağlıklı bireylerin sağlıklı
toplumu oluĢturmasında ki aynı amaca iliĢkin olmaktadır.
Toplum içinde yaĢayan birey ve gruplar için sosyal,fiziksel ve ruhsal açılardan,
olanaklar dâhilinde en yüksek refah düzeyine ulaĢabilmelerinin sağlanması için
yapılan yardımlar sosyal hizmetler kapsamında değerlendirilir. Sosyal hizmetlerin
en karakteristik özelliği, bireyden baĢlayarak, aile, grup, toplum ve devlete kadar
uzanan bir grubun üyeleri olarak bütün insanlara yönelik olmasıdır. Sosyal
hizmetler, devletin genel Ģartları yerine getirmesi bağlamında, bireylerin insana
yaraĢır bir Ģekilde varlıklarını sürdürebilecekleri ve ait oldukları grup ve
toplumun bir üyesi olarak üzerlerine düĢen görevleri yerine getirebilecekleri bir
sosyal ortamı oluĢturma amacındadır.
ÇağdaĢ toplumlarda yaygın olarak uygulanan sosyal hizmet programlarının
odaklandığı gruplar farklı olduğundan, sadece muhtaç olan kiĢilerle sınırlı
kalmayacak düzeyde değiĢik hedef kitlelerine seslenmektedirler.

Dolayısıyla,

korunmaya muhtaç çocuklar, çalıĢan ya da sokaklarda yaĢayan çocuklar, gençler,
yaĢlılar, aileler, engelliler, zor Ģartlarda yaĢayan kadınlar, tıbbi ve ruhsal açıdan
yardıma muhtaç hastalar, alkolik ve uyuĢturucu bağımlıları, sığınmacı ve
göçmenler, konutsuzlar, hastalar, suçlular gibi sosyal sapma gösteren oldukça
geniĢ bir kitle sosyal hizmetlerin kapsamı içinde olmaktadır.
Türkiye‟de sosyal güvenlik sistemi, esas itibariyle primli ücret sistemine
dayanmakta olup, primsiz rejimin bir unsuru ise, sosyal hizmetler ile yukarıda
ele alınan kiĢi ve gruplara ulaĢılarak bazı sosyal sorunların çözümüne yardımcı
olmak amacını taĢımaktadır. Dolayısıyla, sosyal hizmetler kavramının Türk
hukukunda ilk kez yer aldığı 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Kanunu‟ndaki tanımı da buna karĢılık gelmektedir. . Aynı yasada
belirlenen tanım çerçevesinde sosyal hizmet kavramı, sosyal devlet hizmetlerine
oranla daha dar bir içeriğe ve uygulama alanına sahiptir. Sosyal hizmetler, sosyal
devletin uygulamaları bağlamında, kiĢilerin insana yaraĢır bir Ģekilde yaĢamlarını
sürdürebilecekleri ve ait oldukları grup ve toplumun bir üyesi olarak, iĢlev
görebilecekleri ve sorumluluklarını üstlenebilecekleri bir sosyal ortamı yaratma
amacını taĢımaktadır.
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Sosyal hizmetler, sosyal yardımlardan farklı olarak yapılan ve fakat yardımı da
etkileyerek, onlara Ģekil veren önemli bir değiĢken olmaktadır. Bu tür hizmetler,
genellikle uzmanlaĢmıĢ kuruluĢlar tarafından yerine getirilirken, bazen de
uzmanların ev desteğiyle yürütülen yoksul bireylerin yaĢamlarında iyileĢtirme
sağlanmasını ön plana alan uygulamalardır. Yoksulluk içinde yaĢayan bireylerin,
herhangi bir sosyal hizmet kuruluĢu kapsamına alınmadan, kendi evlerinde ve
sağlıklı ortamlarda korunmasına yönelik olarak gerçekleĢtirilecek hizmetler 2828
sayılı kanun uyarınca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)
tarafından yerine getirilmektedir.
Sosyal yardım ve sosyal hizmet kavramlarının her ikisi de, sosyal devlet kavramı
kapsamında içinde yar almaktadır. Her iki kavram da, içerik açısından birbirinden
tamamen farklı olsa da, sonuçta aynı amaca hizmet etmektedir. Sosyal devletin
iĢlevi ise örgütsel olarak, gücü kullanarak, kiĢi, aile, grup ve toplumların, değiĢen
Ģartlardan oluĢan sosyal sorunlarını ortadan kaldırarak etkinlikler bütününü
uygulamaktır. .
Ġlk olarak sosyal hizmetler amacı, belli bir nedenle sosyal veya ekonomik ihtiyacı
olan toplumdaki bireylere ve ailelere yararlı olmak, insana yakıĢır Ģekilde düzgün
bir yaĢayıĢ seviyesinde olmalarının sağlanması hedefi ile yapılan hizmetlerdir.
Günümüz yaĢam koĢulları olan modern yaĢamda sosyal hizmetler, birey, grup ve
camiaların yapı ve koĢullarından kaynaklanan veya kendi denetimleri haricinde
oluĢan zihinsel, fiziksel, ruhsal boyuttaki yoksulluk ve dengesizliği önlemek ya
da eksiltmek, toplumsal baĢkalaĢım Ģartlarından kaynaklanan sosyal problemleri
gidermek, insan kaynaklarını geliĢtirmek, yaĢam kalitesini geliĢtirmek, arttırmak,
kiĢilerin kendi aralarında ve toplum içindeki ahengi sağlamak hedefiyle bireyin
onur ve gururuna yakıĢan eğitim, müĢavirlik, bakım, tıbbî ve psiko-sosyal rahatlık
sağlayacak alanlarda resmi yahut özel kurumlarca belli bir sistemde yürütülen
hizmet programlarının tümünü kapsamaktadır (1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, RG.27.05.1983, Sayı: 18059).
Ġkinci olarak sosyal hizmetler, fakirlik dolayısıyla olsun yada olmasın,
toplumdaki mevcut ortalama yaĢayıĢ ve algılayıĢ düzeyini, kendilerinden
kaynaklanmayan nedenlerle devamlı yada süreli olarak elde edemeyip sosyal ve
ekonomik açıdan finanse edilme ihtiyacı olan kiĢilere nakdi ya da ayni olarak
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verilen desteklerdir. Bu destekler karĢılıklı ya da karĢılıksız olarak yapılmaktadır
(Çengelci, 1996: 4).
Üçüncü olarak sosyal hizmetler, bireylerin ve ailelerin kendilerinden ve yaĢadığı
toplum koĢullarından kaynaklanan ya da kontrol edemeyecekleri sebeplerden
kaynaklanan ekonomik, manevi ve sosyal eksikliklerinin karĢılanmasına ve
gereksinimlerinin giderilmesine, sosyal problemlerinin giderilmesine destek
verilmesi ve yaĢam koĢullarının düzeltilmesini, arttırılmasını hedefleyen sistemli
ve programlı hizmetler bütünüdür (1983 tarih ve 2828 sayılı SHÇEK Kanunu,
RG.27.05.1983, Sayı: 18059).
Sosyal hizmetlerin alanı; yaĢlı, özürlü, kadın, çocuk, aile, toplum, sokakta çalıĢan
çocuklar, gönüllü hizmetler ve ayni-nakdi yardımı kapsamaktadır. Sosyal hizmet,
sosyal boyuttaki farklılaĢmayı, birey iliĢkilerindeki sorunların giderilmesi,
kiĢilerin refahları için daha kuvvetli olmalarını ve özgür olmalarını sağlar
(Özdemir, 2006: 91).
Sosyal hizmet, özelde bireylerin genelde ise toplumun tümünün toplumsal,
fiziksel ve psikolojik yönlerden en yüksek refah seviyesine çıkartılması için
çözüm yolları bulmayı hedeflemiĢtir. Bunu gerçekleĢtirmeye çalıĢırken de
bireylerin ekonomik, psikolojik, fiziksel özelliklerinin yanında, içinde yaĢadıkları
çevrenin de tüm dinamiklerini göz önünde bulundurmaktadır (Frıedlander, Çev:
Besin, 1965: 6).
Sosyal hizmet, çoğunlukla kiĢiler bir sosyal faaliyet sahibi olsalar da çocukların,
yaĢlıların, kadınların, özürlü bireylerin ve toplumsal boyutta haksızlığa
uğrayanların ihtiyaçlarını gidermeye daha fazla yönelmiĢtir (Duyan, 2003:6).
Ayrıca bu tarz iĢlevsellik sorunu olmayan insanların da yeteneklerini,
performanslarını artırmak ve geniĢletmek de sosyal hizmetin ilgi ve faaliyet alanı
içerisinde bulunmaktadır (Sheafor ve Horejsi, 2006: 7).
Tıbbi sosyal hizmetler, psiko-sosyal danıĢmanlık hizmetleri, kurumsal ıslah
hizmetleri,

kurumsal rehabilitasyon hizmetleri, çocuk koruma ve kurumsal

yetiĢtirme hizmetleri, gençliğe eğitsel destek hizmetleri, yaĢlılara bakım ve psikososyal destek hizmetleri, tabii afetlerde ekonomik destek hizmetleri, aileye
manevi destek hizmetleri, özürlülere yönelik mesleki, bakım ve psiko-sosyal
hizmetler sosyal hizmetin ilgi alanına girmektedir (Seyyar, 2002: 519).
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Sosyal hizmetin amaçları hedefleri içinde insanların sosyal yaĢamlarında
etkililiğini oluĢturmak; kiĢilerin yaĢamları ve yaĢamlarının devamını sağlayan
kaynaklarının denetiminde söz sahibi olmasını sağlamak, kiĢinin erk ve
bağımsızlığını temellendirip verimliliğini, yaratıcılığını ortaya çıkarmak, kiĢinin
insani

koĢullarda

yaĢamını,

geliĢim

Ģartlarını

yükseltebilmek;

kiĢilerin

yaĢamlarında karĢılaĢtıkları sorunları ile baĢ edebilme yollarını öğrenmelerini ve
bu becerilerini hayata geçirmelerini sağlamak ve bu doğrultuda yaĢam
standartlarının yükseltilerek huzurlu, mutlu bir hayata sahip olmalarını sağlamaya
çalıĢmaktır (Cılga, 2004: 32).
Sosyal hizmetlerin finansmanı da sosyal yardımda olduğu gibi devlet bütçesinden
sağlanmaktadır. Sosyal hizmetler maddi yardım yerine hizmet sunmaya ve
toplumun kalkındırılmasına yönelmiĢtir (Seyyar, 2002: 519).
2.3

Sosyal Politikanın Uygulanmasında Görev Alan Kurumlar ve
Fonksiyonları

Devletin bütün kurum ve kuruluĢları, sosyal politikaların devamlılığının
sağlanmasında ve devam ettirilmesinde en baĢtaki görevli ve etkin devlet
örgütleridir. Ġlk zamanlarda sosyal problemlerin çözülebilmesi ve ihtiyaç sahibi
bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesinde, ikili yardım kuralları anlamında, aileler,
dini kurumlar ve hayır kurumları etkindi. Ġktisadi, toplumsal ilerlemeler, sosyal
problemler ve sosyal huzur hizmetlerine dair isteklerin çoğalması ve çeĢitlilik
oluĢturması, devletin geleneksel iĢlevlerinin yanı sıra olumlu iĢlevlerinin "en
mühimi sosyal devlet anlayıĢıdır" oluĢturulmasına neden olmuĢtur. Son 30
yıldaysa, kamu alanıyla birlikte STK‟lar ve özel sektör gibi kurumların servis
ettiği

bu

uygulamaların

oluĢturulmasında

ciddi

bir

noktaya

geldikleri

görülmektedir. Bu kurumların sosyal huzurun oluĢturulması ve müĢterek
çalıĢmaların

karĢılanabilmesindeki

fonksiyonları

birbirlerinden

farklılıklar

göstermektedir. Bu durum tarihsel gidiĢ kapsamında ulusların sahip oldukları hem
sosyal hem de ekonomik boyuttaki değiĢim ve ilerlemeden dolayı ortaya çıkmıĢtır
(Ciğerdelen, 2009).
Günümüz dünyasında devletin idari yapılarının kamusal hizmetleri merkezi
yönetim ve yerinden yönetim olarak yapılmaktadır. Bu iki yönetimin ilkesi her
ülkeye göre farklıdır. Bunun getirisi olarak sosyal hizmet ve yardımların yolları,
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merkezi-yerinden yönetim kurumlarının sahip oldukları iĢlevler devletlere göre
farklılık göstermektedir (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2015).
2.3.1 Merkezi idarenin fonksiyonları
Sosyal politika kavramının kapsamı içinde bulunan konular, çoğunlukla merkezî
yönetimin,

ülkenin

millî

çıkarları,

amaçları

doğrultusunda

tespitiyle

oluĢturulmaktadır. Bu noktada eleĢtiri noktası çoktur. Bununla beraber,
düĢünülmesi gereken soru Ģöyledir: Sosyal konuların oluĢturulup, çözümleri
hususunda plan ve programlar yapılması zaman diliminde kamu çalıĢanları ile
hangi kiĢilerin birlikte olması gerektiği ve bunların ne tür çalıĢmalarda yer
alacağıdır. Avrupa Birliği‟ne kabul sürecinde sivil ve katılımcı demokrasiyi
ilkesel boyutta özümseyen Türkiye, klâsik merkeziyetçi düĢünceyi bırakmıĢ,
hüküm aĢamasında toplum bilimcilere ve STK‟lara da söz verir konuma gelmiĢtir.
Örneğin 1999 yılında Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı‟nca gerçekleĢtirilen “I.
Özürlüler ġurası” ve yine 1999‟da Aile AraĢtırma Kurumu BaĢkanlığı tarafından
“Aile ve Yoksulluk” konuları baz alınarak gerçekleĢtirilen “IV. Aile ġurası,
değiĢik sosyal konulara dönük millî sosyal politikaların gerçekleĢtirilmesine
önemli katkılarda bulunmuĢtur (T.C. BaĢbakanlık; Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı,
1999; T.C. BaĢbakanlık; Aile AraĢtırma Kurumu BaĢkanlığı, 2004).
Merkezî ve yerel sosyal politikaların amaçları benzer olmakla birlikte, merkezî
sosyal politika genellikle kanunî düzeni meydana getirmeye yönelik olmaktadır.
Lokal sosyal politikacılarsa, bölgelerine ait olan sosyo-ekonomik koĢullarına ve
sosyal düzene elveriĢli olarak uygulamaktadırlar.
Avrupa

Birliği‟ne

katılım

müzakeresi

aĢamasında

kamunun

tekrar

yapılandırılması noktasında yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, özel sektör
gibi sosyal politika aktörlerinde sosyal piyasa koĢullarına elveriĢli yarıĢ olacak
gibidir. Fakat kapsam ve alan bakımından ilerleme aĢamasındaki sosyal politika
ve sosyal yardımın temsil eden valiler ve kaymakamlar önemli bir görev ve yere
sahiptirler.
Topluma duyarlı devlet liderleri, farklı kurullarda (Ġl Sosyal Hizmetler Kurulu; Ġl
Ġstihdam Kurulu; Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı Yönetim Kurulu, vb)
vazifelerini yaparken, halkının haysiyet ve gururlarını korumalı aynı zamanda bu
kurulları da geliĢtirmeleri önemlidir.
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Ulusal ya da uluslararası sosyal vasıflı akitler, sosyal siyasetin ana unsurlarını
oluĢturmakla beraber, uygulamaya yönelik dikkat edilmesi gereken aĢamalar
konusunda da mühim mesajlar iletmektedir. Örnek oluĢturması açısından
uluslararası sosyal özellikli sözleĢmeler arasında Ģu düzenlemeler anılabilir.
Nisan 1949 Atlantik Paktı, Mayıs 1944 Filadelfiya Beyannamesi, Ġnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi, Sosyal Güvenliğin Asgarî Normlarına ĠliĢkin 102 Sayılı
ILO SözleĢmesi, Uluslararası Nakliyat ĠĢlerinde ÇalıĢan ĠĢçilerin Sosyal
Güvenliğine Dair Avrupa SözleĢmesi, Avrupa Ekonomik Topluluğu (Birliği)
AntlaĢması,

Avrupa

Konseyi

Gözden

GeçirilmiĢ Avrupa

Sosyal

ġartı,

VatandaĢlarla VatandaĢ Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda EĢit
ĠĢlem Yapılması Hakkında SözleĢme, Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu, Avrupa
Sosyal Güvenlik SözleĢmesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası
SözleĢmesi, vb. Bunların temelinde sosyal hakların, “ırk, renk, cinsiyet, dil, din,
siyasî veya diğer bir fikir, millî ve toplumsal köken, mülkiyet, doğum gibi
herhangi bir statüye göre ayrımcılık yapılmaksızın kullanılmasının güvence altı na
alınması” gelmektedir (BirleĢmiĢ Milletler, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Uluslararası SözleĢmesi,m.2). Bununla birlikte sosyal devletin görevlerinin içinde
sağlığın bozulmasına sebep olan nedenleri mümkün olduğunca ortadan kaldırmak,
sağlıklı olmaya yönlendirmek ve sağlık açısında kiĢisel mesuliyetin ilerlemesine
yardımcı olması nedeni ile eğitim ve danıĢma hizmetleri vermek vardır.
2.3.2

Yerel yönetimler

Tarihsel süreçte yerel yönetimlerin her dönem de önemli iĢlevler üstlendiği
görülür. Sanayi devrimi, ekonomik ve sosyal yapıda köklü değiĢiklikler ortaya
çıkararak yeni sınıf ve toplum kesimlerinin, yeni yönetim ve örgütlenme
biçimlerinin ve yeni kurumların meydana geldiği bir dönemi baĢlatmıĢtır. Bu
dönem de ekonomik üretim çok hızlı artarken nüfusta çok hızlı bir Ģekilde artmıĢ,
buna karĢın geniĢ toplum kesimleri sefalete düĢmüĢtür. Demokrasinin geliĢmesi,
sefalet Ģartlarına karĢı geniĢ kesimlerin örgütlenmeleri ve sosyalist fikir
akımlarının etkisiyle müdahaleci devlet anlayıĢı ortaya çıkmıĢtır. Devletin
etkinliğinin artıĢına bağlı olarak yerel yönetimlerin sosyal politika alandaki
iĢlevlerinde de artıĢ olmuĢtur. KentleĢme, yerel yönetimleri sosyal politika
alanında her geçen gün daha aktif iĢlevler üstlenmeye iten bir olgu olarak ortaya
çıkmıĢtır. SanayileĢmeyle hızlanan kentleĢme gıda, altyapı, barınma, çevre,

23

sağlık, eğitim alanlarında sorunlar ortaya çıkarmıĢtır. Sanayi devriminden önce
istekli kurumlar, dini kuruluĢlar, yardım severlerce çözüme kavuĢturulmaya
çalıĢılan sorunlar hızla artan nüfus karĢısında ve yerleĢim birimlerindeki büyüme
nedeniyle geleneksel örgütlerin altından kalkamayacağı noktalara gelmiĢtir. Bu
Ģartlarda yerel yönetimler temel kamu hizmetleri ile birlikte sosyal politika
fonksiyonlarını da üstlenmiĢlerdir (Çiçek, 2012).
1929 ekonomik krizin ardından devlet toplumsal yaĢamda yeniden ağırlıklı bir rol
üstlenmiĢtir. Bu dönem de yerel yönetimler merkezi yönetimin politikalarının
uygulama birimleri olarak görülmektedir. Ġkinci dünya savaĢı öncesinde baĢlayan
bu misyon, savaĢla birlikte sosyal devlet anlayıĢının geliĢmesine bağlı olarak
devletin ekonomik ve sosyal yaĢama müdahalesini arttırmıĢtır. Bu dönemde
devlet, sosyal politikaların uygulanmasında çok etkin bir Ģekilde görev
yüklenmiĢ, buna paralel olarak da yerel yönetimlerde sosyal politikaların
uygulanmasında önemli bir araç haline gelmiĢtir. Sosyal devlet anlayıĢında yerel
yönetimler merkezi yönetimce tespit edilen ulusal iktisadi ve toplumsal kalkınma
planlarının çok önemli birer uygulayıcısı olmuĢlardır. Özellikle Ġskandinav
ülkelerinde yerel yönetimler sosyal devletin yerel ölçekteki uygulayıcısı
olmuĢlardır. Ulusal düzeyde belirlenen sosyal politikalar yerel yönetimler
tarafından uygulanırken yine bu ülkelerde “refah belediyesi" tanımı yerel
yönetimlerin sosyal politika veriminde ne kadar etken olduğunu göstermek adına
kullanılmaktadır. (Ersöz, 2005: 770).
1970‟li yıllarındaki ekonomik krize kadar yerel yönetimler sosyal refah devleti
iĢlevlerinin yerine getirilmesinde önemli bir araç olmuĢtur. Ancak 1970 dünya
ekonomik krizinden sonra kentlerde ve diğer yerleĢim yerlerinde sosyal
politikalara duyulan ihtiyaç azalmamıĢ artmıĢtır. Bu durum Sosyal Devlet
anlayıĢının yerel yönetimlerin sosyal politika uygulamalarını yerine getirebilmek
için ekonomik kaynakların yeniden dağıtılmasında bir araç olarak kullanmıĢtır.
Günümüzde liberal politikalar doğrultusunda yerel yönetimlerin ekonomik ve
sosyal yaĢamdaki rolünün azaltılmasına bağlı olarak, yerel yönetimlerin yeniden
dağıtım iĢlevi zayıflamıĢtır. Yerel nitelikteki kamusal hizmetlerin piyasaya
açılması

ve

fiyatlandırılması

sonucunda

zayıf

toplum

kesimlerinin

bu

olanaklardan yoksun kalma sonucunu doğurmuĢtur. Yerel yönetimlerin sosyal
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devlet anlayıĢındaki değiĢimlere bağlı olarak dönüĢüm geçirdiği görülmektedir
(Yıldırımalp, 2014).
OECD ülkelerinin yerel yönetimleri, refah devleti anlamında yaĢanan değiĢim
aĢamalarında etkilenmiĢlerdir.
Devlet, merkezi yönetim bazlı tipi refahtan, adem-i merkezi refah merkezi
doğrultusunda değiĢim gösterdiğinde, yerel yönetimlerin organizasyon sorunu
ortaya çıkmaktadır. Refah devleti rekabet politikasını sahiplendiğinde, yerel
yönetimlerin modeli piyasa merkezli olmaktadır. Refah hizmetlerinin lider
üreticisi yerel yönetimdir. Fakat bu yönetimlerin refah hizmetlerini vermeleri
görevi 1980 sonrası değiĢmiĢtir. 1980 öncesi bu görevi yerine getiren kurumlar
iken, bu hizmetleri satın alan yahut bunların yapılmasını destekleyen kuruluĢlar
olarak sonrasında değiĢim göstermiĢlerdir. Refah devleti döneminde merkezi
devlet bünyesindeki uygulamalar gibi yerel yönetimlerde ki uygulamalar da nihai
aĢama olup, yerel yönetimlerin sosyal politika fonksiyonları en üst seviyeye
ulaĢmıĢtır (Ersöz, 2005: 771-773).
Sosyal politika uygulamaları dinamik bir yapıya sahip olup çok geniĢ bir kapsam
içermektedir. GeniĢ kapsamdaki bu politikaların çeĢitli ekonomik politika ve
sosyal politika araçları ile uygulamaya geçirildiği görülmektedir. Bununla birlikte
sosyal politikaların araçları ve uygulanan ekonomik politikaları, yasal ve
kurumsal düzenlemelerle oluĢmaktadır. Günümüzde sosyal güvenlik ve vergi
politikası, gelirin yeniden dağıtımını sağlamaya çalıĢırken, soysal hizmet ve
sosyal yardım politikaları ise gelirin dağılımının olumsuz sonuçlarını telafi edici
niteliktedir olmaktadır.

Ulusal düzeydeki bu araçların yanında,

yerel

yönetimlerin de uyguladıkları imar düzenlemeleri, vergiler, harçlar, hizmet
fiyatları, kentsel alanların yönetimi, yerel düzeyde gelirin yeniden dağıtılması,
sosyal politika uygulamaları ve faaliyetleridir. Bütün bu araçlar dıĢında yerel
yönetimler hem aktif hem de pasif nitelikli sosyal ve ekonomik politikalar
üretmek olanağına sahip kuruluĢlardır (Nacar, 2005).
Yerel

yönetimler

yoksulluğa

karĢı

vatandaĢların

korunmasını

sağlarken

yoksulluğun nedenlerine karĢı da kapsamlı sosyal politika üretmelerine de ihtiyaç
duyulmaktadır. Yerel yönetimler ekonomik ve sosyal sorunların olumsuz
sonuçlarını önlemek için mutlaka çaba göstermelidir. Ancak yoksulluğu ve sosyal
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sorunları ortadan kaldırarak kalkınmayı hedefleyen aktif nitelikli ekonomik ve
sosyal politikalar uygulamak, yerel yönetimlerin önemli faaliyet alanı olmalıdır.
Aksi halde iĢsizlik, yoksulluk nedeniyle çıkan sorunlar, yerel yönetimlerin sürekli
olarak çözmeye çalıĢtığı bu nedenle kaynak ve zaman kaybı yaĢadığı sorunlar
olacaktır. Örneğin bir yerde gecekondu sorunu arsa bunun nedeni arsa konut
fiyatları ile alım gücünün yetersizliği temel sorunu oluĢturmaktadır. Bundan
dolayı Merkezi yönetimlerin gelir dağılımı politikaların yanında yerel yönetimler
gerek arsa arzını artırarak arsa fiyatları üzerinde ve konut yapımı ile konut arzını
artırarak konut fiyatları üzerinde etkili olmaları gerekmektedir. Aynı Ģekilde çevre
ve gıda sağlığı konusu, kayıt dıĢı ekonomilerden türeyen sorunlar, kentsel ölçekte
yerel yönetimlerin giriĢimleri ve denetimleri ile çözülebilecek sorunlar olarak
görülmektedir (Akpınar, ġahin ve Zengin, 2012).
Yerel yönetimlerin sosyal yardımlar kapsamında özellikle muhtaç kiĢilere maddi
ya da ayni yardımlar yaptıkları görülmektedir. Sosyal yardımlar, alakalı kiĢinin
katkısı olmadan, primsiz sosyal güvenlik sistemi olarak da adlandırılmakta olup,
bu da yardıma muhtaç durumdaki kiĢilere, sosyal gelir sağlanması anlamını
taĢımaktadır. Sosyal yardım sistemi sosyal güvenlik ihtiyacı en fazla olan
kesimlere sosyal güvenlik sağlaması açısından son derece önemlidir. Yerel
yönetimler de çeĢitli Ģekillerdeki sosyal yardım faaliyetleri ile yerel düzeyde
sosyal politikalar ortaya koymaktadırlar. Fakirliğe dair verilen savaĢımda
önemsenmesi gereken mühim nokta, ihtiyaç sahibi kiĢinin muhtaçlık ölçütünün
tespitinde nesnel, adaletli davranılmasıdır. Aksi halde yerel yönetimler politik
kaygılarla sosyal yardım faaliyetlerine yön verebilmektedirler. Ayrıca sosyal
yardıma muhtaç kiĢilerin karar verme yetkisini ellerinde bulunduranlar karĢısında
küçük düĢmeleri ya da onurlarının kırılması gibi bir durumla karĢı karĢıya
kalmaları önlenmelidir. Sosyal yardımlar insan onuruna yakıĢan bir Ģekilde yerine
getirilmelidir (Gündüzöz, 2012: 16).
Yerel yönetimlerin daha çok kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde rol
aldıkları görülmektedir. Ancak yerel yönetimlerin merkezi idare ile birlikte kamu
hizmetlerini karĢılarken, genellikle geniĢ kapsamda sosyal siyasetin kapsamında
bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde yer almıĢlardır. Bunun nedeni ise, iĢçi
sınıflı odaklı ve çalıĢma yaĢamını tertip maksatlı sosyal politika tedbirlerinin
hemen hemen bütünü yasama gücü olan merkezi idarece yürütülebilecek bölgesel
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özellikli olmamakla birlikte ulusal nitelikte siyasetlerdir. Mesela çalıĢma
Ģartlarını geliĢtirmeye dair kanuni önlemler hem devletteki çalıĢabilir personel,
hem de patronlar adına etken teĢkil edip, her yerel yönetimin birbirinden farklı
düzenlenmelerine bırakılamaz (Ersöz, 2005:763). Yerel yönetimlere iliĢkin yasal
düzenlemeler bu yönetimlere gelir dağılımını düzenleyici ve gelir dağılımı
adaletini sağlayıcı birçok yetki ve uygulama aracı vermesine karĢın,

yerel

yönetimler gerek kaynak gerek nitelikli yönetim ve nitelikli personel gibi
sorunları nedeniyle bu alanda yeterince etkinlik gösterememektedir. Örneğin
yerel yönetimler konut alanında çok önemli iĢlevler üstlenecek yetki ve araçlara
sahip olmakla birlikte bu alan inĢaat müteahhitlerine terk edilmiĢ görülmektedir.
Ayrıca yerel yönetimler piyasa baĢarısızlıkları ve yetersizliklerinin olduğu alanda
ekonomik giriĢimlerde bulunarak hem ekonomik istikrarın sağlanmasında hem de
gelir dağılımı adaletinin sağlanmasında önemli roller üstlenebilirler. GeliĢmiĢ ve
geliĢmekte olan ülkelerin belediyelerinin ekonomik giriĢimleri aracılığıyla
kaynak dağılımını etkiledikleri görülmektedir. Böylece oluĢturulan ekonomik
giriĢimlerde yerel yönetimler önemli büyüklükte istihdam sağlayabilmektedirler.
Özellikle geliĢmiĢ ülkelerde devlet sektörü istihdamının mühim bölümü yerel
yönetim

birimlerinin

kapsamındayken,

dar

anlamda

sosyal

politikanın

oluĢturulmasında rol almaktadırlar. Bu kurumlar toplu pazarlık görüĢmelerinde
takındıkları tavır ile ve toplu iĢ anlaĢmalarında devlet genelinde model
oluĢturabilecek modern tertiplerle çalıĢma Ģartlarının geliĢtirilmesinde lider
olabilirler. Böylece yerel istihdam çözümleri ve stratejileri oluĢturabilirler. BaĢka
Ģekilde ifade edildiğinde, yerel yönetimler kamu görevinin içinde olmalarının
yanında daha dar açıdan değerlendirildiğinde sosyal siyaset sahasında da faaliyet
gösterebilirler” (Ersöz, 2005: 764).
2.3.3

Gönüllü kuruluĢlar: Sivil toplum kuruluĢları

Yasa yapıcıların her konuyu derinlemesine bilmesine imkân olmadığı için
STK‟lar hakkında karar verirken yardıma ihtiyaçları vardır (Bovard, 2003:1).
Söz konusu yasa yapıcı siyasetçi ve bürokrat, hangi STK‟nın bilgi ve temsil
erkiyle karar aĢamasına destekte bulunabileceği ve toplumsal yarar dengesinin
nasıl sağlanacağı konusunda en doğru kararı vermek ve bunun sorumluluğunu
almak zorundadır (Kaleağası, 2006). STK‟ların iĢlevi kamu politikalarına tesir
etme noktasında belli baĢlı sistemleri yasal ve demokratik yöntemlerle
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savunuculuktur. Savunuculuk süreci etkindir. Hedefi iktidarda olandan, baĢka bir
deyiĢle karar verme yetkisine sahip olandan bir Ģey istemektir (Bovard, 2003: 3).
STK‟ların sosyal fonksiyonlarından biri de, toplum hayatında mevcut problemler
ve bu problemlerin çözümlerinde halkı aydınlatmakla birlikte, siyasi erkin sahip
olduğu olumsuz siyasi ve haksız iktisadi uygulamalara muhalefet etmektir.
Böylece sivil toplum kuruluĢları yapılan yanlıĢ kamu politikalarının tekrar gözden
geçirilmesini sağlamaktadırlar.(Özer, 2008). Bu nedenle STK‟ların amacı,
oluĢturulan lobi çalıĢmalarının bürokrat ve karar mercileri ile irtibatı sağlamak,
gündemi oluĢturan konulara yönelik araĢtırmalar yapmak, kararnamelerin ve yasa
tasarılarının oluĢturulmasında teklifte bulunmak, iktisadi ve politik boyutta
müĢavirlik çalıĢmaları yapmak, topluma dair lobicilik faaliyetlerinin yönetilmesi,
çıkarları çakıĢan kiĢiler arasında koalisyonlar kurarak kolektif lobicilik
çalıĢmaları oluĢturmak gibi faaliyetleri kapsamaktadır (Dinçer, 2005).
Gerçek demokrasinin olduğu yerde isteyerek sivil toplum kuruluĢlarının da yer
alınması, iletiĢime açık bir kamu düzeni olduğunu gösterir. Ülkemizde ise yasal
düzenlemelerle belirlenen dar kalıplar, demokrasinin ve sosyal diyalogun
doğasına aykırıdır (Kaleağası, 2006). Bu belirlenen yasal çerçeve içerisinde
Türkiye‟de sosyal politikayı etkilemek amacıyla yapılan lobi çalıĢmaları kiĢisel
ve kısa görüĢmeler olarak yapılmaktadır. BaĢvurulan diğer lobicilik yöntemleri
ise sektörü temsil eden ve üyesi bulunulan STK‟larla iĢbirliğinde bulunmak,
hemĢehrilik anlayıĢı ile davranmak, bürokrat ve yasa çıkaranlar kiĢilerle
iletiĢimde olmak,

siyasi parti liderleriyle toplantılar yapmak ve açık hava

görüĢmeleri, sessiz yürüyüĢler, basın toplantıları gibi etkinlikler düzenlemektedir
(Dinçer, 2005).
Türkiye‟de STK‟ların sosyal adalet alanındaki faaliyetleri gittikçe artmaktadır.
Son zamanlarda ailede yaĢanan fiziksel ya da psikolojik baskılar, Ģiddetler,
düĢünce özgürlüğü, iĢkence, kadın hakları gibi birçok sahada aktif çalıĢan
STK‟ların sayısında artıĢ görülmüĢtür. STK‟ların amacı, çalıĢmalarının içinde
sosyal alandaki düĢük avantaj sahibi topluluklara destek sağlamak ve hükümetin
bunlara dair ortaya koyacağı sosyal politika oluĢum aĢamasında destek ve etkili
olabilmektir.
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Ancak sosyal adalet adına hak eksenli sivil toplum hareketinin Türkiye‟de
geliĢebilmesi, STK‟ların gereken kaynak, üye, gönüllü ve vasıflı insan kaynağına
sahip olmasına bağlıdır (ġahin ve Öztürk, 2016).
Türkiye‟de bulunan STK‟lar tüm bu olmazsa olmaz unsurların ihtiyacı içinde
olmalarına rağmen hedef kitlelerine yönelik çıkarılan bazı yasaları etkileme
baĢarısı gösterebilmiĢlerdir. Örneğin kadın hakları savunucusu STK‟lar sayesinde
Türk Ceza Kanunu‟nda cinsiyet eĢitliği noktasında olumlu bir geliĢme
sağlayabilmiĢtir (Aydın, 2006: 56).
Ġdare tarafından uygulanmak istenen projelerin ve lobi faaliyetlerinin sonuç verip
vermediğini izlemek veya yasa koyucuların sosyal politika alanında ne gibi
kararlar aldığını takip etmek STK‟lar açısından büyük önem arz etmektedir.
Türkiye‟de ilk sivil izleme faaliyeti 2004 yılında, Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı
(AÇEV), Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu GiriĢimi (ERG), Kadın Adayları
Destekleme ve Eğitme Derneği (KADER), tarafından oluĢturulmuĢ ve AB‟den
fon almayı baĢarmıĢ bir projeyle gerçekleĢmiĢtir. “Eğitimde ve Toplumsal
Katılımda Cinsiyet EĢitliğinin Sağlanması” isimli proje kapsamında belirlenen
illerde, kadınlara uzman eğitimciler tarafından okuma yazma öğretilerek onların
toplum hayatına katılması sağlanmıĢ, kız çocuklarının eğitime eriĢimindeki
engeller araĢtırılmıĢ, çözüm önerileri geliĢtirilerek ilgili kamu makamlarına
sunulmuĢtur.

Bu izleme Grupları ise ilgili STK temsilcileri, eğitimciler ve

konuyla ilgili bireylerden oluĢmuĢtur. Hazırladıkları “Eğitimde EĢitlik ve Kızlara
Öncelik!” isimli bildirgenin bazı maddelerinin Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan Kadına Yönelik Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Ulusal Eylem
Planına dahil edilmesi ve Talim Terbiye Kurulu‟nun Sivil GiriĢim‟den müfredatın
konu dahilinde incelenmesini, kurumdaki görevli uzmanların konuyla ilgili
eğitilmesini istemesi bu projenin baĢarısı olarak sayılabilir. Söz konusu proje
2007 yılında sona ermiĢtir. Ne yazık ki bu baĢarılar henüz istenilen seviyeye
ulaĢamamıĢtır (ACEV, t.y.).
Sosyal politika alanında kamu kararlarını etkilemeye yönelik olarak, Türkiye‟de
sosyal politikaya ayrılan kaynakları takip etmek amacıyla kurulan ”Sosyal
Bütçeyi Ġzliyoruz Platformu”; Türkiye‟nin önde gelen dernek, vakıf ve
platformlarından

oluĢan

bir

izleme

grubudur.

Söz

konusu

grup

ilgili

milletvekillerine mektup göndermek ve basın bülteni yayımlamak suretiyle her yıl
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Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ele alınmadan önce devletin sosyal politikaya
daha çok kaynak ayırmasını talep etmektedirler). Her Ģeye rağmen bu geliĢmeler
sınırlı kalmakta ve yeterli olamamaktadır. Türkiye‟de STK‟ların sosyal politikayı
etkileme çabalarını incelemek, konuya iliĢkin uygulamaların sonuçlarına ıĢık
tutacaktır (http://www.erg.sabanciuniv.edu/).
STK‟ların etki alanları kısaca, kamu politikaları ile özel sektör ve kamu
sektörünün hesap verebilirliğini sağlamak olup, vatandaĢların bilinçlendirilip
güçlendirilmesinde etkili olmak, aynı zamanda toplumsal sorunlara çareler
bulmak ve toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek olarak özetlenebilir (Ġçduygu vd.
2006: 95). Bu alanlarda STK‟ların ne kadar etkili oldukları Türkiye‟de yeni bir
olgu olduğu için yeteri kadar veri bulunmadığından bu çalıĢmada sadece
STK‟ların kamu politikalarının bir çeĢidi olan sosyal politikaya etkileri ele
alınmıĢtır. Elde edilen bir diğer sonuç ise STK faaliyetlerine izin verilen alanın
darlığı sebebiyle bu kuruluĢların etkinliğinin kısıtlandığıdır (Ġçduygu vd., 2006:
95). Her Ģeye rağmen Türkiye‟de STK‟ların sosyal politikayı etkilemek adına
gerçekleĢtirdikleri bazı çabalar umut vericidir.
Genel olarak Türkiye‟deki durumu özetlemek gerekirse; STK‟ların önündeki
engeller Ģunlardır (STGM, 2008):
i.

Devlet ile STK‟lar arasındaki diyaloğun iĢlevsizliği,

ii.

Devletin STK‟lara yaklaĢımı ve samimiyetsizliği,

iii.

STK‟ların kapasite yetersizliği,

iv.

STK‟ların birbirleriyle sağlıklı bir Ģekilde iĢbirliği yapmamalarıdır.

Görüldüğü gibi STK‟ların sosyal politika üzerindeki etkilerinin yetersizliği tek
taraflı değildir. AB‟ye uyum süreci sayesinde sosyal diyalog ve iĢbirliği
giriĢimleri önem kazanmıĢ olsa da Türkiye‟de henüz AB ülkelerinin düzeyinde bir
sivil toplum bilinci oluĢmadığı gibi, aynı zamanda STK‟larda yeteri kadar
donanıma sahip değildir. Kamu kurumları açısından bakıldığında ise, STK‟lara
yönelik olarak yaptıklarını sadece AB müktesebatına uyum nedeniyle zorla
yapmakta oldukları, projeler konusunda bile STK‟ları kendilerine rakip olarak
görmeleri, onların da bu konudaki samimiyetsizliğinin göstergesidir (STGM,
2008). Bu mevcut ortam göz önüne alındığında STK‟ların sosyal sorunlara dikkat
çekmeleri ve gerektiğinde baskı mekanizması olabilmeleri oldukça zor
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görünmektedir. Tüm bunların yanı sıra STK‟ların sosyal politikaları etkilemek,
devletin hesap verebilirliğini sağlamak gibi faaliyetlerinin ölçümü epey zor
olmaktadır.
GeçmiĢten gelen devletçi politikalar ve aĢırı merkeziyetçi devlet anlayıĢı sonucu
merkezi yönetim, STK‟lara danıĢmak, onlarla iĢbirliği yapmak yerine; bu
kuruluĢları kontrol etmek istemiĢ ve geliĢmelerini engellemeye çalıĢmıĢtır. Bu
durum Türkiye‟de devlet–STK iliĢkilerinin ve iĢbirliğinin ilerleyememiĢ
olmasının önde gelen sebeplerindendir. Buradan Türkiye‟deki STK‟ların devletle
iliĢkisinin sınırlı olduğu anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla STK‟lar sınırlı diyalog
halindeyken devletin oluĢturduğu sosyal politikalara müdahale edecek alan
bulamamaktadırlar. Öte yandan toplumda bir STK bilinci oluĢmamıĢtır. GeçmiĢte
uygulanan devletçi politikaların izi hala görülmekte ve kamu hizmetlerinin sadece
devletin uzmanlık alanı olduğu inancı hala geçerliliğini korumaktadır (ġahin,
2009: 229).

31

32

3
3.1

YEREL YÖNETĠMLER VE SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK
Yerel Yönetimler Kavramına Genel Bir BakıĢ

Yönetim güncel ve bilimsel olarak çok değiĢik manalara sahip fazlası ile geniĢ
çerçeveli kapsamı olan bir kavramdır. Sözcük manası, bir iĢi veya hizmeti
düzenlemek ve yürütmek; bir iĢi çekip çevirmek bir topluluğun baĢında bulunmak
veya bir kurumu sevk ve idare etmektir” (Ulusoy, 2010: 19).
Yerel yönetim, yerel toplumun bireylerinin müĢterek ihtiyaçlarına cevap
verebilmek, iktisadi, kültürel zenginliği ve huzuru ile ilgili lokal çalıĢmaları
kanunlar çerçevesinde yapmak ilksel temellidir. ÇalıĢmaları çoğunlukla yetki ile
kendi disiplini ve sorumluluğunda ve lokal toplumun faydalarına yöneliktir. Bu
anlamda yetkilerini kullanarak görevlerini, ilkeyle yapan; yerine getiren; iĢleyiĢin
Ģeffaflığı, insan haklarını, çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini uygul ayan;
kanunla donatılmıĢ olan yetkilerini yerel topluma en yakın yönetim birimlerince
kullanan, kamu tüzel kiĢiliği olan otonom ve demokratik bir idaredir. Yerel
yönetimlerin kamuyu ifade edebilecek idare yöntemi olduğu kabul görmüĢ olup,
etkin oldukları saha, konusuna, özelliğine ve fonksiyonları doğrultusunda
farklılık göstermektedirler.
Yerel yönetimlere gereklilik duyulmasına neden olan unsurlar, toplumun güveni,
desteği ile, katılımcı, demokratik yollarıyla toplumun arzu ve teklifleri
doğrultusunda çalıĢmalar ortaya koymaktadır (Yaman, t.y).
Yerel yönetimler, yöre halkının gereksinimlerini hizmetlerin etkinliği ve
verimliliği kapsamında sunmak gayesi ile oluĢturulmuĢ idari yapılanmalardır.
Karar mercileri, yöresel halkı ilgilendiren kanuna göre seçilen kamu tüzel
kiĢileridir. Zamanımızın yönetim tanımı, tek taraflı alınan ve uygulanan karar
noktasından ayrıĢarak çok yönlü, diğer kurum, kuruluĢ ve STK‟larla iĢ birliği
yaklaĢımı içinde yönetiĢim kavramına doğru ilerleme eğilimindedir. Bu anlamda,
yerel yönetimler kendi alanı ile ilgili konularda ve ihtiyaç duyduğu konularda
belirli ölçüde kendi düzenini karıĢtırmayacak ve amacından sapmayacak Ģekilde
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diğer yerel unsurlarla ortak bir çalıĢmaya gitmektedir. Bu ortak çalıĢmanın
yapıldığı yerel unsurlar STK, özel sektör kurum ve örgütleridir. Bilhassa sosyal
yardım

ve

hizmetlerin

sağlanmasında,

bölgesel

düzeydedemokrasinin

ilerlemesinin de bahsi geçen kuruluĢlarla kurulan iletiĢim ve iĢ birliği yolu ile
oluĢturulan iliĢkiler, ciddi bir yere ve ehemmiyete sahiptir (Yaman, t.y.).
3.2

Adem-i merkeziyet anlayıĢı ve yerel yönetimler

Adem-i merkeziyet, en temelde “idari” ve “siyasi” adem-i merkeziyet olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. (KeleĢ, 2009:22-23) Yönetimin kuruluĢ ve iĢleyiĢini
belirleyen temel esasın “üniter” veya “federal” olması, adem-i merkeziyetin
içeriğini tamamen farklılaĢtırmaktadır (Güler, 2015). Ġdari adem-i merkeziyet ile
temel esasın üniter olmasına, siyasi adem-i merkeziyet ile de temel esasın federal
olmasına atıf yapılmaktadır. Ancak siyasi adem-i merkeziyetin artık sadece
federal devletlere ait bir olgu olarak değerlendirilemeyeceği de ileri sürülmektedir
(Nalbant, 1997:40-41).
Federal esasa dayanan adem-i merkeziyet türü bu çalıĢmanın kapsamı dıĢında
bırakılmakla beraber, bu kavramın üniter devlet sistemi içinde yer alan idari
adem-i merkeziyet kavramı ile olan farkına kısaca değinmek gerekir.
Federalizmde her bir federe hükümet, yönetimsel yetkilerle beraber belli oranda
yasama ve yargı yetkilerine de sahiptir. Ġdari adem-i merkeziyette ise merkezi
idare içinde yer almayan kamu tüzel kiĢilerinin idari yetkileri dıĢında yasama ve
yargı yetkileri yoktur (Günday,1996:58). Bunun doğal bir sonucu olarak,
federalizmde eyaletlerin kendi yasama, yürütme ve yargı organları varken, idari
adem-i merkeziyet sisteminde ise yerel birimler, yasama ve yürütme organlarına
değil sadece idare organlarına sahiptirler. Federe devletlerin kendilerine ait
anayasaları ve yasaları vardır. Ġdari adem-i merkeziyetçilikte ise merkez dıĢındaki
kamu tüzel kiĢilerinin anayasa, kanun ve tüzük çıkarma yetkisi yoktur. Sadece
yönetmelik çıkarma yetkisi vardır. Federalizmde, merkezî devletin eyaletler
üzerinde vesayet yetkisi yokken, idari adem-i merkeziyet sisteminde merkezin
yerel yönetimler üzerinde vesayet yetkisi vardır (Gözler, 2006:71).
Adem-i merkeziyet politikalarının tarihsel olarak bugüne kadar üç evre geçirdiği
söylenebilir (Mengi, 2014). Birinci evre, 60‟lı yıllara rastlamaktadır ve refah
devleti döneminde, merkeziyetçi devletlerde yerel yönetimlerin yönetsel
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sorunlarıyla uğraĢmak anlamına gelmektedir. 80‟li yılların baĢına rastlayan ikinci
evrede, yurttaĢların yönetime katılım talepleri, temsili demokrasinin yerini
katılımcı demokrasiye bıraktığı tartıĢmaları çerçevesinde yerinden yönetim
politikalarına egemen olmaktadır. Yeni sağ söylemlerin ortaya çıktığı, katılım,
kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği, yönetiĢim (governance) gibi kavramların
günümüz yönetim sorunlarına çözüm olarak sunulması da bu evreye denk
gelmektedir. 90‟lı yıllardan beri süren üçüncü evrede ise, sivil toplum, insan
hakları, demokratik süreçler ve etnik öğeler yerinden yönetim politikalarının
amacı durumuna gelmiĢtir. Sonuç olarak, adem-i merkeziyet kavramı ve bir ölçek
olarak mekan son yirmibeĢ yıl içerisinde önemli ölçüde değiĢmiĢtir. 1980'lerin
baĢına kadar geliĢmekte olan ülkelerde kamu yönetimlerinin yapı, rol ve
iĢlevleriyle ilgili tartıĢmalar merkezi yönetimin ekonomik ve sosyal geliĢmeyi
sağlamadaki etkinliğine odaklanmıĢtı. Merkezi yönetimlerin yerel yönetimlere
veya kendi taĢra birimlerine yetki, görev ve kaynak aktarması da bu eylemin
ekonomik ve sosyal geliĢmeye ne ölçüde etki edeceği bağlamında önem
kazanıyordu. Bu çerçevede adem-i merkeziyet; merkeze ait olan yetki,
sorumluluk ve kaynakların çeĢitli yollarla daha alt seviyelerdeki yerel birimlere
aktarılması anlamına geliyordu. 1980‟lerin ortalarından itibaren kamusal
hizmetlerin özel sektöre açılmasıyla birlikte merkezin yetki ve sorumluluklarının
özel sektöre devredilmesi de adem-i merkeziyetçiliğin tanımı içerisine girmiĢtir.
1990‟lardan itibaren kamu hizmetlerinin görülmesinde sivil toplum örgütleri de
önemli roller üstlenmeye baĢladığından merkezden sivil topluma görev ve yetki
aktarılması da adem-i merkeziyetçiliğin içinde değerlendirilmeye baĢlanmıĢtır
(Cheemaand Rondinelli,2015).
3.2.1

Hizmette yerellik (subsidiarite) ilkesi

Kökü ve anlamı itibariyle Türkçede tam karĢılığı olmayan subsidiarite yani
yerellik; kelime olarak, yetki ikamesi, yetki paylaĢımı, yardımcı devlet, hizmette
yerellik, hizmette halka yakınlık olarak ifade edilebilmektedir (Canatan, 2001:1) .
Ġlke olarak hizmette yerellik, birçok düzeyde etkin olabilecek duruma göre
örgütlenmiĢ yapıların eyleme geçmesi için, alt düzeylerin sorumluluklarını
yapamadıkları zamanlarda devreye girmeleri gereğini öngörmektedir (Goldsmith,
1993: 685). BaĢka bir tanımla ifade edildiğinde, devlet ve devlet-altı düzeydeki
siyasal yada yönetsel yapılar arasındaki ortak eylem alanlarında ilk eylem hakkı
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vatandaĢa yakın birimlere aittir. Alt birim yetersiz kaldığında üst düzey birimleri,
alt düzey birimlerinin yeterli düzeye gelene kadar destek vermesidir (Canatan,
2001: 16) . Gerekli zamanlardaki bu müdahalenin belli bir seviyede olması
önemlidir. Yerellik ilkesi, devlet ile vatandaĢın iliĢkisinde bulunabildiği gibi aynı
zamanda kamu idareleri ve düzeyleri arasındaki iliĢkilerde de bulunmaktadır
(Özel, 2000: 73).
Yerellik kavramının resmiyette kabul gördüğü yıl 1931‟dir. Bu ilkeyi ilk Katolik
kilisesi tanımıĢ ve bunu belli bir sisteme oturtmuĢtur. Dolayısı ile bu kavram
Avrupa tekelinde bulunmaktadır. Aslında bu kavram Aristotales‟e kadar
dayanmaktadır. Ġlk olarak sosyal felsefe olarak oluĢmuĢ, buradan hareketle
hayatın her kademesinde kiĢiye ve ona yakın alt düzeylere öncelik verilmesini
öngörmüĢtür (Canatan, 2001: 16-38).
Avrupa ülkelerinden örnek verecek olursak, Almanya‟da federal yapının ne kadar
önemli olduğu ifade edilirken, yerellik ilkesinin de Alman Anayasasın da sahip
olduğu yerin önemli olduğu belirtilmektedir (Goldsmith, 1993: 92). Bu bağlamda
Fransa‟da ise 2003 yılında yapılan Anayasal değiĢikliği ile kamusal görevlerin
kapsamında olması lazım gelen ahenk ve hassasiyet gösterilmektedir. Bununla
beraber lokal idarelere merkezi idareden daha çok yetki verilmesinin nedeni
Cumhuriyetin çok daha yetkin, direk kendini göstermesinin hedefidir. Fakat, bu
bile ne alt düzey ne de üst düzey yönetimlerine genel bir yetki vermemektedir
(Canatan, 2001: 41).
07.02.1992 tarihli Maastricht sözleĢmesinin 3/b fıkrasının son paragrafına göre
Avrupa

Birliğinin

amaçları

yerellik

ilkesi

göz

önünde

bulundurularak

gerçekleĢtirileceğini yinelemektedir (Güler, 2004: 57). Toplumsal ve kamusal
etkinlikler açısından kapasitesi daha büyük olan üst birim, küçük birimin baĢ
edemediği

durumlarda

müdahalede

bulunmaktadır.

Bu

ilke

Maastrich

SözleĢmesinden önce Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartının 4/3. maddesinde
açıkça ifade edilmiĢtir. Tüm bunlar çerçevesinde bu ilkeyi bir hukuk ilkesi
Ģeklinde ifade etmek zordur. Dolayısı ile de hukuk doktrini ve siyasal aktörlerin
üzerinde anlaĢtığı bir tanıma ulaĢılamamıĢtır (Canatan, 2001: 49).
Yerellik ilkesinin yönetsel yapılanmada heterojen bir çoğulculuğu öngören,
yurttaĢların ve yerel toplulukların farklı olma haklarını gözeten bu ilkenin,
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yurttaĢların mutlak eĢitliğine ve egemenliğin tekliğine dayanan üniter devletlerde
uygulanamayacağı modern devletin sade ve basit modeline sığmayacağı ileri
sürülebilmektedir. Bu ilke Katolik kilisesi temelli olduğu için egemenliğin halk
kökenli

olduğunu

savunan

laik

çıkıĢlı

anayasalarca

Ģüpheyle

bakıldığı

belirtilmektedir. Yine bu görüĢten hareketle kanunlar boyutunda bu ilkenin
olamayacağıdır. Bunun nedeni olarak da genel yetki sahibi olarak merkezin kabul
edileceği, merkez ne zaman isterse yetkiyi geri alabileceğini belirtmektedirler.
Tüm bunlardan hareketle, bu durumun üniter devlete göre federal yapılarda çok
daha kolay yaĢama geçirilebilecektir (Canatan, 2001: 49-52).
Yerellik ilkesinin net bir tanıma sahip olmaması ve bununla birlikte dinamikliği
nedeni ile anayasalarda belli bir formüle sahip olması zor olsa da, daha alt
normlarda formülleĢtirilmesi mümkündür. Bu olasılığın üniter yapılı ülkelere göre
olmadığının belirtilmesine rağmen AB kapsamındaki üniter yapılı devletlerde
bununla ilgili yapılan uygulamalar baz alındığında bu fikrin tam olarak doğruyu
yansıtmadığı ifade edilebilir. Bu ilkenin üniter yapılarda özellikle merkez ve yerel
otoriteler arasında yetki ve görev paylaĢımında iyi bir belirleyici olarak
kullanılması mümkündür (Dulupçu, Özkul, Ünlü ve Sayın, 2014).
Yerellik ilkesine göre, görevlerini yapmada baĢarılı olmadığı noktada, devreye
üst düzeydeki birimler destek verebilir. Bu manada son yerel yönetimler
reformunda da il özel idareleri ya da belediyeler yükümlü oldukları hizmetleri
yerine getirmede sıkıntıya düĢtükleri takdirde Merkezi Ġdare bu hizmetleri
üstlenebilmektedir. Bir baĢka tanımla belirtmek gerekirse, verilmesi gereken
hizmet toplumca gereken seviyede yapılamıyorsa, bu hizmeti verecek olan
devlettir. (Özel, 2000: 30)
Sonuç itibari ile yerellik ilkesinin demokratikleĢme ve katılımla birlikte etkin bir
denetimi meydana getirmekle birlikte merkeziyetçi eğilimleri engelleme
noktasında fonksiyonu olacaktır. Yani yerellik hem özerk hem de kamu
yönetimine farklı bir açı oluĢturabilecektir.
3.2.2

Yerel yönetimler kavramının tanımı

Merkezi yönetimin yanında, merkezi yönetime yardımcı olmak amacıyla hemen
hemen bütün toplumlarda yerel yönetim (mahalli idare) adı altında idareler
oluĢturulmuĢtur.

Merkezi

idareler ilke olarak
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tüm

ülke

vatandaĢlarının

gereksinimlerini gidermeye dair çalıĢmalar hedeflenmiĢken, yerel yönetimler
mahallindeki

halkın

gereksinimlerini

gidermeyi

amaç

edinmiĢtir.

Yerel

yönetimlerin hizmet alanları kendi sınırları ile sınırlandırılmıĢtır (Seyidoğlu,
2002: 395). Yerel yönetimler, uzun yıllar genellikle merkezi yönetimle yetki ve
kaynak paylaĢan özerk kuruluĢlar olarak görülmeyip, merkezi yönetimin birer
teĢkilatı olarak algılanmıĢtır (Bilgiç, 2005: 209). Merkezi ve yerel idarelerin bir
arada bulunmaları çok katmanlı bir yönetim anlayıĢını ve hiyerarĢisini de
beraberinde getirmiĢtir. Yetki ve sahip oldukları olanaklar bakımından yerel
yönetimler merkezi yönetimin vesayeti altında bulunmaktadırlar. Bu durum
merkez ile yerel arasında, iĢlev ve finansman koordinasyonu yükümlülüğü getirir
(Akalın, 1994: 11). Yerinden yönetim olarak da adlandırılan özerk yerel yönetim,
mahallinde bulunan kamunun tercih ettiği organlar tarafından idaresini ifade eden
sistemin adıdır. Yerel yönetim birimi ise merkezi yönetimce belli sınırlar
çerçevesinde yasalar koymaya, mali sorumlulukları yapmada yetki verilmiĢ, bir
yerel meclis tarafından denetim altında tutulan, yönetim birimine verilen addır.
Komün adı da verilen bu birimler Fransa‟da olduğu gibi bazı ülkelerde kırsal ve
kentsel komünler Ģeklinde olmak üzere ikiye ayrılır. Kimi ülkelerde ise yerel
yönetimler böyle bir ayrıma tabi değildirler. Yerel yönetim sisteminin, yerel
yönetim birimleri ve bu birimleri idare eden kurullardan meydana geldiği
söylenebilir. Ülkemizde ise yerel yönetim sistemi üç öğeden meydana gelir.
Bunlar: belediyeler, il özel idareleri ve köy yönetimleridir. Yerinden yönetimlerin,
yönetim bilimi açısından iki çeĢidinden söz edilir. Birincisi; Siyasi yerinden
yönetimdir ki bu eskiden çoğunlukla federal devletlerde ulusal kimlik taĢımayan
ve yerel birimlere tanınmıĢ bulunan yarı özerk bir statüye dayanan yönetime
verilen isimdir. Ġkincisiyse, Adem-i merkeziyet Ģeklinde isimlendirilir ve sistemde
yasama ve yargı güçleri merkezde toplanır (KeleĢ, 2006: 22).
Yerel yönetimler, ülkenin tamamında halk idaresinin en önemli ve olmazsa olmaz
öğesini ortaya koymaktır. Yerel yönetimin devletteki erki ve etkinlik derecesi
mevzu bahis devletlerdeki demokrasi seviyesi ile doğrudan bağlantılıdır. Bu
bakımdan yerel yönetimler demokrasinin sağlanması için ülkedeki en etkin
unsurdur. Ülke içerisinde verilen hizmetlerin tamamının merkezden yürütülmesi
mümkün değildir. Ayrıca bu mümkün olsa bile verimlilik sağlanamaz ve
toplumun demokratik ve siyasi değerleri geliĢemez ve vatandaĢın kamunun
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sunduğu hizmetlere karĢı ilgisi azalır. Yerel yönetimlerin kararlarında isabetli
olabilmeleri için verilecek kararları almadan önce değerlendirmeleri gerekir.
Ġdarenin karar veren tek organ olarak hareket etmesi sübjektif iĢlem yapma
olasılığını da beraberinde getirebilir. ĠĢte bu subjektif iĢlemi azaltmanın yolu,
hizmeti alan bireylerin söz konusu hizmet hakkında önceden görüĢlerinin
alınması, hangi eğilime sahip olduklarının saptanması ile mümkündür. Bu ise,
ancak halkın demokratik yollar ile yönetime katılmasıyla sağlanır. Bunun en etkili
yolu yerel yönetimlerdir. Çünkü seçmenler, kendi seçtikleri temsilcilerin
alacakları kararlara uyma konusunda daha yatkındırlar. Halk siyasi olarak temsil
edildikleri

olaylara

karĢı

daha

duyarlı

ve

ilgilidir.

Siyasilerde,

tekrar

seçilebilmeleri için halkın duyarlılığını dikkate almak zorundadırlar. Aksi halde
bir daha seçilmeleri mümkün olmayabilir. Yöneticiler aldıkları karar ve
sundukları hizmetlerde halkı temsil etmenin sorumluluğunu taĢırlar (Eryılmaz,
2002: 122).
3.2.3

Yerel yönetimlerin önemi ve dayandığı değerler

Yerel yönetimler, kamusal hizmet sunulmasında etkin bir role sahiptirler.
Altyapıçevre temizliği, konut, sosyal ve kültürel etkinlik, eğitim, sağlık gibi
hizmetlerin etkin bir Ģekilde yerine getirilmesinde, ileri düzeyde bir paya sahip
oldukları söylenebilir (Oates, 1993: 237). Kent yönetiminde, yerel yönetimler
giderek genel yetkili birimler olmakta birlikte kentsel alanda önemli yetkilerle
donatılmaktadır. Decantralizasyon sürecinde yerel yönetimler, çevre açısından da
önemli görevler üstlenmektedir (Holton, 1999).
Yerel yönetimler sivil toplum kuruluĢları gibi merkezin elinde bulundurduğu tüzel
yetkilerden ve otoriteden yoksundurlar. Güçlerini aldıkları kaynak ise halkın
çeĢitli kesimleri ve halka yakın olmalarıdır. Bu yönüyle yerel yönetimler için
halka dayanan demokratik kuruluĢlardır denebilir (KeleĢ, 1993: 4).
Kamusal hizmetlerin görülmesinde merkezi idare yanında kamu ekonomi üretici
birimlerinin yer alması çeĢitli nedenlere dayandırılmaktadır. Yerel yönetimlerin
varlık nedenlerini açıklayan hukuki, siyasal ve ekonomik nedenler vardır (Sezer
ve Vural, 2010).
Hukuki

yönden

varlık

nedeni,

hizmetin

merkezden

ayrı

teĢekküllere

gördürülmesidir. Bu idareler hüküm verirken merkez için değil kendisi için karar
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verir ve yetkiyi bu çerçevede kullanır. Siyasal açıdan yerel yönetimlerin varlık
nedeni ise kiĢilerin veya toplumun gereksinim duyduğu ihtiyaçların giderilmesi
için gerekli mal ve hizmetlerin, kamu ekonomisi veya piyasa ekonomisince
sağlanılması zorunda olan, her iki ekonomi tarafından onlara ait mal veya
hizmetlerin üretilmesi ve tüketicilere sunulmasıdır. Burada sorunun oluĢtuğu
nokta üretilen mal veya hizmetin ne Ģekilde, kime ve hangi oranda üretileceğine
karar vermenin ne Ģekilde sağlanması gerektiğidir. Yerel yönetimlerde insanlar
bireysel seçimlerini merkezi idareye göre kolayca, tesirli olacak Ģekilde
yansıtırlar. YerleĢimde gelirsel, beğenisel özellikler arttıkça etkinlik piyasa
talebine benzeyecektir. Ġdari açıdan kamu ekonomisi üreticileri ile birlikte mahalli
idarelerinde kendini hissettirmesi, toplumu ilgilendiren durumlarda etkili
kararlara imza atmasına ve alınan kararları hayat geçirmesine olanak
sağlayacaktır. Ekonomik açıdan yerel yönetimin varlık nedeni ise; hizmeti sunan
idari birimin sorumlu olduğu alan ile hizmetin faydasının etkili olduğu alanın
birbirine denk olduğu zaman optimum etkinlik sağlanıyor demektir. Bu nedenle
bazı hizmetler için yerel yönetimin etkin olduğu alan optimal büyüklüğü teĢkil
eder. Yerel yönetimin hizmet sunduğu alandaki kiĢilerin tercihlerine uygun olarak
mal ve hizmetin sunulması, aynı hizmetin merkezi yönetim tarafından
sunulmasından ekonomik olarak daha etkin olacaktır. Böylelikle birçok
bürokratik engelleme de aĢılmıĢ olacağından zaman açısından da etkinlik
sağlanmıĢ olacaktır (Öncel, 1992: 17-19).
Yerel yönetimler aĢırı merkeziyetçiliği önleyici birer unsurdur. Yerel muhalefetin
oluĢması siyasi gücün bir merkezde toplanmasını engelleyip değiĢik grupların ve
yönetim birimlerinin oluĢmasını sağlar (Karaarslan, 2007).
Merkezi yönetimin yetkileri geniĢledikçe bürokrasi artar sistem hantallaĢır ve
iĢlemez bir hale gelir. Halkın yönetime katılma oranı azalır ve halk, yönetimde
etkinliği sağlayacak bir denetlemede bulunamaz. Merkezi yönetimle yerel
yönetim arasında dengeli bir iliĢkinin kurulması günümüzde de önemli tartıĢma
konularından birisidir. Merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki iliĢkilere
netlik kazandıran ve daha özerk bir yerel yönetim imkanı sunan ülkelerin iktisadi
ve sosyal geliĢme hızları yüksek olmuĢtur (Ersoy, 1995: 12). Bazı ülkelerde yerel
yönetimlerin sahip olduğu kaynaklar ve harcama düzeyleri, ülkede yapılan toplam
harcamaların yarısına ulaĢabilmektedir. Bu yerelleĢmenin yüksek düzeyini ve
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yerel yönetimlerin kamu mali yönetimi içerisindeki önemini gösterir (Dilinger ve
Webb, 1999: 1).
3.3

Belediyelerin Görev Ve Yetkileri

03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu‟nda “Belediyenin görev ve
sorumlulukları” Madde 14‟te açıklanmıĢtır;
“Belediye, mahallî müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla;
i.

Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent
bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta,
itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeĢil alanlar; konut; kültür ve
sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım,
evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin
geliĢtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri
ile nüfusu 50 000‟i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
koruma evleri açar.

ii.

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inĢaatı ile bakım ve
onarımını

iii.

yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme
ihtiyaçlarını karĢılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve
iĢletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi
bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin korunmasını
sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması
mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa edebilir.
Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve
gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karĢılaĢmaları düzenler,
yurt içi ve yurt dıĢı müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya derece
alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda
bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla baĢka bir kamu kurum ve
kuruluĢuna verilmeyen mahallî müĢterek nitelikteki diğer görev ve
hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde
öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate
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alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde
ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaĢlı,
düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
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.”
3.4

Belediye Organları

03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununa göre; Belediyelerin üç ayrı
yasal organı vardır:

3.5

i.

Belediye meclisi

ii.

Belediye encümeni

iii.

Belediye baĢkanı

Belediyelerin Bütçeleri

Belediye bütçesi gelir ve gider bütçesi olarak sınıflandırılmıĢtır.
3.5.1 Belediye gelirleri
1948 yılında yürürlüğe girmiĢ olan 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu‟nun
çok fazla yerden ölçüsüz ve yetersiz bir Ģekilde maddi kazanç sağlamıĢ
olmasından dolayı, 1980 yılına kadar belediyenin gelir düzeneği, fazlası ile
yetersiz ve herhangi bir Ģekilde belediyelere etkin gelir sağlamayan düzensiz,
plansız ve karmaĢık bir sistem ve yapıya sahipti. 1980‟li yıllardan sonra karıĢık
düzeni biraz daha ele avuca gelir bir Ģekilde düzenlenmeye ve gelir artırmaya
çalıĢılsada hala bu düzen kaynak sağlayan değil kaynak arayan konum halindedir.
Kısacası belediye tarihinde gelirler bazında olumlu yönde fazla hareketlilik
görülmemiĢtir. Belediyelerin gelirlerini düzene sokmak ve daha aktif bir Ģekilde
sürekliliğini sağlamak için 1981 yılında yürürlüğe giren “2380 sayılı Belediyelere
ve Ġl Özel Ġdarelerine Genel Bütçeden Pay Verilmesi Hakkında Kanun” ile 1319
sayılı Emlak Vergisi Kanunu‟nda ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu‟nda,
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5393 Sayılı Belediye Kanunu‟nda ve bazı kanunlarda çeĢitli düzenlemelerde
yapılmıĢtır.
Belediyelerin genel toplam gelirleri içindeki kendi gelirlerine oranı 1923 ten –
1970 yıllarına kadar % 40 – 60 oranındayken, bu oran 1970‟li yıllardan sonra
devamlı olarak düĢüĢ sergileyerek % 20 civarlarına kadar düĢmüĢtür. 1980
sonrasıysa, merkezi idareye ait olan kaynaklardan % 70 – 80 belediye gelirini
oluĢturmaktadır.
Türkiye‟de belediyeler, sosyal boyuttaki geliĢim seviyesi birbirinden farklı olsa
da temel olarak üç tür gelir kaynağına sahiptirler. Bu gelirlerden en büyük paya
sahip olan ilki merkezi yönetim vergi gelirlerinden alınan paylar ve merkezi
yönetim tarafından gönderilen yardımlardır. Bu gelirleri transfer gelirleri olarak
adlandırılmak

mümkündür.

Ġkinci

gelir

türü

ise,

öz

gelirler

olarak

adlandırılmaktadır. Bu tür gelirler, merkezi yönetim tarafından yönetimi kısmen
veya tamamen belediyelere devredilmiĢ ve tahsil etme yetkisi verilmiĢ vergi,
harçlar, katılım payı ücretleri, belediyelerin sahip oldukları taĢınmazlardan elde
ettikleri gelirler ve belediye iĢletmelerinin elde ettikleri öz gelirlerdir Üçüncü tür
gelir ise küreselleĢme süreciyle birlikte önemli bir kaynak haline gelen
belediyelerin ulusal ve uluslararası mali piyasalardan almıĢ olduğu borçlardır
(Güner, 2006: 73).
Belediye gelirleri içerisinde en büyük paya sahip olan transfer gelirleri merkezi
yönetimden alınan iki tür gelir kaleminden oluĢmaktadır. Bunların ilki; merkezi
yönetim vergi gelirlerinden alınan paylar (genel bütçe vergi gelirlerinden
aktarılan paylar)‟dır. Türkiye'de, yerel yönetim birimlerinin gelirlerinin büyük bir
kısmı merkezi yönetim bütçe gelirlerinden alınan paylardan oluĢmaktadır. Yerel
yönetimlere aktarılan gelir oranı çeĢitli yıllarda çıkarılan kanunlar ile sürekli
değiĢiklik göstermiĢtir. Transfer gelirlerinin oluĢturan ikinci tür transfer geliri ise
merkezi yönetim yardımlarıdır. Yapılan yardımlar zaman zaman genel bir vasıfta
koĢulsuz olarak yapılsa da, genelde bazı kriterler doğrultusunda yapılmaktadır.
Yardımların yapılmasının bazı nedenleri vardır. Bu nedenlere verilecek birkaç
örnek belediyenin

maddi

getirilerinin

azlığı,

gereksinimlerin zamanında

karĢılanması, kamu fayda ve menfaatinin zarar görmemesi, gelir dağılımındaki
adaletsizliğin giderilmesidir (Bülbül, 2006:197). Dolayısı ile yardımların belli bir
sistemde yapılmasını öngören bir kanun veya yönetmelik yoktur. Yardımların
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büyüklüğü konusunda net bir sayı verilememeselde, belediyelerin maddi
kaynağının çoğunu merkezi yönetim yardımları meydana getirmektedir. Bir diğer
büyük gelir kaynağı ise özel amaçlı yardımlardır (Tortop, 1996: 84-97).
Belediye gelirlerinin bir bölümünü oluĢturan öz gelirlerin büyük bir kısmı Emlak
Vergisi ve harçlardan oluĢturmakta, diğer vergi gelirleri bütün içerisinde küçük
bir pay teĢkil etmektedir. Öz gelirler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ve
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa dayanır. 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununda öz gelirler; belediye vergileri, belediye harçları ve harcamalara
katılma payı maddeleriyle üç kısımda gösterilmiĢtir (R.G. 26.05.1981/17354).
Belediyelerin merkezi yönetimden transferler ve öz gelirler bütçesini oluĢturan
yerel gelirlerden almıĢ olduğu paylardan farklı bir gelir türü de borçlanmadır.
Borçlar diğer iki tür gelir kaynağından faklı olarak bir süreklilik arz etmemektedir
daha çok geçici bir finansman kaynağı Ģeklindedir. Ayrıca diğer gelir kaynakları
olan transferler ve öz gelir kaynaklarında geri ödeme bulunmaz iken borçlanmada
geri ödeme bulunmaktadır. Diğer gelir kaynaklarından bir diğer önemli fark ise
transferler ve öz gelirler çoğunlukla – özel durumlar hariç – bir Ģarta bağlı
olmaksızın cari harcamalar için verilirken borçlanma çoğu zaman belirli bir proje
ve zamana bağlı olarak oluĢan gelir türüdür (Çınar ve Güler, 2004: 135). Bu
nedenle borçlanma yoluna daha çok köprü, yol yapımı gibi imar faaliyetleri için
alınan bir gelirdir.
3.5.2 Belediye harcamaları
Bütçe hukuku açısından belediye giderleri, kanunlarla bu kuruluĢlar için verilmiĢ
vazifelerle ki bunlar zorunlu ya da isteğe bağlı olabilir-gerçekleĢtirilebilmesi için
belediye bütçesi ile verilen yetki sınırı içinde belediye gelirlerinden harcanan
paraları ifade eder.
5393 sayılı Belediye Kanunun 60. maddesinde açıklandığı üzere; belediyelerin
gider bütçelerini teĢkil eden harcamalar ekonomik yönden;
i.

Cari,

ii.

Yatırım ve

iii.

Transfer harcamaları olmak üzere üç temel gruba ayrılmıĢtır.

Belediye giderleri bütçe hukuku açısından;
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iv.

Zorunlu ve

v.

Ġsteğe bağlı olmak üzere ikiye ayrılırlar.

5393

Sayılı Belediye Kanunu'nun 60..maddesine göre belediye harcamaları

ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir.
Belediyelerin isteğe bağlı giderler için ödenek ayırmasının ön koĢulu zorunlu
giderleri karĢılamaktır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesine göre ise
Meclis Kararına ve bütçe durumuna göre diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına
yardım yapabilirler.
03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 60 maddesinde gösterilen
Belediye giderleri aĢağıdaki gibidir;
i.

Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı,
bakımı ve onarımı için yapılan giderler.

ii.

Belediyenin personeline ve seçilmiĢ organlarının üyelerine ödenen maaĢ,
ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete iliĢkin eğitim harcamaları
ile diğer giderler.

iii.

Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.

iv.

Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karĢılığı alınacak ücretler ve
diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.

v.

Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin
yürütülmesi için yapılacak giderler.

vi.

Belediyenin kuruluĢuna katıldığı Ģirket, kuruluĢ ve katıldığı birliklerle
ilgili ortaklık payı ve üyelik aidatı giderleri.

vii.

Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına iliĢkin giderler.

viii.

Faiz, borçlanmaya iliĢkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri.

ix.

Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal
hizmet ve yardımlar.

x.

Dava takip ve icra giderleri.

xi.

Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
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xii.

Avukatlık, danıĢmanlık ve denetim hizmetleri karĢılığı yapılacak
ödemeler.

xiii.

Yurt içi ve yurt dıĢı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle
birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.

xiv.

Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.

xv.

Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve
araĢtırması giderleri.

xvi.

Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer
giderler.

xvii.

ġartlı bağıĢlarla ilgili yapılacak harcamalar.

xviii.

Ġmar düzenleme giderleri.

Her türlü proje giderleri.
3.6

Türkiye’de Sosyal Belediyecilik

Sosyal belediyecilik, yerel yönetimlerin sosyal alanda yapacakları planlama ve
iyileĢtirme çalıĢmaları ile hedeflerinin belirlenmesi olup, kamu harcamalarının
eğitim, sağlık, konut ve çevrenin korunması sahalarını kapsamıĢ bir sosyal hedefe
yöneltilmesidir. Bu sistem muhtaçlara destek verilmesi, sosyal dayanıĢmanın
sağlanması ve sosyal, kültürel faaliyetlerin yapılması için gerekli olan alt yapının
oluĢmasını sağlayan, sosyal güvenlik ve adaleti sağlam bir temele oturtma
hedefiyle yerel yönetimlere sosyal kontrol görevlerini veren bir yapıdır
(Akdoğan, 2002).
Ancak, Türkiye gibi ülkelerde iç dinamiklerin ve sosyal devletçiliğin gelmiĢ
olduğu nokta geliĢmiĢlik değil, iradi bir seçim olarak bilinmektedir. (Koray, 2012)
alıntı (Koray, Temiz, 2014) .
Sosyal

devletin

hayata

geçirilmesi

açısından

1961

Anayasasında

demokratikleĢme, modernleĢme ve batılılaĢma olması gerektiği gibi düĢünülüp,
tarihi-toplumsal koĢullarda örtüĢtüğü görülebilir. 1960-1980 yılları arasında
dünyada yaĢanan konjonktürel geliĢmeler, diğer yandan Keynesyen Politikaların
rağbet gördüğü uygulamalar yanında, dıĢsal etkilerin yansımalarıyla sol siyasetin
ülkemizde de güç kazanması, kalkınma planlarının uygulamaya konulması, sosyal
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devlet anlayıĢının benimsendiğinin göstergesi olmuĢtur. Diğer yandan bu
dönemler arasında sendikalaĢmanın da kamu çalıĢanları açısından güçlendiği ve
örgütlendiği görülmektedir. Kamu sektöründe güçlenen sendikalaĢmanın özel
sektörde çalıĢanların da önünü açmıĢ emek-sermaye sarmalının o zaman ki
Ģartlarına göre uzlaĢmacı sonuçlar doğurduğu ortaya çıkmıĢtır. “ Devlet ile bu
konuda bir uzlaĢma sağlanıp, sağlanmadığı tartıĢılabilir.” 1980 sonrasında oluĢan
neo-liberal politikaların, toplumsal, ekonomik ve siyasal alanda gerilemelere
neden olduğu da bir gerçektir. Özellikle ülkemizde 1980 sonrası dıĢa açık politik
uygulamalara destek verilerek hem sermayesini dıĢa açarak, hem de dıĢarıdan
sermaye beklentisi düĢüncesi ile emekle uzlaĢmak yerine tam tersi bu koĢulları
emeğe baskı unsuru olarak kullanılmıĢtır. Eğitim ve sağlık tamamen piyasa
koĢularına göre oluĢmaya baĢlamıĢ, çalıĢma hakkı da düĢük ücret veya iĢsizlik
olarak emekçinin karĢısına sorun olarak çıkmıĢtır. Bu durumun ne sosyal hizmet
ve sosyal yardım devleti, nede liberal model olarak Türkiye'deki sosyal devlet
anlayıĢıyla bir hizmet bütünlüğü oluĢturmadığı gerçeğini göstermektedir.
Özellikle son 20 yıl içinde sosyal devlet anlayıĢı ve uygulamalarının gerçekte bir
sosyal devletin temeli olmadığı, daha çok kayırmacı ve oy kaygısı ile yapılan
yardımların olduğu görülmektedir. Günümüzde ekonomik Ģartların giderek
kötüleĢmesi, sağlık ve eğitimin piyasa koĢullarına göre oluĢması, gelir
adaletsizliği, çalıĢma koĢullarının kötüleĢmesi, iĢsizlik ve istihdam sorunu, iĢ
güvenliği, çalıĢanların emek cephesinde örgütlenmelerinin önüne geçilmesi, yani
sendikal

örgütlenmenin

neredeyse

bitirilme

noktasına

getirilmesi,

adam

kayırmacılık ve yandaĢlık, düĢük ücret, hızlı nüfus artıĢı, barınma sorunu gibi
sorunların gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Bu sıkıntıların telafi edilmesi ve
sorunlara çözüm bulunması hususunda merkezi idarece çıkarılan bir takım yasalar
ve uygulamalarla yerel yönetimlerin görev paylaĢımında yetki ve sorumluluğunun
artması olumlu gibi gözükebilir. Ancak yerel yönetimler bu yetki ve sorumluluğu
tam anlamıyla yerine getirebilecek kapasiteye sahip değiller. Vesayet altında
olmaları, idari ve mali özerkliğe tam sahip olmamalarından dolayı sosyal devlet
uygulamalarında kesin çözüm bulmaları pek olasılıklı gözükmüyor. Sosyal
devletin tam anlamıyla oluĢması için devletin bütün faktörleri hayata geçirmesi
gerekmektedir. Bunlar, vergi politikaları, sağlık, eğitim, barınma, çevre, kültür,
gibi yaĢam koĢullarının oluĢması, emek-sermaye dengesinin düzenlenmesi,
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yaĢlıya, engelliye, iĢsize çocuklara ve ihtiyacı olan muhtaçlara, verilecek
hizmetlerde sosyal adaletin sağlanmasıdır.
Bu anlamda sosyal adalet sağlanırsa, sosyal devlet yönetiminden ve sosyal
politika uygulamalarından bahsedilebilir. (Koray, 2014/3).
Merkezi idarenin genel sorunlara çözüm bulup, doğru politikalar üretmesi, bu
politikaların hayata geçirilerek hem yerel yönetimlerle, hem de sivil toplum
kuruluĢları ile yetki ve sorumluluğunda özerk olarak kullanılması halinde sosyal
devletten ve sosyal belediyecilikten bahsedilebilir.
Sosyal belediyecilikte önemli bir yere sahip olan yerel yönetimler, birçok
vazifesinin yanında sosyal problemlerin çözüme kavuĢmasında da görev
üstlenmiĢtir. Ayrıca son yıllarda yapılan düzenlemelerde belediyecilik için önemli
bir geliĢme olarak gösterilebilir (Aysan, 2007: 26).
Sosyal belediyecilik faaliyetlerinin uygulanabilmesini sağlayacak olan hukuksal
temeldir. Cumhuriyet döneminde çıkarılan 1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunda
belediye vazifeleri uzun maddelerle belirtilmiĢ olup, aynı zamanda toplumda her
açıdan

gereksinimleri

olan

kiĢiler

için

de

bir

takım

düzenlemeler

barındırmaktadır. Bu vazifeleri uygulamak belediyelere bırakılmıĢtır ancak
belediyelerin bu anlamda hukuksal bir özerkliği bulunmamaktadır. Bu anlamda.
Ġhtiyaç duyulan hukuki alt yapı 1980‟lerde 1580 sayılı Kanun‟da yapılan
değiĢikliklerle ve 1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı BüyükĢehir Belediyesi
Kanunuyla sağlanmak istenmiĢtir. 1980 itibari ile belediyeler kısmi ekonomik
özerkliğe sahip olmuĢlardır.
1580 sayılı Kanun ile belediyelere verilen vazife ve iĢlevler çok kapsamlı olmasa
da, yine de maddi anlamdaki yetersizlikler görevlerin yapılmasına engel olmuĢtur.
II. Dünya Savası sonrasında,

dünyada oluĢan konjonktürden Türkiye‟de

etkilenmiĢ, bu etkinin getirdiği sıkıntılar sonucunda belediyeler ve il özel
idarelerinin

yetkileri

kapsamındaki

görevlerin

çoğunluğu

bakanlıklara

aktarılmıĢtır. 1950‟lerde yaĢanan popülasyon artıĢı ve göçün beraberinde getirdiği
kentsel hizmet isteği, belediyeleri sadece bu vazifelere yönlendirmiĢ, sosyokültürel hizmetleri ilgi alanı dıĢında bırakmıĢtır (Ersöz, 2007: 35).
Belediyelerin 1980‟den sonra kısmi boyutta da elde ettiği siyasi ve ekonomik
özerklik, sosyal belediyeciliğin önem kazanmasının temel sebeplerinden biri
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olmuĢtur. Ayrıca, dünyada oluĢan hem sosyal hem de ekonomik alanlarda ki
değiĢimler, sınıfsal dengesizliklerin artmasına sebebiyet vermiĢtir. Merkezi
yönetimin asli vazifelerini yapmakta yetersizlik yaĢaması, eĢitsizlikleri çözüme
kavuĢturma görevi de bir bakıma belediyelere kalmıĢtır. Belediyeler halk için
hizmetleri yerine getirirken, fakirlerin de dikkatini çekebilmek için belediye
bütçesine ağır gelmeyecek sosyal transferler daha çok önemsenmiĢ ve önemseme
sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini ön plana çıkarmıĢtır (Aysan, 2007:
28).
1990‟lardan sonra büyükĢehir belediyelerinin sahip oldukları görevlerinde ciddi
artıĢlar olmuĢtur. Aslında buna dair yeni kanunsal düzenlemeler yapılmamıĢ olsa
da,

bu

artıĢın

nedeni

baĢkanların

kiĢisel

hizmet

anlayıĢları

olduğu

düĢünülmektedir. Refah Partili belediye baĢkanlarının büyükĢehir belediye
baĢkanı olmaları, yaptıkları hem sosyal hem de kültürel kapsamlı çalıĢmaları
giderek belediye baĢkanlarını da hem de diğer parti mensubu baĢkanları
etkilemiĢtir. Sosyal belediyecilik kavramı da bu dönemde Ģekillenmeye
baĢlamıĢtır (Ersöz, 2007: 36).
Belediyeler açısından en büyük değiĢim ise 2004 yılında çıkartılan 5216 sayılı
BüyükĢehir Belediyesi Kanunu ve 2005 yılında çıkartılan 5393 sayılı Belediye
Kanunu‟dur. Bu kanunlarla, daha önceki kanunlarda sınırlı olarak değinilen
engelliler, yaĢlılar ve fakirler hedef kitleler arasındadır. Önceki dönemlerde
engellilere dair düzenlemeler belediyelere bırakılmıĢken, son dönem kanun
düzenlemeleriyle bunlar mecburi vazifeler olarak kabul görmüĢtür (Aysan, 2007:
28). Belediyelerin sosyal politikadaki vazifelerine gösterdikleri ehemmiyet son
birkaç yılda oluĢan değiĢimlerden oluĢmamaktadır. Türkiye Ġstatistik Kurumu‟nun
verilerine göre 1988 yılında belediye bütçesinde sosyal harcamaların oranı binde
4 civarında iken 2014 yılında yüzde 10'lara kadar çıkmıĢtır.(TUIK, t.y.).
3.6.1

Sosyal belediyecilik uygulamalarındaki örnekler

Yerel yönetimlerin, Merkezi idarenin vesayeti altında olmasından dolayı idari ve
mali özerkliği tam anlamıyla kullanamayan, ancak her Ģeye rağmen iyi hizmetler
vererek belediyecilik sosyal hizmetlerini yerine getiren örnek Belediye BaĢkanları
ve Belediyeler bulunmaktadır.

Bu Belediye BaĢkanları sosyal belediyecilik
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anlamında bugün hala devamlılığı olan ve halka hizmet eden birçok yatırıma imza
atmıĢtır.
1973 yılında Ġstanbul Belediye BaĢkanı seçilen Ahmet ĠSVAN'ın, halkçı
belediyecilik anlayıĢında hizmetleri bulunmaktadır.
1977 yılında Ġstanbul Belediye BaĢkanlığına seçilen Aytekin KOTĠL "Toplumcu
ve Halkçı" Belediye BaĢkanı olarak halkçı belediyecilik anlayıĢının temsilcisi
olmuĢtur.
1973 yılında yapılan Belediye Seçimlerinde Ġzmir'den Belediye BaĢkanı seçilen
Ġhsan ALYANAK, görev yaptığı süreler içinde halkçı Belediye BaĢkanı olarak
çok önemli hizmetlere imza atmıĢ ve Ġzmir'in kentleĢmesi uygulamalarını hayata
geçirmiĢtir. .
1999 yılında Ġzmir'den Belediye BaĢkanı seçilen Ahmet PĠRĠġTĠNA, Ġzmir için
büyük projelere imza atmıĢtır. Farklı bir belediyecilik anlayıĢıyla Ġzmir'in
geliĢmesine büyük katkısı olmuĢtur.
1973 yılında Ankara Belediye BaĢkanı seçilen Vedat DALOKAY. Halkçı bir
belediye baĢkanı aynı zamanda kentli bir belediye baĢkanı olarak Ankara halkına
hizmet etmiĢtir.
1989

yılında

Ankara

Büyük

ġehir

Belediye

BaĢkanı

seçilen

Murat

KARAYALÇIN Halkçı ve Kentli bir Belediye BaĢkanı olarak Ankara için çok
önemli projelere imza atmıĢtır. (https://tr.m.wikipedia.org).
3.6.2 Sosyal belediyeciliğin iĢlevleri
Türkiye‟de son 20 yılda yaĢanan geliĢmeler ve uygulamalarla birlikte imzalanan
Uluslararası sözleĢmeler (Avrupa Birliği Özerklik ġartnamesi )

belediyelerin

yerine getirdikleri fonksiyonları da etkileyerek değiĢikliğe uğratmıĢtır. Bu
değiĢimle birlikte merkeziyetçilikten uzaklaĢmaya baĢlayan yerel yönetimler,
merkezi hükümetin sosyal-ekonomik ve kültürel anlamda yaptığı hizmetlerin
büyük bir bölümünün yerel düzeyde temsilcileri durumuna gelerek, imkânları
ölçüsünde sosyal politikaların uygulayıcıları haline gelmiĢlerdir. Belediyelerin
üstlenmiĢ oldukları sosyal belediyecilik hizmetlerinin temel fonksiyonlarını
aĢağıdaki gibi sıralamak mümkün olabilir (Sosyal Hizmet Uzmanı, t.y.).
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3.6.2.1 SosyalleĢtirme
Ġnsanın doğumundan ölümüne kadar uzanan bir süreç olan sosyalleĢme,
“biyolojik merkezli bir yapıdan sosyal bir varlık haline gelme” durumu olarak
tarif edilmektedir (Arslantürk, Amman, 2000: 224). Biraz daha net bir ifade ile
kiĢinin sahip olduğu toplumun kültürünü anlaması ve sahiplenmesi,

yani

toplumla entegre olmasını ifade eden temel sosyal süreçtir (Kızılçelik, Erjem,
1992: 383). Dolayısı ile bireyin aile içinde okulda, mensubu olduğu mesleki
kurum ve kuruluĢların içinde, kısacası toplumun beklentisi ve uygun gördüğü
rollere göre davranması ve yaĢamasıdır (Abay, 2008: 80). ġayet bu gerçekleĢmez
ise, toplumdan dıĢlanmıĢ, toplumsallaĢamamıĢ bireyler toplum açısından ciddi
problemlerin merkezi haline gelebilmektedirler.
SosyalleĢme yaĢam boyu kesintiye uğramayan, devamlılığın olan bir süreçtir. Bu
süreç içinde kimi zaman yaĢının dıĢında tutumları olan, sahip olduğu toplumsal
rollerini benimseyememiĢ kiĢilerin varlığı gibi, toplumun yeni üyesi olması
nedeni ile kültürel uyumsuzluk sıkıntıları olan kiĢiler de olabilmektedir. Bu iki
durumda da kiĢilerin yaĢadıkları sosyal ortam adına bir takım faaliyetler
yürütülmekte, bunlar yeniden sosyalleĢtirme adı ile anılmaktadır (Schaeffer,
1986: 93). Türkiye‟de belediyelerin buna yönelik çalıĢmaları vardır. Yerel
yönetimlerin göçle gelmiĢ kiĢiler için yürüttüğü çalıĢmalar sayesinde bu kiĢiler
Ģehir yaĢamına uyum sağlamaya baĢlamıĢ, Ģehirle bütünleĢme süreçlerinde Yerel
yönetimlerinde pozitif desteği olmuĢtur. (Abay, 2004: 424).
3.6.2.2 Sosyal kontrol ve rehabilitasyon
Bir toplumun varlığını, fonksiyonunu, beraberliğini ve sürekliliğini sağlamak,
yönetim tarafından üyeler üzerindeki her türlü etki ve denetim tedbirlerine sosyal
kontrol denilmektedir (Kızılçelik, Erjem, 1992: 378). Sosyal kontrol iĢlevinin
yapılması için gerekli olan güç ise otoritedir. Günümüz Türkiye‟sinde yerel
yönetimlerin halk üzerinde otorite uygulayabilmelerinin nedenleri arasında, halka
en yakın olan kurum olmalardır. Halkla yakın iliĢkide bulunmaları ve halk
tarafından göreve getirilmeleri de diğer nedenlerinden biridir.

Gerek statü,

gerekse ekonomik anlamda, toplumun varlığı ve iĢleyiĢinin devamını sağlamak ve
sürdürmede sahip oldukları gücü kullanma yetkisine sahiptirler.
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Dolayısıyla toplumun sosyalleĢmesiyle birlikte, sosyal kontrol de istenilen düzeye
gelecektir. SosyalleĢtirme gerçekleĢtiğinde sosyal kontrol mekanizması da
harekete

geçecektir.

Yönetimsel

düzeyde

gerçekleĢtirilen

kent

konseyi

toplantıları, demokratik katılım platformu, halk meclisleri, esnaf ziyaretleri,
kültür merkezleri ve bilgi evleri gibi iletiĢim araçları sayesinde halka yakın olma,
mesaj vererek sosyal kontrolü oluĢturmak ve sağlamak belediyelerin sahip ol duğu
imkanlardır (Kızılçelik, Erjem, 1992: 461).
3.6.2.3 Mobilize etme ve rehberlik
Kültürel anlamda yapılan etkinliklerde genel olarak günün anlam ve önemi ile
ilgili konular iĢlenmektedir. Bu çalıĢmalarda tarihi Ģahsiyetler öne çıkarılmakta,
dini ve milli bayramlarla alakalı etkinlikler gerçekleĢmektir. Bu tür faaliyetler
vesilesi ile insanların kültürlerinden kopmadan, tarihleri ile barıĢık bir Ģekilde
yaĢama ve geçmiĢlerini unutmama gibi hassasiyetler de verilmeye çalıĢılmaktadır
(Akdoğan, 2008).
3.6.2.4 Yardım ve gözetim
Belediyeler, kendi belediye sınırları içerisindeki yoksul ve desteğe gereksinim
duyan yurttaĢların bilgilerini rahat bir Ģekilde elde etmekte, yurttaĢların onların
sosyo-ekonomik

açıdan

vaziyetlerini

belirleyebilmekte,

en

az

geçim

düzeyindekilere ayni ve nakdi her türlü gibi yardımı yapabilmektedirler. Aynı
zamanda, kötü hava koĢullarında vatandaĢın ne çeĢit gereksinimleri bulunduğu
gibi hususları gözlemleyen sistem ve yapı da geliĢtirilmiĢtir (Akdoğan, 2008).
3.6.2.5 Meslek edindirme ve istihdam
Yerel yönetimler 1994 yılından sonra yerel kalkınma, yerel istihdam, fakirlikle
savaĢ gibi birçok konuda kendi kararını almaya baĢlamıĢlardır. Bunda yerelleĢme
düĢüncesinin tesiri çok fazladır. Kalkınma çalıĢmalarına yerelleĢme öncesi
merkezi devlet temelli bir yaklaĢım varken, daha çok belediyeler yerel kalkınma
projelerini devreye sokmuĢlardır.
2000‟li yılların baĢında ülkemizdeki belediyelerin fiziki ve ekonomik kalkınmaya
da yöneldiği ve bu bağlamda istihdamla, meslek ve beceri eğitimi ile ilgili
hizmetler üstlendiği görülmekte olup, günümüzde iyi denebilecek seviyeye
gelmiĢ durumdadırlar.

Bu durum Türkiye‟de de yavaĢ yavaĢ belediyecilik
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anlayıĢının kent ve kentin tüm sorunlarını kapsayan bir anlayıĢ değiĢikliği içinde
olduğunu ortaya koymaktadır (Ersöz, 2010: 93).
3.6.2.6 Yatırım
Belediyeler, iĢsizliği tümüyle yok edebilecek alt yapıları olmamasına rağmen,
iĢsizliği minimum düzeye indirecek, iĢ arayan ve iĢ veren arasında köprü görevini
sağlayacak olan istihdam masaları kurma, yemek ihtiyaçlarını karĢılayamayacak
derecede mağdur olanların yaĢamlarını bu anlamda kolaylaĢtıracak aĢevleri,
kültürel anlamda bilgi sahibi olabilecekleri kültür merkezleri ve bilgi evleri vb.
yatırımlarla halkın sosyo-kültürel gereksinimlerini giderecek koĢullara sahiptirler.
3.7

Bir Sosyal Politika Hizmeti Olarak Sosyal Yardımlar

Merkezi idarenin kanuni, ve idari planlamaları ile düzenlemeleri altındaki
fonksiyonlarını devam ettiren belediye birimlerinin, toplum üzerinde sosyal
huzurun oluĢturmasında korunmasında ve hizmetin sunulmasında önemli rolleri
vardır. Sosyal yapının, çoğalan isteklerine bağlı bir Ģekilde sosyal huzur
hizmetleri açısından beklentisi de tahmin edilemez ölçütlere varmaktadır.
Mahalli idareler, toplumsal politikaları, sosyal hizmet ve yardımları mahalli
sorumluluk bilincinde hayata geçiren ve topluma en yakın amme yönetimi
birimidir. Toplumsal politikanın giderek geniĢlemesi ile birlikte, yerel yönetimler
kendilerine hem ayni hem de maddi kaynak arayıĢları içinde olmaktadırlar. 12
Eylül 1980'de kapanan bütün belediyeler 1984'te yapılan seçimlerle tekrar tüzel
kiĢiliklerine kavuĢmuĢlardır. Türkiye‟nin demokrasiye geçiĢi ile birlikte sosyal
politika uygulamaları bu tarihten itibaren yeniden gündeme gelmiĢtir.. Bu yıllarda
ve yıllardan sonra toplumsal hizmet ve sosyal yardım istekleri çoğalmıĢ ve
kamunun taleplerine cevap verme ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır. Sosyal yardımlar
talebelere burs verilmesi, yoksullara yemek evlerinin oluĢturulması, tıbbi
malzemeler, kuru gıda, giyecek ve yakacak yardımı v.b Ģeklinde olup, sosyal
hizmetler ise yaĢlı ve engelliler için yapılan faaliyetler, mesleki ve yetenek
kursları geniĢ, geniĢ çerçeveli sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılması ve
kadınlara yönelik barınma merkezlerinin oluĢumu gibi hizmetlerdir. Bu hizmetler
zamanla geliĢmiĢ, büyümüĢ, çeĢitlenmiĢ ve en mühimi hemen hemen hepsi
kurumsallaĢmıĢtır (Ersöz, 2015).
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3.7.1 Sosyal yardımlara iliĢkin hizmet alanları
Sosyal politika ve sosyal hizmet birbiriyle sıkı iliĢki içindedir. Temel sosyal
hizmet ve sosyal yardımların gerçekleĢtirilmesinde sosyal politika, sosyal
hizmetlerin

kanuni

temellerini,

imkânlarını,

bürokratik

sahasını

belirler

(Ferguson, 1975: 39- 40). Bu bağlamda sosyal hizmet, sosyal sorunların
belirlenmesi, irdelenmesi, sorunların çözümü için gerekli ihtiyaçların tespiti ve bu
ihtiyaçların sağlanmasına yönelik politikaların uygulamaya geçilmesi aĢamasında
sosyal politikadan fazlaca faydalanmaktadır (DanıĢ, 2007: 52).
Sosyal hizmet ve sosyal yardımlar, sosyal güvenlik çatısı altında bulunan bir
sosyal politika aracıdır ve sosyal politika açısından çok önemlidir. Çünkü sosyal
hizmet ve sosyal yardımlar, toplumun genellikle dıĢlanmıĢ, yoksul, hasta
gruplarına yöneliktir. Bu gruplar her toplumda risk teĢkil eden gruplardır.
Dolayısıyla sosyal devlet bu grupları, topluma kazandırmaya yönelik çalıĢmalar
yürütmektedir (Ermurat, 2010).
Toplumların devamı ve huzuru için devletler, sürekli politikalar üretmek
durumundadır. Özellikle iç barıĢın sağlanmasında, sosyal hizmet ve sosyal yardım
alanında geliĢtirilecek politikaların çok büyük önemi vardır. Günümüz
devletlerinin ciddi sıkıntıları içinde açlık, yoksulluk, dıĢlanma, yalnızlık vb.
sosyal sorunlar bulunmaktadır. Bu sosyal sorunların çözüme kavuĢması, sosyal
hizmet ve sosyal yardım alanında oluĢturulacak projelerde bulunmaktadır. Sosyal
politikaya verilen önem hem ekonomik hem de sosyal geliĢmeyi sağlar. Sadece
ekonomik alanda sağlanacak bir ilerleme devletin varlığını devam ettirmesi için
yeterli değildir. Dolayısı ile sosyal politikanın araçları sosyal hizmet ve sosyal
yardımlardır. Bu iki unsur giderek önem kazanmaya baĢlamıĢtır (Atatürk
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, t.y.).
Zamanımız belediyelerinin en geniĢ çerçevede sosyal belediyecilik olarak
isimlendirildiği çalıĢmaları,

kültür, sağlık, eğitim, spor vb. alanlarında olup,

ayrıca kentsel geliĢim için yapılan hizmetleri de bulunmaktadırlar. Kültür, sağlık,
eğitim, spor baĢlıkları bünyesinde aĢağıdaki örnekler gösterilebilir.
3.7.1.1 Yoksullara yönelik uygulamalar
Belediyeler sundukları sosyal hizmet ve yardımlarla da özellikle yoksul
kesimlerin

yaĢamlarını

idame

ettirmelerine
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katkıda

bulunmaktadırlar.

Kaynaklarına bağlı olarak belediyeler sosyal hizmet ve yardımlar sunmaktadırlar.
Örneğin aĢevleri açılması ve evlere ücretsiz yemek servisi yapılması, ayni ve
nakdi yardımlar, eğitim yardımları, sağlık yardımları, ücretsiz sağlık hizmetleri
bu tür sosyal hizmet ve yardımlardandır. Bu faaliyetlerin yanı sıra belediyeler
ayrıca düzenli olarak gerçekleĢtirdikleri kültürel etkinliklerle bireylerin sosyal ve
kültürel geliĢimine de katkıda bulunmaktadırlar. Ücretsiz veya düĢük ücretler
karĢılığı gerçekleĢtirdikleri bu etkinliklerle, bu imkânlara eriĢimi olmayan
vatandaĢların kent yaĢamına adaptasyonunu kolaylaĢtırmaktadırlar. Bu etkinlikler
arasında ise ücretsiz spor etkinlikleri, kültür-sanat etkinlikleri ve ücretsiz veya
düĢük ücretli olarak düzenlenen geziler önemli yer tutmaktadır (Kılıç ve
Çetinkaya, 2012).
3.7.1.2 YaĢlılara yönelik uygulamalar
YaĢlı nüfus popülasyonunda oluĢan artıĢı nedeniyle,

yaĢlı nüfusunun refahlık

düzeyinin devamı için gereken çalıĢmalar önem kazanmaktadır. YaĢlı nüfusunun
artması beraberinde maddi boyuttaki bağımlılığında yükseliyor olması paralelinde
harcamaları da arttırmaktadır. Bununla birlikte ailenin yapısal değiĢimleri, bunun
getirisi olan mevcut refah rejiminde oluĢacak olan değiĢim, yaĢlı nüfusun ailedeki
görevlerinin gerilemesine neden olmaktadır. Dolayısıyla yaĢlı nüfusun ailenin
desteği ile aldıkları sosyal desteği alamamak durumunda kalma tehlikesi ortaya
çıkmaktadır (TaĢçı, 2010: 181). YaĢlıların bu bakımdan mahrum kalma durumu,
sağlık harcamalarının fazlalığı düĢünüldüğünde daha büyük sorun doğurmaktadır.
Ersöz, yaĢlı nüfus için yapılan sağlık harcamalarının genç nüfusa oranla 6 kat
daha fazla olduğunu vurgulayarak, geliĢmiĢ ülkelerde yaĢlılara yönelik uygulama
örneklerini evde bakım hizmetleri, ev hizmetleri ve ulaĢım hizmetleri, para
yönetimi gibi finansal konularda danıĢmanlık hizmetleri Ģeklinde sunulmaktadır.
(Ersöz, 2011: 170)
Bu ve benzeri sebepler çerçevesinde Türkiye‟de de yaĢlılara yönelik birçok sosyal
politika uygulamasıyla karĢılaĢılmaktadır. Bu uygulamalar içerisinde yerel
yönetimlerin yaĢlılara yönelik sosyal hizmetleri önemli yer tutmaktadır. Zaten
belediyelerin görevlerini düzenleyen 5393 sayılı kanunun 14. Maddesi‟nde de
hizmetlerin yerine getirilmesinde gözetilecek kesimler arasında yaĢlıların da
bulunduğunu belirtilmiĢtir.
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Belediyeler yaĢlılara yönelik olarak birçok hizmet sunmakta, bu hizmet alanları
sağlıktan kültüre kadar geniĢ bir alanı kapsamaktadır. Belediyelerin bu
uygulamaları; huzurevi yapımı ve iĢletilmesi, ücretsiz sağlık hizmetleri, fiziktedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, evde bakım hizmetleri, ücretsiz veya ucuz
ulaĢım hizmetleri sağlanması, kültürel etkinlikler ve geziler düzenlenmesi,
yaĢamla ilgili konularda eğitim faaliyetleri düzenlenmesi vb.dir.

Ayrıca bazı

belediyeler tarafından huzurevi yapılmak üzere il ve ilçe sosyal hizmet
müdürlüklerine arsa tahsisi yapılması bulunmaktadır.

(Çiçek, 2012: 104). Bu

hizmetler içerisinde kimsesiz ve bakıma ihtiyacı olan yaĢlılara hizmet veren
huzurevleri önemli bir yer tutmaktadır. Ancak birçok alanda olduğu gibi bu sosyal
politika alanında da merkezi yönetim, yerel yönetim ve özel sektör gibi birçok
aktör rol almaktadır. Bu aktörler içerisinde ise belediyelerin rolü oldukça sınırlı
kalmaktadır. 2013 yılı rakamlarına göre Türkiye‟de yalnızca 20 adet belediyeye
ait ve toplam 2.013 kiĢiye hizmet verebilecek kapasitede huzurevi bulunmaktadır
(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014). Bu rakamsa toplam huzurevi
kapasitesinin yalnızca % 8‟ine denk düĢmektedir.
3.7.1.3 Engellilere yönelik uygulamalar
Engelli; psikolojik veya fiziksel yapı ve iĢlevlerindeki eksikliği olan, normal
kabul edilebilecek birine kıyasla iĢ yapma becerisinin kısıtlanması ya da
kaybedilmesidir. Daha açık bir ifade ile bireyin yaĢ, cinsiyet, sosyal ve kültürel
vaziyetine göre normal kabul edilebilecek çalıĢmayı yapma becerisini kısıtlayan
veya avantajsız bir durumu olarak tanımlanabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütüne
göre (World HealthOrganisation, WHO) Dünyada 650 milyon insan bir engel ile
yaĢamaktadır. Bu da Dünya nüfusunun %10 – 12‟ si arasını oluĢturmaktadır.
Türkiye de Engellilerinde gruplandırılması gerekir ise (Sosyal Hizmet Uzmanı,
t.y.); Örnek tablo aĢağıda görülmüĢtür.
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Çizelge 3.1:Türkiye'deki engellilerin gruplandırılması

Türkiye‟deki yukarıdaki tabloda yer alan engelli gruplarının sosyal hayata tam
iĢtiraki engelleyen etmenler hala yok edilememiĢtir. Eğitim, sağlık, mesleki
rehabilitasyon, kültür, sanat, spor, kent standartlarının iyileĢtirilmesi, ulaĢım
psikolojik ve sosyal destek, bireysel ve aile danıĢmanlığı hizmetlerinden ihtiyaç
duyulduğunda devamlı bakıma kadar uzanan gerçekten önemli, hassas ve
çözümlenmesi gereken sıkıntıların hala çözülmediği ve mevcut olduğu
görülmektedir. (Sosyal Hizmet Uzmanı, t.y.).
Engelli bireyler, kendileriyle beraber ailesi, yakınları ve komĢuları açısından da
ehemmiyet taĢımaktadır.
Türkiye

de

rehabilitasyon

hizmeti

sunan

birimler

genellikler

büyük

kentlerdedir.(Sosyal Hizmet Uzmanı, t.y.). Bu bağlamda yine belediyelere düĢen
görevler,

rehberlik ve Psikolojik danıĢmanlık adı altında engellinin aile ve

çevresine hizmet sunmak,
kazandıracak,

engellerini ortadan kaldıracak,

sosyal hayata

engelli birimleri ya da kurslar açarak onların hayatlarını

kolaylaĢtırmaktır.

Son

yıllarda

ülkemizdeki

bazı

belediyelerin

engelli

vatandaĢların eğitim ve öğrenimi için çeĢitli birimler kurmakta ve engelli
vatandaĢlarımızı hayata tekrarından kazandırma çabasında oldukları görülmekte
olup, bunu büyük bir ustalıkla baĢarmaktadırlar. Belediyelere genel anlamda,
engellilere karĢı her çeĢit destek ve faaliyeti getirme yetkisi ve görevi verilmiĢtir.
Fakat bu vazifeler, baĢka sosyal faaliyet ve yardım etkinliklerin içinde
gözüktüğünden uygulama adı geçen görevli kurumların yetkili kısımlarının
kararına bırakılmıĢtır. Engelliler için yapılan çalıĢmalar; desteğe ihtiyaç duyan
engellilere bakım ve rehabilitasyon yerleri açmak, danıĢma ve rehberlik yerleri
kurmak, parasız sağlık hizmeti, sosyal ve maddi destek vermek, belediyenin toplu
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taĢımalarından ücretsiz ya da indirimli olarak ulaĢımdan faydalanmalarını
sağlamak; özel eğitimler yapmak; yarıĢmalar, Ģenlikler, geziler ve sportif
faaliyetler ayarlamak Ģeklinde belirtilmiĢtir (Sosyal hizmet Uzmanı, t.y.).
3.7.1.4 Çocuk ve gençlere yönelik uygulamalar
Belediyeler, çocuklar için çocuk yuvası ve kulüpleri, kreĢ, sahipsiz çocuklar adına
yuvalar, oyun alanları, parklar, çocuk bahçeleri, trafik ve eğitim sahaları vs.
hizmetleri sağlamaktadır. Ayrıca,

baĢarılı öğrencileri değiĢik Ģekillerde taltif

ederek ödüllendirmektedirler. (yaz okulları, kırtasiye malzemesi,

bisiklet vb.

hediyelerle) Belediyelerin çocuklar için yürüttüğü bir diğer çalıĢması da çocuk
meclisleridir. Çocuklar burada; katılımı, tartıĢmayı, kendini savunup sahip
çıkmayı ve çevresel konulara ilgi duymayı bu meclislerde öğrenmektedirler.
Belediyeler, değiĢik problemleri olan çocuklara da hizmetler sunmaktadırlar.
Belediyelerin çeĢitli dernek ve kuruluĢlarla yardımlaĢma içinde çalıĢan çocuklar
için gerekli önlemler aldığı, sokak çocukları merkezleri oluĢturduğu, madde
bağımlısı (tiner vb.) çocuklara için rehabilitasyon merkezleri oluĢturduğu
görülmektedir. Taciz görmüĢ çocuklar için yasal ve psikolojik destek
merkezlerinin kurulması da hizmetler arasında bulunmaktadır. Büyük belediyeler,
gençliğin Ģehir problemleriyle yakından ilgilenmesi için gençlik meclisleri ve
konseyleri

de

kurmaktadırlar. ġehir

problemleriyle

ilgili

aktif katılıma

yönlendiren bu meclisler, gençlerin içinde bulundukları beldelerine dayanıĢmacı
ve

ortak

çözüm

önerileri

getirme

olanağı

oluĢturmaktadır

(Köyağasıoglu,1998:77). Gençler, geleceklerine sahip çıkmak için bu meclislerde
toplumsal yaĢamın gereklerini öğrendikleri gibi, beldelerinin sosyal, ekonomik,
çevresel ve kültürel problem ve gereksinimlerini tartıĢma kültürü içinde ifade
edebilmektedir.
Sokak çocukları genel olarak aile bakımından muhtaç barınacak bir yeri düzenli
geçim kaynağı olmayan ve sağlık açısından elveriĢli ortamlarda hayatlarını idame
ettiremeyen 05 – 17 yaĢ aralığındaki bireylerdir. Küçük yaĢlardaki çocukların
aileleri aracılığı ile ya da değiĢik yasa dıĢı örgütler tarafından vasıfsız iĢlerde
çalıĢmaya mecbur bırakıldığı çeĢitli haber ajansların ve internet haberlerinden
dolayı bazı zamanlarda gündem oluĢturmaktadır. Çocukların vasıfsız veya
niteliksiz iĢlerde çalıĢtırılması geri kalmıĢ ülkelerin veya geliĢmekte olan
ülkelerin büyük bir yarası olarak bilinmektedir. ÇalıĢmaya mecbur bırakılmıĢ
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çocukların geneli Ģu tür iĢlerde çalıĢtırılmaktadır; seyyar satıcılık, oto
tamirhanelerinde, trafik esnasında otomobil camı temizleme ve daha ileri giderek
dilencilik gibi hiçbir güvencesi olmayan ve hayati risk taĢıyan iĢlerdir. Sokak
çocuklarına dönük olarak büyükĢehir belediyelerinin ve ilçe belediyelerinin
çeĢitli önlemler aldığı ve buna bağlı olarak ta çeĢitli hizmetler ürettiği ve sunduğu
söylenebilir. Belediyeler, bazı üniversiteler, vakıf, dernek ve odalar ile iĢbirliği
yaparak sokak çocuklarına yönelik hizmetleri rehberlik, rehabilitasyon ve
psikolojik destek birimleri oluĢturarak sokaklarda, caddelerde ve meydanlarda zor
Ģartlarda çalıĢan ve hayatlarını sürdürmek amacını taĢıyan çocukları bu
yaĢadıkları mücbir hayattan kurtulmalarına çaba göstermektedir.
3.7.1.5 Kadınlara yönelik uygulamalar
Belediyelerin sosyal hizmet ve yardım uygulamaları açısından hedef kesimlerden
birinin de kadınlar olduğu görülmektedir. Belediyeler, aile içinde Ģiddet yaĢamıĢ,
cinsel istismara uğramıĢ, parasal olarak sıkıntı yaĢayan ve sahipsiz kadınlar için
korunma ve dayanıĢma evleri kurabilirler. Belediye kanununun 14. maddesinde
korunmaya muhtaç kadınlar için belediyelere görev verilmiĢtir. Buna göre;
BüyükĢehir belediyeleri ile 50.000'inden daha fazla popülasyona sahip olan
belediyeler, kadınlar için koruma evleri açmaları gerekmektedir. Kanun, kadınlar
için koruma evlerini bütün belediyelerden ziyade BüyükĢehir ve popülasyonu
belirli bir limiti aĢan belediyeleri yetkilendirmiĢtir. Kadınlara karĢı yapılan bu
faaliyetler belediyelerce „kadın sığınma evleri, kadın konuk evi‟ vb isimler ile
karĢılamaktadır. Bu sorumluklarıyla birlikte belediyeler kadınlar için sağlıktan,
eğitime, sanattan el becerilerine kadar çeĢitli alanda hizmetler vermektedir.
(Özden ve Arabacı, t.y).
3.8

Bir Sosyal Politika Hizmeti Olarak Sosyal Hizmetler

Türkiye‟deki belediyeler her ne kadar belediyeler arasında bazı farklılaĢmalarla
olsa da genel anlamda amaçları istenilen kitle için sosyal hizmet ve yardım
çalıĢmalarını

yürütmekte;

bu

çalıĢmalar

sınıflandırılmaktadır (Çiçek, 2012: 104 ).
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ise

aĢağıdaki

baĢlıklarla

3.8.1 Kültürel alanda verilen hizmetler
Belediyeler, vatandaĢın altyapı, imar, trafik, temizlik, sağlık, eğitim vb. fiziki ve
maddi gereksinimlerini gidererek sosyo-ekonomik kalkınmaya yardımcı olurlar.
KiĢilerin temel ihtiyaçları giderildikten sonra, duygularına yönelik sanat, estetik,
müzik ve edebiyat vb. kültürel-sanatsal etkinliklere de katılım sağlamak için alt
yapıları oluĢturur. Ġnsanların bu tarz gereksinimlerini karĢılayabilmek için
kültürel etkinlikleri belediyeler düzenlerken hem sanata ve sanatçıya destek
olurlar, hem de halkın kültürel gereksinimlerini karĢılarlar. Kütüphane, tiyatro
gibi kültürel alanlar açmak; müzik, sinema, tiyatro, edebiyat vb. alanlarda
ücretsiz veya düĢük ücretli etkinlikler düzenlemek belediyelerin kültürel alanda
sosyal politika uygulama faaliyetlerinden sayılabilir.
3.8.2 Eğitim alanında verilen hizmetler
Eğitim, kiĢilerin toplumsal standartlarını, düĢünce ve inançlarını, hayat
koĢullarını oluĢturma ve elde etme hedefinde etkin olan tüm sosyal süreçlerdir.
Eğitim genel olarak binaların içinde yapılan bir faaliyet olarak görülmektedir.
Hâlbuki tam aksine sosyal yapı içerisinde tüm kurum, kuruluĢ ve bireyler eğitim
konusunda sorumluluk ve bir ödev taĢımaktadır. Toplumsal mekanizmanın bütün
olguları eğitime katkıda bulunarak fikri yapıyı oluĢturmaktadırlar. Bu bağlamda
toplum içinde yaĢayan gençler sağlam bir fikri ve töresel eğitime tabi tutulurken,
bu durumları korunmasını, geliĢmesini sürdürebilmeleri için ev ve toplum
çevrelerinin de aynı algı düzeylerine ulaĢmaları gerekmektedir. Zira demokratik
hayat sadece demokrasinin temelini meydana getiren ilke ve düĢüncelerin
toplumda yerleĢmesiyle sağlam bir temel ve sistem oluĢacaktır (Koçer, 1970: 32).
Eğitimliler, halkın devlet ve kamu faaliyetlerine olan olumsuz düĢüncelerinin
pozitife dönmesini sağlayacaktır. Bununla beraber eğitim modern hayat ve refah
toplum standartlarına ulaĢmada etkin yol olup,

Kamu kuruluĢları ile yerel

yönetim birimlerinin görevlerini hafifletecek, vatandaĢlara verilen doğrudan
bilgilerin yarattığı güvenle çağdaĢ dünya ile daha kolay bütünleĢme sağlanacaktır
(ġiĢli Belediyesi, t.y.).
Belediyelerin sosyal hizmetleri içerisinde yaygın eğitim etkin bir yere sahiptir.
Eğitim, yalnızca belirli bir yaĢ grubuna (çocuklar ve gençler gibi) yönelik bir hak
olarak değerlendirilmemelidir. Eğitimin halkın her kesimini içerecek Ģekilde ve
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hayat boyu devam edecek bir öğrenme sürecine girmesi yaygın eğitimin hedefidir
(Çorakçı, 1997: 168). Yaygın eğitim, halkın değiĢik kesimlerine eğitim verilerek
bilgilendirme, destekleme ve sosyalleĢtirilmesidir.

Bu etkinlikler arasında

„Okuma yazma eğitimleri, çocuk bakımı ve eğitimi, çıraklık eğitimi kursları,
madde bağımlılığının engellenmesi eğitim programları, beceri edinme kursları,
trafik yaralanmalarında ilk yardım kursları‟ vb. yer almaktadır. (Yener, 1998: 24.)
Belediyeler, bu faaliyetleri gerek liderlik ederek gerekse yardımlaĢma ile
yaparlar. Belediyelerin sosyal maksatlar içeren eğitim hizmetleri arasında yabancı
dil, bilgisayar, müzik, sağlık ve spor eğitimleri gibi faaliyetleri de topluma
yönelik olarak sunmaktadır. Ayrıca kırsal kesimlerdeki belediyeler, çiftçilik ve
hayvancılıkla uğraĢan vatandaĢın organik tarım, arıcılık vb. eğitimlerle daha
iĢlevsel ve verimli hale getirmektedirler.
3.8.3

Sağlık alanında verilen hizmetler

Belediyeler; üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, araĢtırma hastaneleri ile
iĢbirliği içinde veya kendi imkânları ile ilköğretim ve lise çağındaki çocukları
sağlık taramalarından geçirmektedirler. Bu kapsamda ağız ve diĢ sağlığı
konusunda muayene ve bilinçlendirme, genel sağlık taraması yapmaktadırlar. Bu
sağlık taramaları okul, huzurevi, çocuk yuvası gibi yerlerde olduğu gibi kentlerin
dıĢında yaĢayan ve ulaĢım imkânı zor olanlar içinde gezici sağlık taraması
Ģeklinde olabilmektedir. Belediyeler yine halk sağlığına yönelik olarak halkı
bilinçlendirici semt toplantıları yapmaktadırlar. Özellikle kentlerin mahrumiyet
bölgelerine belediyelerin ana çocuk sağlığı seminerleri verdikleri görülmektedir.
Belediyeler, kadın ve çocuklarla birlikte yaĢlılar, gençler gibi toplumun birçok
kesimini hastalık ve salgından koruma amacıyla kentlerde halk sağlığına yönelik
faaliyetler göstermektedir (KeleĢ, 2008).
3.8.4

Spor alanında verilen hizmetler

Belediyeler spor alanındaki hizmetler için spor tesisleri açarak iĢletir. Ayrıca, spor
etkinlikleri düzenler, baĢarılı sporcuları ödüllendirir, amatör spor kulüplerine
yasada belirtilen oranda maddi veya ayni destek verirler. Görüldüğü üzere birçok
alanda hizmet sunmakta; bu yolla kentin ve kentlilerin geliĢimine katkıda
bulunmaktadırlar (Zengin ve ÖztaĢ, t.y.).
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4

BAKIRKÖY BELEDĠYESĠNDE SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK

UYGULAMALARI

4.1

Bakırköy Ġlçesine Genel BakıĢ

Bakırköy Belediyesinin; coğrafi konumu, nüfus yapısı, belediyenin misyonu,
vizyonu ve stratejik planı, vb. hakkındaki bilgiler alt baĢlıklarda açıklanacaktır.
4.1.1

Tarihi

Bakırköy tarihi, Ġstanbul tarihini yansıtmaktadır. Bakırköy M.S. 384 senesinde
Ġstanbul'un batısında kurulmuĢtur. Bakırköy‟ü Konstantin,

eğlence, sayfiye,

askeri alan düĢüncesi ile inĢa ettirmiĢtir. Bakırköy bölgesi zaman ilerledikçe
Jeptimun, Makrohori, Makriköy (Uzunköy) isimlerini almıĢtır. Bugünkü ismi olan
Bakırköy ise 1925'de verilmiĢtir. Türkler Bakırköy bölgesine 15. Yüzyılda
yerleĢmeye baĢlamıĢlardır. Bakırköy sınırlarında bulunan YeĢilköy (Ayastefanos),
1877-1878 yıllarında Rusların fethini görmüĢtür. 3 Mart 1878 yılında ise
Ayastefenos anlaĢması bulunduğu bölgesinin ismini almıĢ ve imzalanmıĢtır.
Osmanlı padiĢahı II. Abdülhamit bu bölgede tahttan indirilmiĢtir. Fransız iĢgalinin
ve tarih boyunca farklı iĢgallere maruz kalan YeĢilköy (Ayastefenos)çeĢitli
kültürlerin gelmesi ile beraber bölgesel olarak kalkınmıĢ ve Osmanlı döneminde
önemli bir sanayi, askeri ve ticaret bölgesi olmuĢtur. DeğiĢik kültürlerin
etkileĢimi Ġstanbul‟un Cumhuriyet döneminde iĢgalci güçlerden kotarılması ile
sona ermiĢtir (Bakırköy Belediyesi, t.y.).
Bakırköy tarihi geliĢimi içinde Antik çağdan günümüze kadar çeĢitli tarihi eserler
bırakmıĢtır. Bunlardan bazıları ise, Bizans dönemine ait Fildamı (Fildamı
Sarnıcı), 17. Yüzyıl Osmanlı yapımı Baruthane ve yine o dönemlerde inĢa edilip,
restorasyonunu Sultan Abdülaziz‟in yaptığı ÇarĢı Camii ve ÇeĢmesi, o dönemlere
ait olan ġifa Hamamı, 19. Yüzyıl‟da yaptırılan Bez Fabrikası (Bakırköy Pamuklu
Sanayi ĠĢletmesi) YeĢilköy yalıları, Kiliseler, KöĢkler ve Florya Deniz KöĢkü
sayılabilir. Bakırköy, 1989 yılına kadar Ġstanbul‟un en büyük yüz ölçümüne sahip
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olan ilçelerinden idi. O dönemde Bakırköy‟ün çevresi; batı tarafta Çatalca, kuzey
tarafta Eyüp ve GaziosmanpaĢa yer almakta idi. 1989 ve 1992 Yerel Genel
Seçimlerinde Küçükçekmece Bakırköy‟den ilçe olarak ayrılmıĢ ve sonraki
dönemlerde bunu Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören ilçeleri takip etmiĢtir.
Bunun devamında Bakırköy Ģu anki yüz ölçümüne ve haline ulaĢmıĢtır (Bakırköy
Belediyesi, t.y.).
4.1.2 Coğrafi konumu
Bakırköy, hem Ġstanbul'un hem de Türkiye‟nin önemli bölgelerinden biridir.
Ġstanbul‟un batı yakasında 35 km2 alana konumlanan ilçenin doğusunda
Zeytinburnu, batısında Küçükçekmece, kuzeyinde Güngören ve Bahçelievler;
güneyinde ise Marmara Denizi vardır. Bahçelievler, Güngören ve Bağcılar
ilçeleri, 1992 yılı itibari ile Bakırköy‟den ayrılıp ilçe olmuĢlardır. Ayrıca
Zeytinburnu 1957 yılı, Küçükçekmece ve Avcılar ilçeleri de 1989 yılına kadar
Bakırköy ilçesi bünyesinde idi (Faaliyet Raporu,2013:1).

ġekil 3.1: Bakırköy Ġlçesinin Ġstanbul Ġlindeki Konumu
Kaynak: http://nl.wikipedia.org/wiki/Istanboel_(provincie))
Ġstanbul'un eski ilçelerinden olan Bakırköy; Osmaniye, Yenimahalle, Kartaltepe,
Zuhuratbaba, Zeytinlik, YeĢilköy, YeĢilyurt, Ataköy 2 - 5. Kısım, Ataköy 3 – 4 11. Kısım, Ataköy 1. Kısım ve Ataköy 7 – 8 - 9. Kısım, Cevizlik, Basınköy,
ġenlikköy ve Sakızağacı mahallelerinden meydana gelmektedir (Faaliyet Raporu,
2013:1).
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Bakırköy düz plato, hafif dalgalı yüzeye sahiptir. AĢınılma ile birlikte hissedilir
oranda aĢınmıĢtır.

AĢınma yüzeyi birkaç parçaya bölmüĢtür. Ama oluĢan

vadilerin önem derecesi düĢüktür. Bakırköy‟ün Marmara Denizi kıyılarının
engebesi az olmakla birlikte geniĢ koylar ve burunlar bulunmaktadır. Çırpıcı,
ÇavuĢpaĢa ve Uzundere'nin aktığı kıyı alanları, alüvyonlara dolmuĢtur.
Sakızağacı ve Bakırköy burnunda ise dalgaların etkisiyle aĢınan falezler ve
bunların önünde aĢınma düzlükleri görülür. Bakırköy'ün Florya dıĢında Marmara
Denizi kıyıları geniĢ bir alanı kaplamaktadır (Faaliyet Raporu, 2013: 1).
4.1.3

Nüfus yapısı

2013 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) veri tabanı verileri Bakırköy
ilçesinin nüfusunun 220.974 olduğu bilgisini vermektedir. 220.974 „in 104.526'ini
erkekler, 116.448'sini de kadınlar oluĢturmaktadır. Ayrıca Bakırköy komĢu
ilçelere göre daha merkezi konumda olması sebebiyle, gün içinde nüfusun 1,5 - 2
milyona dayandığı tespit edilmiĢtir (Faaliyet Raporu, 2014: 2).
Çizelge 4.1: Bakırköy Ġlçesinin 2013 Yılı Nüfusu

(Kaynak: Bakırköy 2014 Faaliyet Raporu:4)
Bakırköy ilçesinin mahalle bazında nüfus dağılımı alttaki tablodadır. Tabloya
göre nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Kartaltepe mahallesidir. Bununla
birlikte Basınköy, Zeytinlik, Cevizlik ve Ataköy 1. Kısım mahalleleri Bakırköy
popülasyonunun%3‟ünün altında kalan küçük ölçekli yerleĢim birimleridir
(Stratejik Plan, 2015:3).
Çizelge 4.2: Bakırköy Ġlçesinin Mahalle Bazında Nüfus Dağılımı
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Kaynak:2015-2019 Bakırköy Stratejik Planı
4.1.4 Ekonomi
Türkiye‟nin ilk metropoliten Ģehirleri arasında yer alan Ġstanbul büyükĢehir
belediyesi sınırları içinde yer alan Bakırköy ilçesinin ekonomisi sanayi ve ticaret
temellidir. Bakırköy‟ün ilk sanayi kurumları 1768 yılı ile Baruthane ve 19. yy.‟ın
ikinci yarısında üretime açılan Bez Fabrikası olmuĢtur. 1947 yılında Bakırköy
belediyesi imar müdürlüğünce yayımlanan bir yönetmelikle Yedikule ile Bakırköy
arası olan bölge örgütsel sanayileĢmeye açılmıĢ oldu. 1949 yılında yayımlanan
ikinci bir yönetmelikle sanayi alanı olan bu bölgelerin sınırları arttırılmıĢ ve
beraberinde Bakırköy‟ün dıĢı ile YeĢilköy, Küçükçekmece ve Zeytinburnu çevresi
de bu kapsama alınmıĢtır. Ġlçenin diğer ekonomik önemli özelliklerinden bir
diğeri ise Büyük alıĢveriĢ merkezleri gibi merkezlerin olmasından dolayı ticari
yapının

hareketliliğini

sürekli

hayatta

tutmaktadır.

Bakırköy

belediyesi

tarafından, 1989 yılında yaptırılmaya baĢlanan 1991 yılında hizmete açılan
“Bakırköy Yeraltı ÇarĢısı” 101 ticari faaliyet gösteren dükkân bulunmaktadır.
Bakırköy ilçesinin 2012 yılı resmi nüfus sayımlarına göre 221.336 olarak
saptanmıĢtır. Yine 2012 yılına göre kadın nüfus sayısı 116.412 erkek nüfus sayısı
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ise 104.924 kiĢi olarak belirlenmiĢtir. Bakırköy ilçesi sağlık tesisleri açısından da
yoğun bir Ģekilde Bakırköy halkına ve Ġstanbul halkına hizmet sunmaktadır. Bu
sağlık tesislerinin sayısı 30‟un üzerinde olmakla beraber Türkiye‟nin 1927 yılında
kurulmuĢ ve köklü bir geçmiĢi olan Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh
Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim AraĢtırma Hastanesi‟dir. Bakırköy ilçesi batı
kanadında yer alan diğer önemli tesislerden bir tanesi ise Atatürk Havalimanı‟dır.
Atatürk Havalimanı 11.77 km²'lik yüz ölçümüne sahiptir. Bu da Bakırköy‟ün 3 /
1yüzölçümü demektir. Atatürk Havalimanı ülkemizin en büyük havalimanı
özelliğini taĢımaktadır. Havalimanı YeĢilköy, YeĢilyurt, Florya ve Sefaköy
semtleri arasındadır. 1912 yılında ilk olarak askeri amaçlar için inĢa edilmiĢ olan
Havalimanı YeĢilköy‟de hizmete girmiĢtir. 1912 den 1985 yılına kadar yer aldığı
YeĢilköy Havalimanı olarak adlandırılan havalimanı 1985‟te isim değiĢikliği ile
Atatürk Hava Limanı olmuĢtur (YerelNet, t.y.).
4.2

Bakırköy Belediyesi

Bakırköy belediyesi, 19. yüzyılın sonlarından itibaren Ġstanbul gibi büyük bir
Ģehrin hızlı kentleĢmesinden neticesinde tarihte önemli bir yeri olan Bakırköy
bölgesi Ġstanbul için daha da önemli hale gelmiĢtir. 1924 senesinde ülke
sınırlarında kalmıĢ yabancı isimlerin değiĢimi sırasında aldığı isim Bakırköy
olmuĢtur. Yasal ve idari boyuttaki yapısı 30 Mayıs 1926 tarihli ve 877 sayılı
Mülki TeĢkilat Kanunu ile ĢekillenmiĢtir.
1984 yılında, ilk olarak 195 sayılı BüyükĢehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname‟den sonra 3030 sayılı BüyükĢehir Belediyelerinin
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiĢtirilmesi ile belediye
iĢlerinin büyükĢehir belediyeleri tarafından takip edilmesi sureti ile kısmen
merkezîleĢtirilmiĢ

ve

büyükĢehir

belediyesine

bağlı

belediye

durumuna

getirilmiĢtir.
Bakırköy belediyesi sınırlarındaki Küçükçekmece Belediyesi 19.06.1987 tarih ve
3392 sayılı 103 ilçe kurulmasına dair kanun ile Bakırköy ilçesi sınırlarından
ayrılırken, Avcılar, Bağcılar, Güngören ve Bahçelievler 27.05.1992 tarih ve 3806
sayılı 13 ilçe ve 2 il kurulması hakkında kanun ile belediye sınırlarından ayrılmıĢ
ve kendi tüzel kiĢiliklerine kavuĢmuĢlardır (Bakırköy Belediyesi, t.y.).

67

4.2.1 Bakırköy Belediyesi’nin kurumsal yapısı
Bakırköy belediyesi teĢkilat Ģemasında 2006 yılına kadar 25 müdürlük
bulunurken, 5393 sayılı belediye kanunu dayanarak yeni bir düzenleme yapılarak
yürürlüğe konulan 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı “Belediye ve Bağlı
KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına ĠliĢkin
Esaslar” kapsamında C-14 grubunda kalan Bakırköy Belediyesi dokuz tane ana
müdürlük ve Meclis kararıyla oluĢturulan diğer müdürlükle olmak üzere toplamda
yirmi üç müdürlüğü bünyesinde barındırmaktadır. On adet müdürlük ilgili
kararnamede belirtildiği üzere Meclis Kararı ile diğer alt birim olarak
müdürlüklere bağlanmıĢtır. Bu doğrultuda ilgili kanun ve mevzuatlar gereği
16.10.2006 tarih ve 80 sayılı Bakırköy belediyesi Meclisi Kararıyla tekrar bir
yapılanma sürecine gidilmiĢtir.
5393 sayılı belediye kanunun 49. maddesine istinaden, Norm Kadro Ġlke ve
Standartlarına ĠliĢkin Esaslar çerçevesinde Bakırköy Belediyesi Nüfusuna bağlı
olarak C-11 grubunda kalmaktadır. 26.10.2009 tarih ve 1622 sayılı baĢkanlık
makam onayına istinaden belediye bünyesindeki müdürlük sayısı 21 olarak
yeniden belirlenmiĢtir. 2010 yılında Sağlık ĠĢleri müdürlüğü kaldırılarak Veteriner
ĠĢleri müdürlüğü altında çalıĢılması uygun görüĢmüĢtür. Yine 2010 yılında C-11
grubunda yer alan Bakırköy belediyesi turizm adı eklenerek C-13 grubuna dâhil
edilmesi değerlendirilmiĢ ve bu doğrultuda yine 2010 yılında Sağlık ĠĢleri
Müdürlüğü kurularak,

Veterinerlik Müdürlüğünün Sağlık ĠĢlerine bağlanması

öngörülmüĢ ve veteriner Ģefliği olarak Sağlık ĠĢleri Müdürlüğüne bağlanmıĢtır.
2013 yılında Destek Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuĢtur. 2014 tarihinde yine
Meclis Kararı ile Sosyal Yardım ĠĢleri ve Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü
kurulmuĢtur. Bu kurulan müdürlükler çerçevesinde norm kadro dâhilinde yeniden
personel ve iĢçi düzenlemeleri yapılmıĢtır (Bakırköy Belediyesi, t.y.).
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. Maddesi doğrultusunda Bakırköy belediye
teĢkilatı kurulmuĢtur. Öncelikle Yazı ĠĢleri, Malî Hizmetler, Fen ĠĢleri ve Zabıta
bölümleri bahsi geçen Kanun'un 49. Maddesi yönlendirmesiyle „belediye ve bağlı
kuruluĢları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair
yönetmelik‟ e göre oluĢturulan müdürlüklerin yer aldığı örgüt Ģeması aĢağıda yer
almaktadır (Bakırköy Belediyesi, t.y.).
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ġekil 4.2: Bakırköy Belediyesi TeĢkilat ġeması
Bakırköy Belediyesi iĢ görenlerinin 2009–2014 senelerinde çalıĢtıkları statü ve
mevkilerine göre hareketlilikleri aĢağıdaki grafikte bulunmaktadır. ÇalıĢan
memur rakamlarında 2013‟e kadar ciddi bir artıĢ yoktur. Ama 2013 itibari ile
alınan memur statüsündeki sözleĢmeli personeller nedeni ile sayıda artıĢ tespit
edilmiĢtir. ĠĢçi statüsündeki iĢ gören azalmıĢ, 2011–2012‟de sözleĢmeli
personelde artıĢ tespit edilmiĢtir. 2014 yılsonu itibariyle belediyenin mevcut
personel sayısı 541 kiĢidir (Bakırköy Belediyesi, t.y.).
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Çizelge 4.3: Bakırköy Belediye BaĢkanlığı Personel Dağılımı

Bakırköy Belediyesi‟nin personel yaĢ dağılımına bakıldığında; 20-30 yaĢ
aralığında 35 personel, 30-40 yaĢ aralığında toplam 138 personel, 40-50 yaĢ
aralığında toplam 184 personel, 50-60 yaĢ aralığında 157 personel, 60-65 yaĢ
aralığında ise 25 personel çalıĢmaktadır (Bakırköy Belediyesi, t.y.).
ÇalıĢan memur ve iĢçi personelin ekonomik olarak hayat standartlarını
yaĢayabilmek adına sosyal devlet anlayıĢının tam olarak uygulamasının
görüldüğü bir kurum olarak çalıĢan iĢçi ve memurların sendikal örgütlülükleri
bulunmakta olup, her kategoride çalıĢanların periyodik zamanlarda kurum ile
sözleĢme imzalayarak ücret politikalarının da iyileĢme yapıldığı görülmektedir.
Günümüz Ģartlarında halen asgari ücretin vergi dıĢı kalması tartıĢılırken,
Bakırköy Belediyesi çalıĢanlarının ülke genelinde kamu kuruluĢu çalıĢanı olarak
ücret politikasında özel sektörde çalıĢanlardan daha iyi durumda olduğu çok açık
söylenebilir.
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ġekil 4.3: Bakırköy Belediyesi‟nin Personel YaĢ Dağılımı
Eğitim durumuna göre personel durumuna bakıldığında okur-yazar olmayan 1
kiĢi, ilkokul mezunu toplam 59 kiĢi, ortaokul mezunu 53 kiĢi, lise mezunu 203
kiĢi, meslek yüksek okul mezunu 60 kiĢi, lisans mezunu 150 kiĢi, lisans üstü 15
kiĢi Bakırköy Belediyesi‟nde çalıĢmaktadır (Bakırköy Belediyesi, t.y.).
Çizelge 4.4: Personel Öğrenim Durumu

Hizmet sınıfı bakımından personel çizelgesindeki dağılım; %68 ile Genel
Hizmetler, %24 Teknik Hizmetler, %5 oranıyla Sağlık Hizmetleri, %1 Avukat
Hizmetleri sınıflarında gerçekleĢirken, %2‟lik kısım ise Yardımcı Hizmetler
kadrosunda bulunmaktadır (Bakırköy Belediyesi, t.y.).
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ġekil 4.4: Hizmet Sınıfına Göre Memur Sayısı

4.2.2 Bakırköy Belediyesi’nin misyonu
Bakırköy Belediyesinin Misyonu; “Bakırköy'deki kiĢi ve kuruluĢlara yönelik,
baĢta eğitim, sağlık, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere, yasalarla
belirlenen tüm kamu hizmetlerini; katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap
verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; turistik yerler ve ticari potansiyel gibi
zenginlikleri de değerlendirerek, beldenin kaynaklarının bir plan dâhilinde,
rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaĢam kalitesini ve
Bakırköy'ün refah düzeyini yükseltmektir” (Faaliyet Raporu,2013:3).Bu amaca
uygun olarak, çağdaĢ yaĢam hakkı her bireyin hakkı olduğunu kabullenmiĢtir.
Bakırköy belediyesi Ġstanbul ilinin ilk ilçe ve belediyelerinden olduğunu kabul
ederek kent yönetiminde deneyim, özgüven ve birikmiĢ tecrübeye sahip yapısı ile
söz konusu amaç ve amaçlara ulaĢabilecek yetenek, güç ve liderliğe sahip olduğu
düĢüncesindir. Belediye yönetimi Bakırköy ve Bakırköylü olma bilincini
ilerleterek ve kent kimliğine benimseyerek belediyeler kapsamında liderliği
yeniden ele alma hedefini kabullenmiĢtir (Bakırköy Belediyesi, t.y.).
Bakırköy belediyesi kendi tüzel kiĢiliğini, vatandaĢa en yakın hizmet sunma
durumunda olan bir tüzel kiĢilik olarak kabul eden ve gören belediye sosyal
siyasetin yerel uygulayıcısı olduğunu ileri söylemektedir.
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4.2.3

Bakırköy Belediyesi’nin vizyonu

Bakırköy Belediyesinin Vizyonu, “Hizmet kalitesinden ödün vermeden, en iyi
hizmeti sağlayan ve sürdürülebilir kalkınma yolunda liderliği kabul edilen bir
kuruluĢ olmaktır”(Faaliyet Raporu, 2013: 3).

ġekil 4.5: Bakırköy Belediyesi Vizyonu

4.2.4

Bakırköy Belediyesi’nin stratejik amaçları

Bakırköy Belediyesi‟nin stratejik amaçları yukarıdaki Ģemada da olduğu gibi yedi
baĢlıktan oluĢmaktadır.Bunlar sosyal koruma, marka ve önder kent olma,
kurumsal kapasitenin arttırılması, çevrenin korunması, e-belediye, çok kültürlülük
ve kentsel yaĢamın standardını geliĢtirmektir (Bakırköy Belediyesi, t.y).
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Çizelge4.5: Bakırköy Belediyesi‟nin Stratejik Amaçları
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Bakırköy Belediyesi’nin hedefi

4.2.5

Bakırköy Belediyesi‟nin hedefi; çağdaĢ, insan odaklı hizmet sunan, halk ve sivil
toplum kuruluĢlarıyla birlikte yerinden yönetim anlayıĢını esas alarak güvenilir
bir ortam yaratmaktır. Aynı zamanda kaliteli hizmet sunumu bazlısosyal
belediyecilik prensibinden hareketle gelecek dönem adına faaliyet üreten,
gereksinimleri önemseyen, tüm negatiflikleri ortadan kaldıracak alternatif
çözümler yaratan ve temel sloganı „Bakırköy'de Geri DönüĢ Yok‟ prensibinin
kabullenmiĢ bir kuruluĢ olmaktır (Faaliyet Raporu, 2013: 3).
Bu amaçla;
i.

Demokrasi ve insan hakları konularında fazlasıyla hassas,

ii.

KiĢi baĢına düĢebilecek yeĢil alan oranının artmasını sağlayan,

iii.

KiĢi baĢına daha çok sanatsal ve kültürel faaliyetlerin oluĢturulduğu,

iv.

Sağlıkta Dünya Sağlık Örgütü kriterlerini yakalayan,

v.

Kentli vatandaĢının dünya kriterlerindeeğitimseviyesine ulaĢmasına
yardımcı olmayı hedefleyen,

vi.

Eğitimli, iĢ bilgi ve becerisi iyi, gerekli sayıda, iĢine sadık ahlaki
değerleri yüksek, güler yüzlü hizmet prensipli personelin desteğiyle,

vii.

Yeterli araç ve ekipmanlarla yeterli hizmeti olan,

viii.

Birimlerin iĢbirliği ve uyumunu sağlamıĢ, düzenli iĢleyen bir hiyerarĢik
yapıda, bir Bakırköy Belediyesi çalıĢmaları hedeflenmiĢtir.

4.3

Bakırköy Belediyesi’nin Genel Hizmetleri

Bakırköy Belediyesi'nin hedefi, hizmetin niteliğinde gerilemeye yer vermeden, en
kaliteli hizmeti sağlayan, devamlı bir ilerleme ve kalkınma hedefinde önderliği ve
yöneticiliği benimseyen bir kurum ve tüzel kiĢilik olmaktır. Bakırköy Belediyesi
olarak üstlenilen misyonu harekete geçirebilmek, vizyonu oluĢturabilmek amacı
ile önem verilmesi gereken temel değerleri Ģu Ģekilde sıralanabilir;
i.

Tarafsızlık; faaliyet alanında bulunan tarafların eĢit muamele görmesi, tü
m ayrımcılıktan uzak durulmasıdır.
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ii.

Şeffaflık Ve Hesap Verebilirlik; belediye faaliyetleri ile ilgili halka rutin a
ralıklarla bilgi aktarımının sağlanması, kamusal değerlendirme ve deneti
m kapılarının her daim hazır olmasıdır.

iii.

Etkinlik; çalıĢmaların fayda-maliyet bilinci hesaba katılarak yapılması ve
kalifiye çalıĢanla beraber yapılmasıdır.

iv.

Katılımcılık; düzenlemelerin, çalıĢmaların Ģekillendirilmesi, bu çalıĢmala
rın faaliyete geçmesinde ilgili tarafların görüĢlerinin önemsenmesidir.

v.

İşbirliği; ilgili ulusal ve uluslararası kurum-kuruluĢlarla iĢbirliği temel alı
narak, dayanıĢma ve destekle çalıĢılmasıdır.

vi.

Profesyonellik; amaçları elde etmek noktasında kamunun çıkarlarına göre
hareket edilmesi, sorumluluğun sahiplenilmesi ve hesap verme sorumlulu
ğunun kabul etmesidir.

vii.

Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışı; yurttaĢların hizmetlere dair getirdiği ol
umlu ya da olumsuz eleĢtiriler doğrultusunda düzenleme ve faaliyetlerin t
ekrar elden geçirilmesidir.

viii.

Saygı; çalıĢma alanlarının kapsamındaki bütün taraflara karĢı belli bir say
gı, adalet, anlayıĢ prensibi içinde olunması ve ona göre davranılması; far
klı fikirlere de değer verilmesi ve sorumlulukların yerine getirilmesinde p
rofesyonelce hareket edilmesidir.

ix.

Sosyal Belediyecilik; iĢi ve kimsesi olmayan vatandaĢlara yardımda bulun
ulması, sosyal dayanıĢma ve entegrasyonun oluĢturulmasıyla sosyo-kültü
rel çalıĢmaların yerine getirilebilmesi için lazım olan altyapı yatırımlarını
n yapılmasını öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflaya
n sosyal güvenlik ve adalet kavramını güçlendirmeye yönelik olarak çalıĢ
malar yapılmasıdır (Bakırköy Belediyesi).

4.4

Bakırköy Belediyesi’nin Sunduğu Sosyal Belediyecilik Hizmetleri

Bakırköy Belediyesi‟nin sunmuĢ olduğu sosyal belediyecilik hizmetleri; sosyal
hizmet ve sosyal yardımlar ana baĢlıkları altında detayları olan,

eğitim

hizmetleri, sağlık hizmetleri, altmıĢ yaĢın üzerindekiler verilen huzurevi
hizmetleri, kreĢ hizmetleri kültür ve sanat hizmetleri, spora yönelik hizmetler,
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denetim hizmetleri, çevre koruma hizmetleri, yapım hizmetleri ve diğer hizmetler
olmak üzere incelenecektir.
4.4.1

Sosyal yardımlar

4.4.1.1 Nakdi yardımlar
Bakırköy

Belediyesi,

2014

yılında

519

kiĢiye

temel

ihtiyaçlarını

karĢılayabilecekleri destek BAKKART yardımı, 231 kiĢiye nakdi yardım olmak
üzere toplam 750 vatandaĢa yardım yapmıĢtır. Bakırköy Belediyesi, belediye
çalıĢanlarının

ve

Bakırköy

ilçe

sınırlarında

bulunan

fakirlerin

yiyecek

gereksinimlerinin sağlanması karĢılanması için de ayrıca nakdi yardım
yapmaktadır (Bakırköy Belediyesi, t.y).
4.4.1.2 Yoksullara yemek yardımı
Bakırköy Belediyesi, ilçede bulunan fakirlerin yiyecek gereksinimlerine destek
verme noktasında, baĢta ihtiyaç sahibi vatandaĢlar olmak üzere, belediyenin
huzurevi ve kreĢlerine, ilçe sınırlarında bulunan baĢka kamu kurumları ve
STK‟lara, sıcak yemek üretilmesi ve erzak dağıtılmasını sağlamaktadır. 2013
yılında baĢta ihtiyaç sahibi vatandaĢlar ve belediye çalıĢanları olmak üzere
toplam 380.640 öğün, 2014 yılında ise toplam 613.758 öğün yemek dağıtımı
yapılmıĢtır (Bakırköy Belediyesi, t.y).
4.4.1.3 Ramazan ayı iftar yardımı
Bakırköy Belediyesi tarafından Ramazanda fakirlerin ve iftara yetiĢemeyen,
evlerinin dıĢında olmak durumunda olan kiĢilerin iftar saatinde yemek
yiyebilmeleri için iftar çadırları kurmuĢ olup, ilçenin çeĢitli mahallelerinde sokak
iftarları düzenleyerek, 2013 yılında 7.200 öğün yemek dağıtmıĢtır. Ayrıca ilçedeki
ihtiyaç sahibi vatandaĢlara 16.500 adet Ramazan erzak kolisi ay boyunca dağıtımı
yapılmıĢtır. 2014 yılında ise Ramazan ayı süresince mobil ile belediyenin uygun
gördüğü yerlerde haftanın 5 günü, sabit olarak Fil damında, paket olarak ise
Bakırköy Devlet Hastanesi önünde Ramazan ayı süresince ilçe halkına yemek
hizmeti verilmiĢtir. 2014 yılı Ramazan ayı boyunca 13.850 adet Ramazan Erzak
kolisi ihtiyaç sahibi vatandaĢlara ve belediye personeline dağıtılmıĢtır (Bakırköy
Belediyesi, t.y). Ayrıca bütün dinlere eĢit mesafede davranarak, muharrem ayında
toplu cem törenleri düzenleyerek alevi vatandaĢlara hizmet verirken, Hıristiyan
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vatandaĢları da unutmayarak sevgi günlerinde ve paskalya bayramlarında
cemaatlere aynı özende hizmet vermiĢtir.
4.4.1.4 Asker maaĢı yardımı
Bakırköy Belediyesi, vatani görevini yapan 6 askere 2014 yılında asker maaĢı
yardımı yapmıĢtır. Yararlanmak isteyen asker adayları için de yeni baĢvurular
almaktadır (Bakırköy Belediyesi, t.y.).
4.4.1.5 Hasta bezi yardımı
Bakırköy Belediyesi, 2014 yılında yardıma muhtaç, hasta yatalak ve alım gücü
olmayan vatandaĢlarına talepleri doğrultusunda ihtiyaçları giderecek hijyen
malzeme (hasta bezi vb) yardımı yapmaktadır. (Bakırköy Belediyesi, t.y.).
4.4.1.6 EĢya ve giyim yardımı
Bakırköy Belediyesi, Bakırköy‟de yaĢayan vatandaĢların kullanmadıkları giysi ve
eĢyaları toplayarak depolarda muhafaza eder. EĢyaların tamiri gerekiyorsa tamir
edilir, giysiler ise temizlenip, ayıklanır, ambalajlanır ve ihtiyaç sahipleri ile
paylaĢılır.
4.4.1.7 Eğitim yardımı
Bakırköy Belediyesi, Bakırköy'de yaĢayan ve maddi sorunlar sebebi ile
çocuklarının eğitim masraflarının altından kalkamayan ailelerin, ilkokul, ortaokul
ve lisede eğitim gören çocuklarına maddi olarak eğitim yardımı yapmaktadır.
2012-2013 eğitim öğretim yılı, kasım ve mayıs ayları arasında ilk ve ortaokul 752
öğrenci, liĢsa 626 öğrenci olmak üzere toplamda 1378 öğrenciye eğitim desteği
vermiĢtir. 2013-20014 öğretim yılının

Ekim, Kasım, Aralık aylarında 1389

öğrencinin 764'ü ilk ve ortaokul, 625 ise Lise öğrencisi olmak üzere eğitim
yardımı desteği verilmiĢtir. 2014 yılında ise ilkokulda okuyan 253 öğrenci,
ortaokulda okuyan 375 öğrenci ve lisede okuyan 502 öğrenci olmak üzere toplam
1130 öğrenciye eğitim yardımı yapılmıĢtır.(Bakırköy t.y) Ayrıca her yıl ihtiyaç
sahibi ailelerin çocuklarına okul kıyafetleri yardımı yapılmaktadır.
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4.4.2

Sosyal hizmetler

4.4.2.1 Servis hizmeti
Bakırköy Belediyesi, ekonomik durumları iyi olmayan ailelerin çocuklarına okul
servis hizmeti vermektedir.
Ayrıca farklı nedenlerle Ģehir dıĢına taĢınmak isteyenlere eĢya taĢıma için araç
desteği sağlamaktadır.
Ġlçedeki vatandaĢların, bütün amatör spor kulüplerinin, okulların, birtakım kamu
kurumlarının, kamu faydası için çalıĢan dernek ve STK‟ların Ģehirde yapacağı
hizmetler, geziler, kültürel, eğitim, sosyal ve sportif etkinlikleri için araç tahsis
etmiĢtir (Bakırköy Belediyesi, t.y.).
Ġlçenin de kurulan semt pazarına gidecek olan vatandaĢlar için ring seferleri
düzenleyerek

vatandaĢların

gidiĢ ve dönüĢ ulaĢımlarını

sağlamaktadır.. (

YeĢilköy pazarı, organik Pazar vb)
Ġlçe sakinlerinin düğün, niĢan, gezi programları gibi etkinlikleri için araç temin
etmektedir.
Ayrıca çalıĢanları içinde iĢe gidiĢ geliĢ ulaĢımlarını sağlamaktadır
4.4.2.2 ÇamaĢırhane ve duĢ hizmeti
Bakırköy Belediyesi, ilçe dâhilinde evinde çamaĢır makinesi olmayan, evsiz
vatandaĢların kiĢisel temel temizlik ihtiyaçlarının karĢılanması amacıyla „duĢ ve
çamaĢırhane‟ hizmeti vermektedir. 2013 yılında belediye tarafından ihtiyaç sahibi
olan ilçe vatandaĢlarına ait toplam 21.770 kg kiĢisel eĢyalarının yıkanması
hizmeti sunulmuĢtur. Ayrıca evsiz vatandaĢlar ile kimsesiz sokak çocuklarının
çamaĢır temizlik ve duĢ ihtiyacı hizmeti vermekte olup, bu hizmetten 2013
yılında 1.859 kiĢi faydalanmıĢtır (Bakırköy Belediyesi, t.y.).
4.4.2.3 Toplu sünnet hizmeti
Ġlçe sakinlerinden ekonomik gücü olmayan ailelerin çocuklarına Sünnet
kıyafetleri dağıtılmıĢ,

Eyüp Sultan ziyareti gerçekleĢtirilmiĢ,

hastanelerde hijyen Ģartlarda sünnetlerini yapılmıĢtır.

anlaĢmalı

Kültürel anlamda da ise

geleneklere uygun olarak çocuklara Atatürk Spor ve YaĢam Köyü‟ndeSünnet
Ģöleni organizasyonu yapılmıĢtır (Bakırköy Belediyesi, t.y.).
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4.4.2.4 Cenaze hizmeti
Bakırköy Belediyesi, ilçe vatandaĢlarının ihtiyaçları doğrultusunda, il dıĢı ve
içine ücretsiz cenaze nakilleri gerçekleĢtirilmektedir. Bununla beraber cenaze
sahiplerine de ulaĢım hizmeti amacıyla toplu taĢıma araçları da cenaze anında
tahsis

edilmektedir

(www.bakirkoy.bel.tr).

Ayrıca

cenaze

evlerine

talep

doğrultusunda yemek göndermektedir (Bakırköy Belediyesi, t.y.).
4.4.2.5 Huzurevi ,yurt ve kreĢ hizmeti
Bakırköy Belediyesi, altmıĢ yaĢ üzeri olup, kalacak yeri olmayan veya ihtiyaç
sahibi olan ilçe sakinlerine sembolik ücretlerle huzurevi hizmeti vermektedir.
Ayrıca aileleri Ģehir dıĢında olan üniversiteli kız öğrencilere bedelsiz olmak üz ere
yurt

hizmeti

vermektedir.

2013

yılında

kız

yurdundan

165

öğrenci

faydalanmıĢtır.Kurum çalıĢanlarına yönelik ve aynı zamanda çalıĢan anne ve
babaların çocuklarının yararlanabileceği çocuk evlerinden 2013 yılında; BarıĢ
Manço Çocuk Evi‟inden 80 çocuk, Osmaniye Zübeyde Anne Çocuk Evi‟nden 100
çocuk yararlanma imkânı bulmuĢtur. Eğitimi ve öğrencileri birbirleri ile
tanıĢtırma ve kaynaĢtırmayı amaçlayan Bakırköy belediyesi BarıĢ Manço Çocuk
Evi‟inde iĢitme engelli öğrencilerle diğer öğrencileri kaynaĢtırma yolunda gözle
görülebilir bir ilerleme kayıt edilmiĢtir. Ayrıca, Ülkü Adatepe Çocuk Evi‟nde
bedensel engelli öğrencileri de diğer öğrencilerle kaynaĢtırma çalıĢması 2014 yılı
itibari ile baĢlatılmıĢ ve 2013 yılı bütünü ile 80 çocuk yararlanmıĢtır. Bunların
yanında, 2013 yılının eylül ayında hizmet sunmaya baĢlayan Muazzez Ġlmiye Çığ
Çocuk Evi‟nde 2013 yılı sonuna kadar 80 çocuk yararlanmıĢ ve halen hizmet
sunmaya devam etmektedir. Yine 2013 yılında hizmet sunmaya baĢlayan Hasan
Ali Yücel Çocuk Evi‟nde yıl sonuna kadar 60 çocuk yararlanmıĢtır. (Bakırköy
Belediyesi, t.y).(www.bakirkoy.bel.tr).
4.4.2.6 Engellilere yönelik hizmetler
i.

Kesintisiz UlaĢım Hizmeti
Bakırköy Belediyesi ilçesi bünyesinde yaĢayan engelli vatandaĢların
rahat ve kesintisiz ulaĢım kolaylığını sağlamak, tüm sıkıntılarıçözmek
hedefindedir.

ii.

Sesli Kütüphane Hizmeti
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Bakırköy Belediyesi, engelli vatandaĢlara sesli kütüphane hizmeti
vermektedir. Bakırköy Belediyesinin 400 üyesi bulunan Görme
Engelliler Sesli Kütüphanesinden 2013 yılında 1200 kiĢi, 2014 yılında
120 kiĢi faydalanmıĢtır.
iii.

Alfabe Kursu
Bakırköy Belediyesi, 2013 tarihinde itibaren haftada iki gün olmak üzere
görme engelli üyelere Braille Alfabe kursu vermiĢtir. 2014 yılında ise 6
görme engelli vatandaĢa Brail Alfabe kursu vermiĢtir.

iv.

Fizik Tedavi Hizmeti
Bakırköy Belediyesi, Engelsiz Bakkart Üyesi olan engelli vatandaĢlara
fizik tedavi hizmeti vermektedir. 2013 yılında 925 engelli vatandaĢlara
4.156 seans fizyoterapi hizmeti, 4.200 seans hidroterapi hizmeti
verilmiĢtir. 2014 yılında ise 1600 seans fizyoterapi hizmeti, 1408 seans
hidroterapi hizmeti olmak üzere 222 kayıtlı hastaya hizmet verilmiĢtir
(Bakırköy Belediyesi, t.y.).

v.

Kamp Ve ġenlikler

Bakırköy Belediyesi, 2013 yılında 3. Engelliler Termal Kampı düzenlenmiĢtir.
Aynı yıl engelliler, dezavantajlı gruplar ve onların refakatçileri ile 08-18 yaĢ
grubu aralığındaki çocuk ve gençlere ücretsiz “Yaz Spor ve Kültür Kampı”
düzenlenmiĢtir. Kampa 2400 öğrenci katılırken, engelliler ve aileleri de kampa
dahil edilmiĢtir. Ayrıca 2013 yılında engelliler ve ailelerinin de olduğu Kapalı
Yüzme Havuzu‟nda 700 kiĢi ile “Engelliler Su ġenliği” etkinliği yapılmıĢtır
(www.bakirkoy.bel.tr).
Bakırköy belediyesinin her yıl düzenlemiĢ olduğu Engelliler Termal Kampı
Projesi yoğun ilgi görmektedir. Öncelikle Bakırköy halkına bu hizmeti sunan
belediye diğer ilçeden gelen engelli yurttaĢlara da hizmet sunma çabasındadır. Üç
günlük Periyotlarla engelli yurttaĢları kampa götüren belediye bu projenin yoğun
ilgi görmesinden yeni farklı projeleri de hayata geçirmiĢlerdir. Bu projelerden bir
tanesi Engelli yurttaĢ ve ailelerini yaz mevsiminde Fethiye‟ye tatile götürmek
olmuĢtur. Bakırköy belediyesi sadece 2013 yılında 740 engelli yurttaĢı ailesi ile
birlikte termal kapma götürmüĢtür. Bu kampın planlaması ise, dört dönemde üç
günlük tatillerle dört yıldızlı otelde termal kamp yapılmasına yönelik, ulaĢım
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dâhil üç öğün yemekleri ve diğer tüm ihtiyaçlarının Bakırköy belediyesi
tarafından karĢılanmıĢtır. Yarı olimpik termal havuzlarda uzman eğitmenlerle
engelli çocuklar yüzme eğitimi almıĢ ve gönüllerince eğlenme imkânı
bulmuĢlardır (Bakırköy Belediyesi, t.y.).
4.4.2.7 Eğitim hizmetleri
Bakırköy Belediyesi‟nin sunmuĢ olduğu eğitim hizmetleri; eğitim yardımı, yurt
hizmeti, staj hizmeti, gençlere dershane hizmeti,

kütüphane hizmeti, kitap

toplama ve dağıtım hizmeti ve internet ve ödev hizmeti olmak üzere altı baĢlık
altında incelenecektir.
Staj hizmeti
Bakırköy Belediyesi, Bakırköy Gençlik Eğitim Merkezi (BAKGEM) kapsamında,
eğitime destek vererek gerekli hizmet gerçekleĢtirmiĢ, Bakırköy sınırlarında
ikamet eden yardıma muhtaç öğrenciler ve iĢitme engelliler öncelikli olmak
üzere, eğitimde baĢarıya ulaĢmaları için gerekli dershane ve desteği vermiĢtir.
Ortaöğretim öğrencilerinden staj yapmakta zorunlu olanlara staj ücretli, belediye
bünyesinde staj yapan yüksekokul ve lisans öğrencilerine ise ücretsiz
yaptırılmaktadır. (www.bakirkoy.bel.tr).
Kütüphane hizmeti
VatandaĢların internet kullanım kolaylığı sağlamak ve kitap okumalarını
kolaylaĢtırmak adına “Kütüphane ve Ġnternet Evi” açılmıĢtır.
Kütüphane Müdürlüğü bugünden geleceğe köprü oluĢturmak ve kurum
çalıĢmalarını halka iletmek, halkımızın kültür ve bilinç seviyesini yükseltmek
amaçlı kurulmuĢtur. Kütüphane bağıĢ yolu ile temin edilen kitapları kayıt altına
alarak, halkımızın hizmetine sunmaktadır.
Ayrıca, herhangi bir sebepten dolayı kütüphaneye gelemeyen vatandaĢlar için
Bakırköy Belediyesi, resmi internet sitesinden „kitabınız kapınızda‟ hizmeti ile
istenilen kitabı görevli personel ile evlere veya iĢyerlerine göndermektedir.
Bakırköy Belediyesi resmi internet sitesindeki kitap listesinde toplam 5218 adet
kitap bulunmaktadır. 2014 yılı içerisinde 964 kitap „‟Kitabınız Kapınızda‟‟ projesi
kapsamında adreslere gönderilmiĢtir (Bakırköy Belediyesi, t.y.).
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Kitap toplama ve dağıtım hizmeti
Bakırköy Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, Bakırköy ilçesinde yaĢayan
vatandaĢların ellerindeki, bağıĢlamak istedikleri, kitapların toplanması amacıyla
Muhtarlık binalarının civarlarında kurulmak üzere, 14 adet kitap toplama
kumbaraları kurarak vatandaĢların hizmetine sunmuĢtur.
Bakırköy Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından 2014 yılında kitap yardımı
yapılan yerler ise aĢağıda listesi belirtilmiĢtir (Bakırköy Belediyesi, t.y.)
Çizelge 4.6: Kitap Yardımı Yapılan Okullar

Ġnternet ve ödev hizmeti
Bakırköy Belediyesi, evinde internet olmayan çocukların ödevlerini yapabilmeleri
Ġnternet Evi‟nde internet desteği vermektedir. Öğrenciler burada, istedikleri
araĢtırmaları ve ödevlerini interneti ve kitapları kullanarak yapabilmektedir.
Ayrıca üniversite öğrenci kulüpleriyle anlaĢma yapılarak hafta içinde ilkokul,
ortaokul ve lise üniversite öğrencilerinin derslerinde yardımcı olunmaktadır.
Öğrenci velilerinin takdirle karĢıladığı ve oldukça memnun oldukları bu projenin
gün geçtikçe öğrenci sayısın artmaktadır. Dönem sonunda üniversiteli eğitmenlere
katılımından dolayı katılım ve teĢekkür sertifikaları verilmektedir. Bu projede
verilen hizmetten birçok öğrenci faydalanmıĢtır.
Ayrıca, 2013 yılı Ocak ve Aralık ayları arasında „Abla KardeĢ Projesi‟
çerçevesinde Kütüphane Müdürlüğü‟ne gelenilkokulöğrencilerine, misafirhane
öğrencilerince her gün nöbetleĢerek kaynak araĢtırma ve ödevleri konusunda
yardımcı olmuĢlardır.

83

4.4.2.8 Sağlık hizmetleri
Bakırköy Belediyesi, ihtiyacı olan vatandaĢlara halk eczanesinden her türlü ilacı
ücretsiz olarak dağıtmaktadır. Dağıtılan bu ilaçlar bağıĢ yoluyla toplanan
kullanım tarihleri geçmemiĢ ilaçlardır. Halk eczanesinde deneyimli ve sertifikalı
uzman kiĢiler çalıĢmakta olup, titiz bir çalıĢma ile hizmeti yerine getirmektedirler.
Bu hizmet hem ilaç israfının önüne geçilmesinde bir çalıĢma olup, hem de alım
gücü olmayan kiĢilerin sağlık sorunlarının çözülmesinde destek olmaktadır.
2013 yılı faaliyet raporuna göre sağlık hizmetlerine her sene daha fazla bütçe
ayrılmaktadır. Tablo‟da görüldüğü üzere bu gider kalemlerini personel, SGK
devlet primleri, mal ve hizmet alımı, faiz giderleri, cari transferler, sermaye
giderleri ve borç verme oluĢturmaktadır. Giderler arasında açık ara ile hizmet
alımları bütün kalemlerden yüksektir. Dolaysıyla sağlık için ayrılan ödenek
doğrudan vatandaĢ odaklı olup, halk sağlığı önemsenmiĢ durumdadır.

ġekil 4.6:Bakırköy Belediyesi Sağlık Hizmet Giderleri

Bakırköy Belediyesi, 2014 yılı faaliyet dönemi içerisinde sunmuĢ olduğu sağlık
hizmetlerinin verileri türleri itibariyle tablolar halinde sunulmuĢtur.
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Çizelge 4.7:Verilen Sağlık Hizmetleri ve KiĢi Sayısı
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Ağız ve diĢ sağlığı hizmetleri
Çizelge 4.8:Verilen Ağız ve DiĢ Sağlığı Hizmetleri

Sokak hayvanlarına yönelik hizmetler
Çizelge 4.9: Sokak Hayvanları Ġçin Verilen Hizmetler

86

Hasta nakil hizmeti
Bakırköy Belediyesi, ilçede yaĢayan sakinleri için hasta nakil baĢvurusu yapan
vatandaĢlarına hasta nakil hizmeti vermiĢtir.
4.4.2.9 Kültür ve sanat hizmetleri
Bakırköy Belediyesi‟nin kültür ve sanat hizmetleri; kurslar, kongreler, sergiler,
tiyatrolar, açılıĢ ve galalar, festivaller ve Ģenlikler, organizasyonlar ve fuarlar,
gösteriler, konserler, paneller ve kültür gezileri olmak üzere on bir aĢlık altında
incelenecektir.
Kurslar
Bakırköy Belediye BaĢkanlığı Kütüphane Müdürlüğü bütün BAKKART‟lılara
herhangi bir ücret talebi olmadan resim kursları vermektedir. Kurs kayıtları
eylülde yapılmaktadır. Kurs haziran bitimine kadar devam etmektedir. Bu kurslar
çocuklar için 1, büyüklere için ise 3 senedir. Kursiyerler yaĢları ve yeteneklerine
yakın kiĢilerin olduğu gruplarda ders almaktadırlar. Çocuklar için 07 - 17 yaĢ,
büyükler için ise 18 ve sonrasıdır.
2013 yılında Resim Atölyesi‟nde çocuk ve yetiĢkinlere resim kursu düzenlemiĢtir.
Bu kurs programına toplam 3.862 kiĢi katılmıĢtır.
2013 yılında Sinema ve Fotoğrafçılık Atölyesi‟nde toplam 160 kiĢiye kurs
verilmiĢtir.
Her yılın dönem sonunda yetiĢkin gruplara mevcut belediye sergi salonlarında
çalıĢmalarını gösterme Ģansını vererek, sanatsal çalıĢmalarda kendilerini
göstermelerini sağlamaktadır. Çocuk gruplarına da ise her 23 Nisan Çocuk
Bayramı‟nda çalıĢmalarını gösterme Ģansını vermektedir.
Kongreler
Dünyanın en önemli 6 felsefecisinin katılımıyla 27 Nisan - 28 Nisan 2013
tarihlerinde “Yeni Özgürlük ve Özne biçimleri konulu” felsefe kongresi
düzenlenmiĢtir.
Sergiler
Bakırköy Belediyesi Sanat Evi ve Kent Müzesi‟nde 2014 yılı içinde aĢağıdaki
verilen resim sergileri gerçekleĢtirmiĢtir.

87

Çizelge 4.10: 2014 Yılında Yapılan Resim Sergileri

Bakırköy Belediyesi‟nde ayrıca Çetin Emeç sergi salonunda “AhĢabın Hat
Sanatıyla BuluĢması” adlı DurmuĢ Turanoğlu sergisi, Belediye kursiyerlerinin
Ġspirtohane Kültür Merkezinde yılsonu sergisi, Botanik Parkta Atölye “Ben Bir
Ceviz Ağacıyım” Uluslararası posta sanatı sergisi, Bakırköy Belediyesi
kursiyerlerinin “Kadınlarımız” konulu resim sergisi ve Çetin Emeç sergi
salonunda “AhĢabın Hat Sanatıyla BuluĢması” adlı DurmuĢ Turanoğlu sergisi
düzenlenmiĢtir (Bakırköy Belediyesi, t.y.).
Tiyatrolar
Bakırköy Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılında sahnelenen
oyunlar aĢağıda gösterilmiĢtir.
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Çizelge 4.11: 2014 Yılında Sahnelenen Tiyatro Oyunları

Bakırköy Belediyesi‟nde ayrıca Devlet Opera ve Balenin Leyla Gencer Opera ve
Sanat Merkezinde “Lüküs Hayat” oyunu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında
çocuklar için “Üç KuĢ KardeĢ” ve yetiĢkinler için “Azizce” oyunu gösterilmiĢtir.
AçılıĢlar ve galalar
Bakırköy

Belediyesi‟nde

2014

yılında

Nar

Taneleri

Sahnesi

Tiyatro

Topluluğunun, Bir Ezginin Yazgısı oyun galası ve Yunus Emre Kültür Merkezi,
MüĢfik Kenter Sahnesi‟nde “Romeo Juliet” oyunu galası yapılmıĢtır.
2013 yılında Ataköylü vatandaĢların samimi ve rahat bir ortamda apartman
toplantıları için Ataköylüler Evi, açılmıĢtır. BAKKART sahibi olanların da birçok
avantajdan yararlanacağı bu mekânda, bir Ģeyler içerken okuma yapabilecekleri,
sıcak sohbet ortamlarının oluĢabildiği ve yakalanabildiği, televizyon izleyerek
zaman geçirebildikleri, apartman toplantılarını yapabildikleri gerekli durumlarda
yaĢ günü partilerine ev sahibi yapacak eĢsiz bir ortama kavuĢtu. Ataköylüler Evi,
YeĢilköy‟deki Bakırköy Belediyesi Sanat Evi ve Kent Müzesi Kafeteryasında
verilen hizmet ücretsizdir.
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Festivaller ve Ģenlikler
Belediye

Basın

Yayın

ve

Halkla

ĠliĢkiler

Müdürlüğü

organizesinde

gelenekselleĢen 13. Uluslararası Bakırköy Kültür ve Sanat Festivali‟ Fildamı
Kültür ve Sanat Merkezi‟nde düzenlenmiĢtir.
GelenekselleĢen YeĢilköy festivali, her yıl “Bakırköy Belediye BaĢkanlığı
Geleneksel Uluslararası Halk Dansları Festivali” adı altında gerçekleĢmiĢtir.
Bakırköy Belediyesi‟nde 2014 yılında ise Botanik Parkta “23 Nisan Çocuk
Festivali”, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezinde II. Ġstanbul Süryani Kültür
Festivali gerçekleĢtirilmiĢtir.
Bakırköy Belediyesi‟nde 2013 yılında „Kamp Ailesi BuluĢuyor‟ yeni yıl
kutlaması 2500 kiĢinin katılımı ile düzenlenmiĢtir. „Roman ġenliği‟ 700 kiĢinin
katılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca 2. Geleneksel Uçurtma ġenliği “Sevgimizi
Uçuralım Göklerde” ve „Bilim ġenliği‟ gerçekleĢtirilmiĢtir.
Organizasyonlar ve fuarlar
Kültür öğretilerinin kaybını engellemek, farklı devletler dengelen misafirlere
kültürümüz ve tarihi mirasımızın tanıtımı hedefi ile gelenekselleĢtirilen „Bakırköy
Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali‟ ilçenin en önemli organizasyonlarındandır.
Haziran – Temmuz – Ağustos ayları haricinde her ay, haftanın Salı – PerĢembe
günleri sağlık, kültür ve güncel 44 ayrı konuda „YaĢam Rehberliği‟ toplantıları
gerçekleĢtirilmiĢtir.
19 Mayıs‟da Atatürk‟ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 1 Ekim‟de „Dünya
YaĢlılar Günü‟ Organizasyonu yapılmıĢtır.
Kadına yönelik Ģiddete „Dur!‟ demek için düzenlenen „Kadına Yönelik ġiddet ile
Uluslararası Mücadele Günü‟ organizasyonu Bakırköy Belediyesi tarafından
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Engelliler Koordinasyon Birimi, 2013 yılında engelsiz bir yaĢam için “EYAF
EXPO” fuarına katılmıĢtır.
Gösteriler
BakırköyBelediyesi, BirkültürĢehri olanBakırköy‟de 2014 yılında II. Ġstanbul
SüryaniKültürFestivali,

LeylaGencer

90

Opera

veSanatMerkezindeÇevrekonulukuklagösterisi,
veSanatMerkezinde,

4.

Leyla

Gencer

Uluslararası

Ġstanbul

Opera
Bale

YarıĢmasıveFestivalikapsamında “Bach AllaTurca” dansgösterisiveLeylaGencer
Opera

veSanatMerkezi‟ninBolĢoyTiyatrosu‟nda

opera

ve

bale

gösterisigerçekleĢtirmiĢtir.
Konserler
2013 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile ve Cumhuriyet Bayramı‟nın
90. yıl kutlamaları kapsamında Atatürk Spor ve YaĢam Köyü‟nde konserler
düzenlemiĢtir.
Bakırköy Belediyesi 2014 yılında Yunus Emre Kültür Merkezi‟nde halka açık
konser, 5. Uluslararası Ġstanbul Opera Festivali kapsamında, Leyla Gencer Opera
ve Sanat Merkezinde “Birjan ve Sara” operası gerçekleĢtirilmiĢtir. Leyla Gencer
Opera ve Sanat Merkezinde “SistemaEuropa Gençlik Orkestrası” 8 farklı ülkeden
200 çocuğun aynı sahnede buluĢmasını sağlamıĢtır. Yine Leyla Gencer Opera ve
Kültür Merkezinde 15 Operacının katıldığı 17. Türksoy opera günleri yapılmıĢtır.
10 Kasım‟da “Atatürk‟ü Anma Konseri” Leyla Gencer Opera ve Sanat
Merkezi‟nde gerçekleĢtirilmiĢtir.
Paneller
Bakırköy Belediyesi 2014 yılında Toplumsal UzlaĢı Paneli, Yunus Emre Kültür
Merkezi MüĢfik Kenter Sahnesinde, “Meme Kanserine KarĢı Tetikte Olun”
paneli, “Atatürk Ve Cumhuriyet” Konulu panel ve Uğur Dündar‟la “Halk Arenası
programı gerçekleĢtirilmiĢtir.
Belediye BaĢkanlığınca düzenlenen “RAMAZAN ETKĠNLĠKLERĠ” kapsamında
28 Haziran 2014 tarihinden baĢlayarak Ramazan ayı boyunca (30 gün) Sanatçı
Konserleri ve Orta Oyunları, geleneksel gösteri sanatları, çocuk eğlenceleri ve
birçok sayıda Ramazan etkinlikleri programı düzenlenmiĢtir.
Kültür Gezileri
Bakırköy Belediyesi, 2013 yılında Çanakkale Zaferi‟nin 99. yılın nedeniyle 5000
kiĢi

ile

5

hafta

boyunca

devam

eden

Çanakkale

ġehitliği

Ziyareti

gerçekleĢtirmiĢtir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları
nedeniyle “Tut Elimden Bayramımız Olsun” sloganıyla yola çıkan belediye
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olarak, Ata‟mızın çocuklarımıza armağan ettiği bu özel gün için Anıtkabir
Ziyareti ve Çelenk Koyma Töreni düzenlemiĢtir. Belediyemiz tarafından
kandillerde türbe ve cami ziyaretleri gerçekleĢtirmiĢtir. 3000 kiĢinin katılımıyla
„Konya Mevlana Ziyareti‟ gerçekleĢtirmiĢtir.
4.4.2.10 Spora yönelik hizmetler
Bakırköy Belediyesi‟nin spora yönelik hizmetleri; yaz kampı, kapalı yüzme
havuzu, spor salonu ve turnuvalar olmak üzere dört baĢlık altında incelenecektir.
Yaz kampı
Bakırköy Belediyesi, 2013 yılı içerisinde Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
tarafından organize edilen 08 – 18 yaĢ aralığındaki görme, iĢitme, bedensel ve
zihinsel engelliler için „Yaz Kampı‟ düzenlemiĢtir. 2 Haziran – 13 Ekim tarihleri
arasında Muğla‟nın Fethiye ilçesinde gerçekleĢen organizasyonda, engellilerin
kültürel ve sportif amaçlı faaliyetlerde daha aktif hale getirilerek, sosyalleĢmesi
amaçlanmıĢtır. Proje kapsamında 7 Ģer tam günlük 19 devre halinde düzenlenen
yaz kampına, 2.565 çocuk ve genç katılmıĢtır. Belediye olarak, katılımcıların
gidiĢ – dönüĢü sağlanmıĢtır. Ayrıca kampa bir engelli araç tahsis edilmiĢ ve
projenin 19. hafta sonunda engelli vatandaĢların ulaĢımlarına destek olunmuĢtur.
Kapalı yüzme havuzu
Bakırköy Belediyesi, kapalı yüzme havuzunda yüzme sporuna yönelik hizmet
vermektedir.
2013 yılı içerisinde Kapalı Yüzme Havuzunun 3.150 kiĢi kayıt yaptırmıĢtır.
Kayıtlı üyeler; kulüp, kurum ve okullar dahil olmak üzere toplam 4.300 olup,
havuzun kullanım seansı 58.150‟dir. Saunadan ise 2.268 kiĢi 27.150 seans
yararlanmıĢtır. Havuzu 1.250 kiĢi olarak ücretsiz (60 yaĢ üstü-engelli) kullanmıĢ,
2.295 kiĢi ise aktif ve ücretli bir Ģekilde havuza devam etmiĢtir. Aynı yıl „Havuz
Çocuk Kurs Programı‟na 8 dönem boyunca toplam 280 çocuk katılmıĢtır. „Havuz
YetiĢkin Kurs Programı‟ndan 6 dönem boyunca 3 grup 160 kiĢi Ģeklinde
yararlanmıĢtır. Ayrıca kapalı yüzme havuzundan kulüp, kurum ve vakıflar
bünyesindeki belli kuruluĢlar da faydalanmıĢtır.
2014 yılında ise kapalı yüzme havuzunun üye sayısı 3725 kiĢidir. Kulüp, kurum
ve okullar da içinde olmak üzere 4427 kayıtlı üye, 70342 seans havuzu
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kullanmıĢtır. 2014 yılında 60 yaĢ üstü engelli 432 ücretsiz, 2591 kiĢi de ücretle
aktif bir Ģekilde devam etmiĢtir. Ayrıca yüzme Çocuk Kurs programından 6
dönem toplam 248 çocuk, YetiĢkin Kurs programından 4 dönem toplam 55 kiĢi
yararlanmıĢtır. Aynı yıl havuzdan2013 yılında olduğu gibi kulüp, kurum ve
vakıflar bünyesindeki belli kuruluĢlar da yararlanmıĢtır.
Spor salonu
2013 yılında kulüp, kurum, okul, grup ve kurs olarak 24.200, 2014 yılında 30.083
kiĢi kapalı spor salonundan yararlanmıĢtır.
Turnuvalar
Bakırköy Belediyesi 2013 ve 2014 yılında çeĢitli turnuvalar gerçekleĢtirmiĢtir.
2013 yılında voleybol karĢılaĢması, suni çim sahada futbol turnuvası, Tenis
Cafe‟de tavla ve tenis turnuvası gerçekleĢtirmiĢtir. YeĢilköy Sanat Evi‟nde “2013
Ġstanbul Takımlar Dostluk Satranç Turnuvası” düzenlenmiĢtir. Kapalı spor
salonunda Ġstanbul “Uluslararası Aikido Semineri” 744 sporcunun katılımı,
ITF‟nin (international Tenis Federasyonu) düzenlemiĢ olduğu „Tenis Turnuvası‟
350 yarıĢmacının katılımı, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün düzenlediği „Liseler
Arası Basketbol Turnuvası‟ 93 kiĢinin katılımı, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün
düzenlediği

„Liseler

Arası

Voleybol

Turnuvası‟

163

kiĢinin

katılımı

gerçekleĢtirilmiĢtir.
2014 yılında Bakırköy Kaymakamlığı tarafından düzenlenen okullar arası futbol
ve basketbol turnuvası 2673 öğrenci katılımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Ġstanb ul
Ġl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Okullar arası Bocce
Turnuvası 300 sporcu ve 1500 seyircinin katılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
4.4.2.11 Denetim hizmetleri
Bakırköy Belediyesi‟nin denetim hizmetleri; 2872 sayılı çevre kanunu ve ilgili
mevzuat kapsamında yapılan denetimlerle ekolojik pazar denetimi olmak üzere
iki baĢlık altında incelenecektir.
2872 sayılı çevre kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan denetimler
2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında hava, su ve toprak
kirliliği ile çevresel gürültü kontrolü ve diğer çevre sorunları ile ilgili 2013
yılında 371 kiĢi – kurum ya da kuruluĢ, 2014 yılı boyunca 363 kiĢi, kurum ya da
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kuruluĢ, belediye teknik personelce denetimi sağlanmıĢtır. Çevresel gürültü
kapsamında yapılan denetimlerde, 2014 yılında; 8 eğlence yerine, 5 inĢaat
faaliyetine ve 1 markete toplamda 387.105,00 TL idari yaptırım uygulanmıĢtır
(Bakırköy Belediyesi, t.y.).
i.

Ekolojik pazar denetimi

YurttaĢların doğal ve organik ürünleri kolay elde edebilmesi için, 150 tezgahlı
%100 Ekolojik Pazar‟ın, denetim çalıĢmaları belediye personelleri tarafından
yapılmaktadır.
ii.

Çevre koruma hizmetleri

Kültürel anlamda geliĢmiĢliği olan Bakırköy, çevresel anlamda da çok duyarlı
vatandaĢların yaĢadığı bir yerdir. Çevre ilçeleri içinde okuma oranı en yüksek
olan bir ilçe olması, geliĢmiĢliğin göstergesi olmakla birlikte çevresel duyarlılığın
da yüksek olduğunun göstergesidir. Bu manada halkın yapılan hizmetlerinde sıkı
takipçisi oldukları görülmektedir.
Bakırköy Belediyesi‟nin de bu duyarlılığa karĢılık vererek çevre koruma
hizmetlerini tam anlamıyla yerine getirmeye çalıĢtığı görülmektedir. Yapılan
hizmetler;

bitkisel yağların toplanılması ve ekonomiye geri kazandırılması,

ambalaj atıkları, kağıt, metal, plastik, kompozit malzemelerin toplanması ve
ekonomiye kazandırılması, atık pillerin toplanması ve bertaraf edilmesi, tıbbi
atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi, elektronik atıkların toplanması ve
ekonomiye kazandırılması, motor yağların toplanılması ve ömrünü tamamlamıĢ
lastiklerin toplanması olmak üzere yedi baĢlık altında incelenecektir.
iii.

Bitkisel yağların toplanılması ve ekonomiye geri kazandırılması

2013 yılı içinde ilçede, „Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği‟ bünyesinde,
geri kazanılabilir özellikte 326.488 kg miktarında, bitkisel kaynaklı atık yağ,
evlerden ve iĢ yerlerinden toplanmıĢtır. Böylelikle, atık yağların çevreye
bilinçsizce atılması nedeniyle oluĢacak olan su ile toprak gibi doğal
kaynaklarımızın

kirlenmesinin

önemli

çalıĢmalara katkıda bulunulmuĢtur.

ölçüde

önüne

geçilerek,

çevresel

2014 yılında ise ilçede, geri kazanılabilir

atıklar kapsamında 246 ton bitkisel atık yağ evlerden ve iĢyerlerinden
toplanmıĢtır. Su ve toprağın bu atıklar nedeni ile kirlenmesi büyük oranda
engellenmiĢtir.
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Ambalaj atıkları, kağıt, metal, plastik, kompozit malzemelerin toplanması ve
ekonomiye kazandırılması
2013 yılı içinde ilçede evlerden ve iĢyerlerinden kağıt, karton, metal, plastik, cam
ve kompozit atıklar gibi geri dönüĢebilen atıklar, 5.245 ton ambalaj atığı
kaynağından ayrı toplanmıĢ ve ekonomiye geri kazandırılmıĢtır. Ambalaj
atıklarının kaynağından ayrı toplanılabilmesi için ilçenin çeĢitli yerlerine 103 adet
cam kumbarası ve 40 adet 700 L geri dönüĢüm konteyneri yerleĢtirilmiĢtir. 2500
adet iç mekan kutusu da bu amaçla vatandaĢlarımıza teslim edilmiĢtir. Atık
camların kaynağından ayrı toplanması için, ilçedeki okulların 3. 4. ve 5.
sınıflarında öğrenimini sürdürmekte olan 9510 öğrenciye eğitim verilmiĢtir.
2014 yılında ise ilçede evlerden ve iĢyerlerinden kağıt, karton, metal, plastik, cam
ve kompozit atıklar gibi geri dönüĢebilen atıklar, 4.817 ton ambalaj atığı
kaynağında ayrı toplanmıĢ ve ekonomiye geri kazandırılmıĢtır. Ambalaj
atıklarının kaynağında ayrı toplanılabilmesi için ilçenin çeĢitli yerlerine 60 adet
cam kumbarası ve 20 adet 700 L geri dönüĢüm konteynırı yerleĢtirilmiĢtir. 2900
adet iç mekan kutusu ve 3130 kg toplama poĢeti de bu amaçla vatandaĢlarımıza
teslim edilmiĢtir.
i.

Atık pillerin toplanması ve bertaraf edilmesi

Atık piller içinde kurĢun, kadmiyum gibi ağır metallere sahip olması sebebiyle
diğer atıklardan ayrı olarak toplanmıĢtır. 2013 yılı süresince toplam 605 kg
toplanmıĢ ve diğer atıkların dıĢında toplanan atık piller mevzuata göre yok
edilmiĢ, çevreye verdiği zararlar en aza indirilmiĢtir. 2014 yılı boyunca ise 600 kg
atık pil diğer atıklardan ayrı toplanarak, mevzuata uygun bir Ģekilde bertaraf
ettirilmiĢ ve çevreye verdiği zararlar en aza indirilmiĢtir.
ii.

Tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi

Ġlçede, enfeksiyon, patolojik ve kesici - delici atıklar ilçemizdeki sağlık
kuruluĢlarından toplanılmaktadır. 2013 yılında, 20 yatağın altında olan sağlık
kurumlarından, 2013 yılı süresince de 113, 2014 yılı boyunca 103 ton tıbbi atık
toplanmıĢtır. Bunların çevreye verebileceği hasar engellenmiĢtir.
iii.

Elektronik atıkların toplanması ve ekonomiye kazandırılması
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2012 yılında yayımlanan, Atık Elektrikli ve Elektronik EĢyaların (AEEE)
Kontrolü Yönetmeliği‟ne göre; atık elektrikli ve elektronik (monitör, bilgisayar,
cep telefonu, çay - kahve otomatları, beyaz eĢya vs.) eĢyaların (AEEE) diğer
atıklardan ayrı olarak toplanması gerekmektedir. Bu konuda çalıĢmalara
baĢlanmıĢ olup, ilçede ev ve iĢ yerlerinden 2013 yılı içinde 970 kg, 2014 yılı
içinde 1000 kg tutarında elektronik atığın toplanması ve bertaraf edilmesi
sağlanmıĢtır.
iv.

Motor yağların toplanılması

Ġlçede tamirhane, akaryakıt istasyonları vs. iĢletmelerden 2013 yılı bütününde 186
ton, 2014 yılı bütününde 197 ton atık motor yağı toplanmıĢtır.
v.

Ömrünü tamamlamıĢ lastiklerin (ÖTL) toplanması

Uygunsuz Ģekilde bertaraf edildiğinde, çevresel açıdan çeĢitli zararlara yol açan
lastiklerin enerji ve ham madde geri kazanımı mümkündür. Ġlçede tamirhane,
akaryakıt istasyonları, lastikçiler vs. iĢletmelerden 2013 yılında toplam 413 ton,
2014 yılında toplam 448 ton ömrünü tamamlamıĢ lastik toplanmıĢtır.
4.4.2.12 Yapım hizmetleri
Sosyal politikaların uygulandığı Bakırköy Belediyesi yaĢanabilir bir kentin bütün
donatı alanları ile hizmet verebilmesi içinde yatırımda hizmetlerini de yerine
getirmeye çalıĢmıĢtır. Bu yapım hizmetleri; Bakırköy YaĢam Evi yapımı, çocuk
evi yapımı, Botanik Park yapımı, Millet Parkı yapımı, Açık Hava Spor Ormanı
yapımı ve Boztepe (Abdullah Cömert) Parkı yapımı olmak üzere altı baĢlık
altında incelenecektir.
YaĢam evi yapımı
2013 yılında Bakırköy YaĢam Evi‟nin yapımı tamamlanmıĢtır. Bakırköy YaĢam
Evi'nde yaĢlılarımızın güven ve konfor içinde yaĢayabilecekleri huzurlu yaĢam
alanlarının bulunduğu; 8'i süit olmak üzere toplam 64 oda, yüzme havuzu, spor
salonu, tiyatro - sinema salonu, misafir salonları, hobi atölyeleri, kafeteryalar
bulunmaktadır. YaĢam Evi'nde yaĢlılar yaĢamdan kopmadan, halkla içiçe, sosyal
yaĢantılarına da devam edebilecekleri bir ortam yaĢlıların hizmetine sunulmuĢtur.
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Çocuk evi yapımı
2013 yılında, Çocuk Evi’nin yapımı tamamlanmıĢtır. Yeni hizmete açılan çocuk
evleriyle beraber Bakırköy Belediyesi Çocuk Evleri‟nden yararlanan çocuk sayısı
466 kiĢiye ulaĢmıĢtır. Ayrıca engelli çocuklarımızın da normal çocuklar gibi
yararlanabildiği

çocuk

evlerinde

psikolog

ve

hemĢirelik

hizmetleri

de

sunulacaktır.
2013 yılında yapımı gerçekleĢtirilen Çocuk Evleri aĢağıdaki gibidir:
i.

Ülkü Adatepe KreĢi Yapımı (80 öğrenci kapasiteli)

ii.

Muazzez Ġlmiye Çığ KreĢi Yapımı (80 öğrenci kapasiteli)

iii.

Hasan Ali Yücel KreĢi Yapımı (60 öğrenci kapasiteli)

iv.

Can Yücel KreĢi Yapımı (60 öğrenci kapasiteli)

v.

Adile NaĢit KreĢi Yapımı (120 öğrenci kapasiteli)

Botanik park yapımı
Osmaniye Rekreasyon Alanı ve Muhtelif Parkların Yapım ĠĢi çerçevesinde
takriben 96.000 m²‟lik bir bölgede Botanik Park yapılmıĢtır. Parkta tematik
bahçeler, çocuk oyun alanları, kafeterya, kaskatlı havuz, manzara seyir terasları,
aletli jimnastik alanı ve otoparklar vardır. Botanik Park‟ta yer alan doğal göletin
biyolojik arıtması tamamlanmıĢ; gölet çevresi ahĢap deckler, doğal kayalar ve
bitkilendirme ile kullanıcılara keyifli anlar sunacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. Park,
içinde yer alan fonksiyon alanlar, gezinti yolları ile birbirine ve gölete
bağlanmaktadır.
Farklı yaĢlara sahip çocuklara göre yapılmıĢ iki adet oyun alanı parkın iki değiĢik
bölümüne yerleĢtirilmiĢtir. YurtdıĢındaki örnekleri de incelenerek park konseptine
uygun,

doğa

ile

uyum

içinde

çocukların

eğlenirken

kendilerini

de

geliĢtirebilecekleri oyun elemanları seçilmiĢtir.
Park projesine ait bitki listesinde Türkiye‟nin pek çok endemik bitki türünün yanı
sıra egzotik bitki türleri, yapraklı ve ibreli ağaç türleri, çalı ve ağaççıkların
değiĢik tür ve alt türleri bir arada sunulacaktır. Botanik parktaki tüm yeĢil alanlar
otomatik sulama sistemi ile sulanmaktadır.
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Millet parkı yapımı
Parkın mevcut halindeki sert zemin alanı azaltılarak toplam yeĢil alan miktarı
yüzde 30 arttırılmıĢ ve 5.188 m²‟ye çıkarılmıĢtır. 13 m² taban alana sahip süs
havuzu, çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenle oynayabileceği 92 m²‟lik kuru
havuz alanına dönüĢtürülmüĢtür. Çocuk oyun alanı 630 m²‟ye, açık hava spor
alanı da 131 m²‟ye çıkarılarak, tüm donatılar yenilenmiĢtir. Çocuk oyun alanına,
değiĢik yaĢ gruplarına hitap eden; 6 adet yaylanan oyuncak, 3 adet tahterevalli, 2
adet ikili salıncak, 1 adet kaydıraklı üç kuleli oyun grubu, 1 adet tek kuleli mini
çocuk oyun grubu, 1 adet M Ģekilli tırmanma duvarı, 1 adet sepet salıncak, 1 adet
döner platform, 1 adet konik Ģekilli döner ip sistemi, 1 adet dört metrelik ip
tırmanma sistemi ve kaydıraklı duvar tırmanma ünitesi konulmuĢtur. Ayrıca,
sokak oyunlarımızın unutulmaması amacıyla da 1 adet seksek alanı çocuklarımız
için tasarlanmıĢtır. Çocuk uyun alanı ve spor alanlarının zemini 759 m² kauçuk
yapılmıĢtır.
Park alanında mevcut bitkilere ek olarak 27 adet gümüĢi ıhlamur ağacı, 3 adet
erguvan ağacı, 70 adet ortanca, 63 adet abelya çalısı, 154 adet ardıç, 87 adet
lavanta, 107 adet altuni taflan, 200 adet yıldız çalısı ve 798 adet alev çalısı
dikilmiĢtir. Otomatik sulama sistemi de tamamen yenilenmiĢtir.
Parkın aydınlatma sistemi de yenilenmiĢ olup 51 adet ledli aydınlatma direği
konulmuĢtur.
Açık hava spor ormanı yapımı
Ataköy 9. Kısım Ormanı toplam alanı 32.000 m² lik pasif yeĢil alan yürüyüĢ
yolları, jimnastik alanları haline getirilerek halkın kullanımına açık aktif yeĢil
alan haline getirilmiĢ olup içerisine 29.881 m² yeĢil alan, 1.673 m² kauçuk alan,
860 m² Aletli jimnastik alanı yapılmıĢtır. Alan içerisinde spor amaçlı yürüyüĢ
yolları yapılmıĢ ve 4 takım toplamda 40 adet spor aleti halkın hizmetine
sunulmuĢtur.
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Boztepe (Abdullah Cömert) parkı yapımı
Eski adıyla Boztepe Parkı olan ve Ģimdi ise Abdullah Cömert Parkı olarak adı
değiĢtirilen alanın toplamı 3017 m²dir. Park içerisinde 1882 m² yeĢil alan, 483 m²
sert zemin yürüyüĢ alanı, 312 m² kauçuk kaplı çocuk oyun alanı ve spor alanı
bulunmakta olup, çocuk oyun alanı içerisinde 1 adet 2 kuleli salıncaklı oyun
grubu, ip tırmanma sistemi ve zıp zıp yer almaktadır. Yine park içerisinde
bulunan 195 m² basket sahası yenilenerek akrilik zemin yapılmıĢtır. Sulama ve
ledli aydınlatma sistemi de yenilenen park 2013 yılı içerisinde halkın hizmetine
açılmıĢtır.
4.4.2.13 Diğer hizmetler
Bakırköy Belediyesi‟nin diğer hizmetleri; BĠMER, BAKKART, BAKOP, Çözüm
Masası, Halk Kılavuzu ve Bakırköy Kadın DanıĢma Evi olmak üzere altı baĢlık
altında incelenmiĢtir.
BĠMER
Demokratik ve Ģeffaf yönetimin gereği olan eĢitlik, tarafsızlık ve açıklık
ilkelerine uygun olarak kiĢilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına iliĢkin 4982
Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği iĢleyiĢ sağlanmıĢtır. BĠMER‟e gelen
bilgi alma hakkındaki dilekçelerin tamamına cevap verilmiĢtir.
Bilgi alma hakkı kullanımı hakkındaki 2014 yıllık raporu aĢağıdaki gibidir:
Çizelge 4.12:2014 BĠMER Raporu
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BAKKART
Sağladığı olanaklarla büyük bir baĢarıya ulaĢmıĢ ve baĢka kurumlarca da örnek
alınmıĢ bir proje olan BAKKART, Bakırköylü vatandaĢların kullandığı sosyal
güvenlik kartıdır. Kart kapsamında belediyenin eğitim, sağlık, sanat, spor
sahalarında, ilçe iĢyerleri ve alıĢveriĢ mağazalarında, kuruluĢlarda, özel
hastanelerde ücretsiz ya da indirimli hizmetten faydalanmaktadır. Bu doğrultuda,
vatandaĢların değiĢik koĢullarından kaynaklanan farklı ihtiyaçlarına özel yanıtlar
vermek amacıyla proje; Acil Sağlık Hizmeti, Destek BAKKART, Genç
BAKKART, Engelsiz BAKKART ve 65+ BAKKART ile kullanımı büyümüĢ ve
daha geniĢ kitlelere ulaĢmıĢtır. 2013 yılındaki Bakkart üye sayısı 130.000 kiĢidir.
BAKKART üyelerine bazı Tıp Merkezi‟nde sağlık hizmetleri ücretsizdir. Kart
sahipleri göğüs, genel cerrahi, kadın doğum, ortopedi ve travmatoloji, kulakburun-boğaz hastalıkları dallarında uzman doktorlarca muayene ve tedavi imkanı
bulmakta olup, EKG, ultrason, kemik yoğunluğu ölçümü, röntgen, kan ve idrar
tahlilleri de ücretsiz olarak yaptırabilmektedir. Proje kapsamında çeĢitli sağlık
birimlerinde, birinci basamak sağlık hizmetlerinden ve diĢ polikliniklerimizden
yararlanılabilmektedir. Ayrıca evde bakım ve hasta nakil ambulans hizmeti
almakta, halk eczanelerinden kanser ilaçları da dahil, ilaçlarını, temin
edebilmektedir. 4 - 14 yaĢ arası çocuklar Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi‟nden
yararlanabilmektedir.
BAKKART sahibi vatandaĢların çocukları, özel hastanelerde hijyenik ve modern
bir ortamda sünnet ettirilmektedir. 8 - 18 yaĢ arası çocuk ve gençlerimiz Fethiye –
Ölüdeniz‟deki „Yaz Kültür ve Spor Kampı‟ndan yararlanmaktadır. Gençler
üniversiteye

hazırlık

eğitimini

Bakırköy

Gençlik

Eğitim

Merkezi‟nden

alabilmektedir. Atatürk Spor ve YaĢam Köyü‟ndeki futbol sahaları, tenis kortları,
basketbol ve voleybol sahaları, kapalı yüzme havuzu, bocce oyun sahası, kapalı
spor salonu, buz pateni, engelli spor salonları, sesli kütüphane ve sanat
atölyelerinden yararlanmaktadır. 2500‟e yakın anlaĢmalı mağaza ve hizmet
kuruluĢlarından %50‟ye varan indirimlerden faydalanmaktadır. Üyeler, kreĢ,
aĢevi, çamaĢırhane, kültür merkezlerindeki sanat kursları ve kütüphane
hizmetlerinden faydalanabilmektedirler.
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BAKKART sahibi olanlar, Türkiye genelinde 7 gün 24 saat „Acil Sağlık
Hizmeti‟nden faydalanabilmektedir. Bunlar;
i.

365 gün 24 saat sağlık danıĢmanlığı

ii.

365 gün 24 saat kara ambulansı

iii.

365 gün 24 saat acil doktor ve sarf malzemesidir.

Destek Bakkart uygulaması
Ġhtiyaç sahibi yurttaĢlara Ġstanbul genelinden gelenlerde dahil insanca yaĢama
haklarının olduğunu bir kez daha hatırlatmak ve korunmasını sağlamak amacı ile
geliĢtirilen Destek Bakkart uygulaması ile destek karta sahip olan ihtiyaç
sahiplerine ayda 200 ile 300 TL arasında limitlere sahip alıĢ veriĢ yapılabilmesi
için destek Bakkart verilmiĢtir.
Destek Bakkart, ihtiyacı olan vatandaĢların toplum içinde orta gelirli diğer
vatandaĢlar gibi ailesi ile birlikte market alıĢveriĢi yaparak, gereksinimlerini
almasını sağlamaktadır. Proje içinde oluĢturulan görevli kurum ilçedeki aileleri
tespit edip, ziyaretlerine giderek ailenin gelir düzeyi, kaç kiĢinin çalıĢtığı, ısınma
ve mülkiyet durumu, okuttuğu çocuklarının sayısı, özel aracı olup olmadığı,
engellilik durumu, sosyal güvence ve ailelerin diğer özel durumları hakkında
kapsamlı incelemelerde bulunarak ihtiyacı olan ailelere insani Ģeffaflık
gözönünde bulundurularak Destek Bakkart verilmiĢ ve bu proje kapsamına
alınmıĢtır. Ġhtiyaç sahibi ailelerin veya kiĢilerin maddi durumlarına bakılarak
limitler belirlenmiĢtir.
Genç Bakkart uygulaması
Bakırköy ilçesindeki 18 – 25 yaĢ arası gençlerimiz Genç Bakkart uygulaması ile
belediyemizin Bakkart‟lı yurttaĢlara sunduğu tüm hizmetlerinden ücretsiz
yararlanabilmektedir.
Bununla beraber;
BAKGEM üniversite imtihanına hazırlık hizmetini ücretsiz vermektedir.
i.

Türkan Saylan kız öğrenci yaĢam evinde konaklayan kız üniversite
öğrencilerine genç Bakkart verilerek onlarında ilçe hizmetlerinden
faydalanması sağlanmaktadır.
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ii.

Her yaz Fethiye Ölüdeniz de çocuklar ve gençlere yönelik yapılan yaz
spor ve kültür kampları ücretsizdir.

iii.

Gençler, onlar için özellikle yapılan kültür gezilerine ücretsiz
katılabilmektedir. Ġlçe nüfusu 18 – 25 yaĢları arası 20.000 genç nüfusa
sahiptir. Genç Bakkart üyeliği 25 yaĢın bitmesi ile sona ermektedir.

Engelsiz Bakkart uygulaması
Bakırköy belediyesinin engelli yurttaĢlara yönelik bir diğer projesi ise; “Engelsiz
Bakkart Uygulaması” dır. Engelsiz Bakkart Bakırköy ve tüm Ġstanbul‟da bulunan
vatandaĢların yaĢamını kolaylaĢtırmaya yönelik bir projedir. Engelsiz BAKKART
Bakırköy belediyesinin alanlarından öncelikli ve ücretsiz faydalanma kolaylığını
sağlamaktadır.
Merkezimizdeki

Ücretsiz

acil

hidroterapi

sağlık

hizmeti,

havuzundan,

Engelliler

fizyoterapi

Koordinasyon

hizmetinden,

spor

alanlarından, sesli kütüphaneden ücretsiz yararlanma, Ücretsiz sanat kursları
Kültür gezilerinden, Engelliler Yaz Kampı ve Termal Kamptan ücretsiz
yararlanma Bakırköy Belediye Tiyatrolarında ücretsiz bilet hizmetlerinden
yararlanabilmektedirler. Bakırköy belediyesi Engelsiz Bakkart sahiplerinin sayısı
2014 yılı sonu itibari ile 1060 kiĢiye ulaĢmıĢtır.
AltmıĢ beĢ yaĢ üstü Bakkart uygulaması
Bakırköy “Biz Hep Bakırköylü Büyüklerimizin Yanındayız” sloganı ile
Bakırköylü 65 yaĢ üzeri yurttaĢlar için “65+ BAKKART” Projesini hayata
geçirmiĢtir.
AltmıĢ beĢ yaĢ üstü yurttaĢlarımıza verilen hizmetlerden bir tanesi de ileri yaĢta
olmaları sebebi ile temel sağlık hizmetidir. Temel sağlık hizmetlerinden kasıt
yurttaĢlarımıza yaĢlarından kaynaklanabilecek hastalıkların önceden teĢhisini
yapmak ve erken tedaviye baĢlamayı amaçlanmaktadır. Bu amaç kısa sürede
hedefine ulaĢmıĢ ve erken teĢhisle birçok hastalığın önüne geçilmiĢtir. Bunların
yanında acil ambulans hizmeti de yer almakla beraber yardımcı sağlık hizmetleri
de yedi gün yirmi dört saat hizmet vermektedir. Bu hizmetlerden Belediye
herhangi bir ücret almamaktadır. Bakırköy halkı, belediyenin tıp merkezindeki
göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, üroloji, nöroloji, iç
hastalıkları, kulak burun boğaz, laboratuar, görüntüleme hizmetlerinden ve halk
sağlığı laboratuarından öncelikli hizmet almaktadırlar. Bunun yanında merkezin
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psikolog ve psikiyatri desteği de ücret beklentisi olmadan yapılmaktadır.
YaĢlıların düzenli sağlık kontrollerinden geçirilmesi, sürekli kullandıkları ilaçları
temin edebilmek için ilaç yazımı için ilçe mahallerindeki sağlık birimlerinden
ücretsiz faydalanabilmektedir. Ayrıca Sağlık üniteleri bünyesindeki diĢ sağlığı
birimlerinden de ücretsiz hizmet almaktadırlar. Bakırköy ilçe sınırlarında ikamet
eden yurttaĢlardan sağlık güvencesi bulunmayan zor durumdaki 65 yaĢ üstü
yurttaĢlarında kanser tedavilerini ve cerrahi operasyonlarını çeĢitli sağlık
vakıflarıyla yapılan iĢbirliği protokolleri gereğince bu vakıf hastanelerinde
herhangi bir ücret alınmadan yapılmaktadır. Bakırköy belediyesinin sağlıklı
yaĢam merkezlerinde genel olarak kontrolleri yapılmakta ve bu kontrollerden
ücretsiz yararlanmaktadırlar.
Bakırköy belediyesinin altmıĢbeĢ yaĢ üstü projesinden yararlanan ve ayrıca
ihtiyacı olan yaĢlılara erzak, giysi, para, hasta bezi ev eĢyası yardımları
yapılırken, Bakırköy belediyesi Atatürk Spor ve YaĢam Köyündeki spor
alanlarından ücret vermeden yararlanabiliyorlar. Tıp merkezlerinde yaĢlı
vatandaĢlar için doktor ve diyetisyen desteği de verilmektedir. Sağlıklı yaĢam
merkezinde sigarayı bırakma ve obezite ile savaĢ noktasında danıĢmanlık
hizmetlerinden de ücret vermeden yararlanabilmektedir. Spor eğitmeni hocalar
tarafından kontrolleri sağlanarak egzersiz yapmaları sağlanabilmektedir. AltmıĢ
beĢ

yaĢ

üstü

yurttaĢlar

Bakırköy

belediyesi

tiyatrolarından

ücretsiz

yararlanabilmektedir. Bakırköy Belediyesi Sanat evi ve Kent Müzesindeki kültür
ve sanat etkinliklerini takip edebiliyor, müzenin kafeteryasında çay ve kahve
ücretsiz

olarak

içerken

kütüphanedeki

kitapları

okuyabiliyor,

Kültür

merkezlerindeki sanat kurslarına ve Türk Sanat müziği Türk Halk müziği
korolarına

ücretsiz

olarak

katılabiliyor.

ÇeĢitli

seyahatler

ve

gezi

organizasyonlardan da yararlanabilmektedirler. Bakırköylü yurttaĢlara 65 yaĢ üstü
Bakkart verilerek Bakırköy belediyesinin her türlü hizmetlerinden yararlanma
imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca elli yaĢ üstü yurttaĢlarımıza hafıza testleri
yapılmaktadır. Uzman doktorlarca taraması yapılan elli ve üzeri yaĢtaki
vatandaĢlara ücretsiz olarak dikkat eksikliği ve hafıza testi yapılmıĢtır. Bu
etkinlik yoğun istek görmüĢ ve bu etkinliğin bu anlamda her sene tekrarının
yapılma kararı alınmıĢtır. Uzman doktor tarafından baĢvuran hastaların % 65 inde

103

Alzheimer tanısı konulduğunu belirtilerek erken tanının hastalığın seyrinde
önemli rol oynadığı vurgulanmıĢtır.
BAKOP
Kent Bilgi Sistemi‟nin Coğrafi Bilgi Sistemi verinin elde edilmesinin sağlayan
birimdir. Numarataj altlıklarının güncellemesi, grafik ve sözel verilerde ada ve
parsellerin güncellenmesi, parsel hareketlerin girilmesi vb. bütün grafik veriler bu
servisçe gerçekleĢtirilmektedir.
BAKOP E-Belediye Uygulaması ile e -belediye uygulamalarında TC, Sicil Kodu
ve Vergi No ile online tahsilat, istek / Ģikayet bildirim iĢlemleri yoğun olarak
kullanılmaktadır.
BAKOP Kent

Rehberi

ile

BAKOP veri

tabanından

çalıĢan,

otomatik

güncellenebilen „Kent Rehberi‟ uygulaması vardır. Bakırköy Belediyesi web
sayfasında bulunan kent rehberi uygulamasına girildiğinde adres ve parselden
haritaya gitme, bina fotoğrafı bulma iĢlemleri yapılabilmektedir. Bununla birlikte
özel yerlerin üniversite, hastane vb. gibi belirtilerek bulunması kolaylığı
sağlanmıĢtır.
BAKOP T-Belediye Hizmetleri ile 2009 yılından beri Çözüm Masası tek telefon
bünyesine alınarak hizmet ve ulaĢım kolaylığının sağlanması amaçlanmıĢtır.
VatandaĢlar 414 9 777 numaralı telefondan; borç bilgileri sorgulama, tahakkuk
bilgileri öğrenme, Ģikayet bildirme, Ģikayet durumu sorgulama, tahsilat bilgileri
öğrenme,

beyan

bilgileri

sorgulama,

Ģifre

değiĢtirme

iĢlemlerini

gerçekleĢtirebilmektedir.
Çözüm masası
Bakırköy Belediyesi‟ne bağlı olan Çözüm Masası birimine, vatandaĢlar tarafından
gelen istek ve Ģikayetler, niteliğine göre değerlendirildikten sonra, söz konusu
istek

ve

Ģikayetlerin

çözümlenebilmesi

amacıyla

ilgili

müdürlüklere

iletilmektedir. 2013 yılında Çözüm Masası faaliyetleri ile ilgili aĢağıdaki tabloda
bilgi verilmiĢtir. Tablodaki verilere bakıldığında; 2013 yılı içinde toplam alınan
baĢvuru sayısı 11.974 iken çözümlenen baĢvuru sayısı ise 11.403‟tür. Tablodaki
verilerden de anlaĢılacağı üzere Çözüm Masası çalıĢmalarında %95,23 oranı ile
baĢarı yakalamıĢtır. Bir sonraki dönemde ise baĢvuruların %100 oranında
çözümlenmesi hedeflenmektedir.
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Çizelge 4.13: 2014 Çözüm Masası Raporu

Halk kılavuzu
Bakırköy Belediyesi, ilçe halkına yönelik vatandaĢların kamu kurum ve
kuruluĢlarındaki iĢlemleri için; nereye nasıl baĢvuracakları, bu kurumların adres
ve telefon bilgileri, diğer önemli telefonlar, ilçe haritası ve on beĢ mahalle
haritasının da yer aldığı “vatandaĢ odaklı” hizmetler kapsamında; vatandaĢın
yaĢam Ģartlarını daha kolay bir noktaya geçip, vakit tasarrufunun sağlanması
hedefli, rehber özelliğine sahip halk kılavuzu dağıtımı çalıĢmaları yapmaktadır.
Bakırköy kadın danıĢma evi
2013 yılında 95 kadın danıĢan bizzat Kadın DanıĢma Evi‟ne baĢvuru yapmıĢtır.
Kadınlara toplamda 224 kez danıĢmanlık hizmeti sağlanmıĢtır. Bunların 217‟si
psikolojik boyutlu ve 17‟si hukuki boyutlu destek kapsamındadır. 2013 yılında
baĢvuran yeni danıĢan sayısı 60 kiĢidir. BaĢvuruların %75'i ilçe dahili %25'i de
ilçe dıĢındandır. Kadın DanıĢma Evi'nde 3 gönüllü avukat, 7 gönüllü psikolog ve
1 koordinatör ile yürütülen güçlendirilme çalıĢmaları yapılmıĢtır.
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2014 yılında kadın danıĢma evine 115 kadın baĢvuru yapmıĢtır. 330 kadına
verilen danıĢmanlık hizmetinin 270‟i psikolojik boyutta, 50‟si hukuki boyuttadır.
2014 yılında baĢvuran yeni danıĢan sayısı 85 kiĢidir. BaĢvuruların %75'i ilçe
dahili %25'i de Bakırköy dıĢındandır. Kadın DanıĢma Evi‟nde 4 gönüllü avukat, 7
gönüllü psikolog ve 1 koordinatör ile yürütülen kadını güçlendirilme çalıĢmaları
yapılmaktadır. Bu çalıĢmalar; Bakırköy Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından,
Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü, UlaĢım Hizmetleri
Müdürlüğü,

Tiyatro

Müdürlüğü

Özel

Kalem

Müdürlüğü

desteği

ile

gerçekleĢtirilmiĢtir.
Sosyal hayatı destekleme projesi
Ġstanbul

Emniyet

Müdürlüğü

ve

Narkotik

Suçlarla

Mücadele

ġube

Müdürlüğünün, Bakırköy belediyesi ile birlikte ilçe dahilindeki ortaöğretim
kurumlarında uygulanması planlanan “Sosyal Hayatı Destekleme Projesi”
kapsamında, Gençlerin madde kullanımı problemine karĢı bilgilendirmek, sosyal
hayatını yeniden düzenleyerek risk faktörlerini azaltmak, maddelere hayır
diyebilme yetisini güçlendirmek, akran baskısına direnç göstermelerini sağlamak
ve koruyucu faktörleri güçlendirmek suretiyle gençlere daha sağlıklı bir ortam
oluĢturmada, Bakırköy ilçe belediyesince gençlere bu konuları içeren 48.000 adet
“Madde Bağımlılığı ile Mücadele Kitapçıkları” basımı ve dağıtımı iĢi
gerçekleĢtirilmiĢtir. (Bakırköy Belediyesi, t.y.).
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5

SONUÇ VE ÖNERĠLER

Türkiye'de sosyal belediyecilik uygulamaları anlamında belediyelere yasalarla
geçmiĢ yıllara oranla daha geniĢ yetkilere sahip olsalar bile, yapılan çalıĢmalar
istenilen oranda kiĢiye ulaĢarak yaygınlık sağlayamadığı söylenebilir. Yerel kamu
yöneticilerinin çoğu, sosyal politikaların ehemmiyetini, sosyal barıĢa ve
kalkınmaya verdiği faydayı göremeyerek ve bu çalıĢmaları, hizmetleri genelde az
olan maddi kaynaklarla yapılan gereksiz hizmetleri genelde kısıtlı ekonomik
koĢullara rağmen yürütülen ihtiyaç dıĢı harcama olarak görmektedir. Sosyal
sorumluluk bilincinin geliĢtirilmesi ve yurttaĢlara verilmiĢ olan sosyal hakların
temel insan hakları kapsamında olduğunun anlaĢılması önemlidir.
Bugün adı sosyal belediyecilik olarak ifade edilen hizmetler, aslında Türkiye‟de
kültürel anlamda sahip olunan yardımlaĢma ve dayanıĢma, iyiliği emretme ve
kötülükten sakındırma (hisbe) gibi birçok değerlerin yansıması olarak eskiden
beri devam ede gelen sorumluluklardır. Batıdaki anlayıĢla bu anlamda çok ciddi
fark bulunmaktadır. Sahip olunan milli ve manevi değerler zaten bir kanun ve
yönetmeliğe ihtiyaç bırakmadan, bu topluma sosyal hizmetlerin götürülmesini
etkili kılmaktadır. Yapılan çalıĢmanın geneli dikkate alındığında görüleceği üzere,
sosyal devlet kapsamında yapılması gereken birçok görevin 1980 sonrasında hem
dünyada hem de ülkemizde tam anlamıyla yerine getirilmediği görülmüĢtür.
Dolayısıyla bu vazife batıda sivil toplum örgütleri, özel teĢebbüs ve yerel
yönetimlere bırakılmıĢtır. Aynı Ģekilde Türkiye‟de de bu daha çok yerel yönetim
birimi olan belediyelere 5393 sayılı Kanunla devredilmiĢ ve belediyeler
tarafından da uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Aynı zamanda Türkiye‟de de sivil
toplum örgütleri ve özel teĢebbüsler de ciddi anlamda sosyal sorumluluklarının
gereği olan hizmetleri yerine getirmektedirler.
Her belediyenin hizmet verdiği alanın coğrafi koĢulları, yaĢayan halkın
demografik özellikleri ve sosyal özellikleri farklılık göstermektedir. Bu
farklılıklar bölgenin ve halkın belediyeden beklediği hizmetlere yansımaktadır.
Bunun için belediyelerin öncelikle bölgesinin ve yaĢayan halkın özelliklerini
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belirlemesi ve beklentiler göz önüne alınarak, risk gruplarına öncelik tanındıktan
sonra tüm vatandaĢlara eĢit Ģekilde hizmetlerini ulaĢtırmaları, etkin bir sosyal
belediyecilik hizmetlerinin anahtarı olmalıdır.
Bakırköy Belediyesi tarafından yapılan sosyal belediyecilik hizmetleri bu
hizmetleri yerine getiremeyen/getirmeyen diğer ilçelere örnek olması bakımından
önemli bir hizmeti yerine getirmektedir. Bakırköy Belediyesi misyonu ve vizyonu
çizgisinde yapılan stratejik program kapsamında hizmetlerini uygulamakta ve
takibini yapmaktadır. Sosyal ve kültürel faaliyetleri vatandaĢların talep ve
önerilerini dikkate alarak düzenlemekte ve yaygınlaĢtırmaktadır. Belediye
hizmetlerinde öncü, örnek projeler üretmektedir. Bakırköy Belediyesi‟nin bütün
vatandaĢlarının kullanabilmesi için spor, kültür ve sosyal altyapı tesisleri
bulunmaktadır. VatandaĢların çevre, sağlık ve güvenliğine yönelik çalıĢmalar
yapılmaktadır. Bakırköy Belediyesi aynı zamanda kadın, yaĢlı, çocuk ve engelli
vatandaĢların hayatlarına kolaylık kazandıracak projeler geliĢtirmekte ve yeĢil
alanların arttırılması amaçlı faaliyetler yapmaktadır. YurttaĢların toplumsal,
sosyal ve çevre konularında bilincini arttırmak amaçlı eğitimler vermektedir.
Belediye afet merkezleri kurarak acil durumlarda hızlı müdahale edebilmektedir.
Öncü ve örnek belediye vizyonu yönetim kadrosu ve çalıĢanlarca benimsenmiĢ ve
hizmetler bu çerçevede üretilmektedir. E-belediyecilik uygulamaları arttırılmakta
ve bu Ģekilde vatandaĢ Ģikâyet ve talepleri daha hızlı ve etkin bir Ģekilde
değerlendirilmektedir.
Genel

olarak

Bakırköy

Belediyesi‟nin

sosyal

politika

uygulamalarına

bakıldığında; tiyatro ve opera binalarının olması, botanik park gibi temalı
parklara sahip olması, sağlık alanında verilen hizmetlerin yeterli olması, aĢevinin
bulunması, belediyeye ait bütün vatandaĢların kullanımı için açık spor, kültür ve
sosyal altyapı tesislerinin olması, Bakkart projesinin uygulanması, afetlere karĢı
bir merkezinin ve eğitimli personelinin bulunması, yeĢil alanların diğer ilçelere
göre fazla olması, belediye üst yönetiminin geliĢmeye ve yeniliklere açık olması,
kadın, yaĢlı, çocuk ve engelli yurttaĢların hayatlarına kolaylık kazandıracak
projelerin geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması, kurumsal yapılanmanın yeterli
olması, kiĢi baĢına düĢen yeĢil alanın dünya standartlarında olması, iç kontrol
sisteminin oluĢturulması ve yönetim hedefi ile Ġç Kontrol Biriminin varlığı
Bakırköy Belediyesi‟nin güçlü yönleri olarak söylenebilir.

108

Bakırköy Belediyesi tarafından yapılan sosyal belediyecilik hizmetlerinde çeĢitli
sorunlarla da karĢılaĢıldığı görülmüĢtür. Bakırköy Belediyesi hizmet birimlerinin
dağınıklığı, çalıĢmaların halka gerekli düzeyde duyurulamaması, kurumsallaĢma
noktasında eksiklik, birimlerin iĢbirliği ve uyumunun azlığı, teknolojik altyapının
imkanlarından yeter derecede yararlanılamaması, hizmet binasının yeterli
kapasitede olmaması ve dağınık olması, stratejik yönetim anlayıĢının yeterince
yerleĢmemiĢ olması, belediyeye ait sağlık kuruluĢlarının olması, birimlerin
iliĢkilerinin

zayıflığı,

teknolojik

altyapıdan

çalıĢanların

gereken

Ģekilde

faydalanamaması ve çalıĢanın sahip olması gereken teknik donanımlarının zayıf
olması, personelin iĢbirliği ve takım ruhunun zayıf olması, arĢivleme sisteminde
eksikliklerin bulunması, araç parkının yetersiz olması, kurum içi kültürel ve
sosyal faaliyetlerin yetersiz olması,Ģehrin engelli vatandaĢ, yoksul kesim ve
emisyon (koku) haritasının hazırlanmamıĢ olması, izleme, kontrol ve denetim
mekanizmalarının yetersizliği, hizmetlerin yeterince tanıtılamaması, engellilere
yönelik

fiziki

eriĢebilirlik

ve

ulaĢabilirlik

standartlarının

tam

olarak

sağlanamaması ise Bakırköy Belediyesi‟nin zayıf yönleri olarak söylenebilir. Bu
zayıf yönler sosyal politika uygulamalarına bir engel olarak görülmektedir.
Dolayısıyla yapılan hizmetler ve yardımlar bütünlük içersinde, plan ve program
doğrultusunda yapılarak, bu aksaklıklar ve bu engellerin ortadan kaldırılarak
optimum fayda sağlanabilir..
Bakırköy Belediyesi 2013 ve 2014 senesi çalıĢmalarında hedef ve hedeflerini tam
anlamıyla elde etmek,vizyon çerçevesinde hareket etmek ve tespitlerle ortaya
çıkan zayıf tarafları çözmek, güçlü yönleri korumak için tüm çalıĢanları ile
birlikte koordineli olarak çalıĢmalıdır. Belediye, personelinin katılım ve
yaratıcılığını geliĢtirmeli, ekip çalıĢması ve iĢbirliğini ortamının güçlendirmesini
sağlamalıdır.
Belediye Bütçesiyle birimlerin sahip olduğu maddi kaynakların kullanımının
faydalı ve sağlıklı olması, belediyenin üstlendiği vazifeleri görevleri mevzuat
hükümlerine

göre

yapabilmesi

yapılmalıdır.

Belediyenin

için

çevresi

bilgilerin
ve

yükümlülüklerinin güçlenmesi sağlanmalıdır.
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yöneticiye

paydaĢları

ile

bilgi
olan

aktarımı
iliĢkisinin,

Halkla direk temas içinde olan, sosyal iliĢkilere hakim ve kamu kaynaklarının
etkin kullanılmasına dair yapı önemsenmelidir. Belediyenin amaçlarına dair
düzenli aralıklarla raporlar hazırlanmalı ve değerlendirilmelidir.
Belediye idari kadrosu ve çalıĢanların iliĢki ve iletiĢiminin daha sağlam bir
noktaya çekilmesi için faaliyet ve iyileĢtirmeler yapılmalıdır. Bilgi yönetim
sistemiyle iletiĢim koordineli olmalıdır. Belediye çalıĢanlarının yurttaĢa vereceği
hizmetin daha sağlam ve yerinde olmasının sağlanması için gerekli koĢullar
belirtilmeli ve iĢinde baĢarılı olan çalıĢan teĢvik sistemi ile ödüllendirilmelidir.
YurttaĢların, belediye faaliyet ve hizmetlerine dair düĢüncelerini ölçmek, buna
göre

hizmet

önceliklendirilmesi

yapmak

ve

idare

politikalarının

yönlendirilmesine yardım sağlamak hedefiyle, faaliyet gösteren tüm birimler için
anket çalıĢmaları yapılmalıdır. Hizmet kalitesinin arttırılmasına dair yapılan
faaliyetler olmalıdır. Ġdari anlamda faaliyetlerin sunulmasında üretkenlik ve
etkinliği yükseltecek kalite yönetimi faaliyetlerine ağırlık verilmeli ve idari
anlamda katılımcı metot uygulanmalıdır. BaĢka yerel yönetimler ile kesinlikle
bağlantı kurulmalı ve iĢ birliği içinde projelere imza atılmalıdır.
Sonuç olarak Bakırköy Belediyesi‟nde sosyal belediyecilik anlayıĢında yaĢanan
geliĢim oldukça önemli bir aĢama kaydetmiĢtir. Türkiye‟deki belediyelerle
kıyaslandığında, hem ilçede yaĢayanlara verilen hizmetler açısından, hem de
çalıĢanlarının yaĢam standartını yakalayabilmeleri hususunda ücret politikaları
çok iyi durumdadır. Ancak geliĢmiĢ ülke örnekleriyle kıyaslandığında ve mevcut
sorunlar düĢünüldüğünde kurumsal olarak sosyal belediyecilik uygulamalarından
bahsedebilmek için halen atılması gereken büyük adımlar mevcuttur.
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