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Abstract 

Lindbec (1999) uses the concept of welfare state to mean the provision or 
support of services such as state-financed social insurance systems, 
transfers, health, elderly care and child care. In other words, different public 
spending programs are emphasized differently from the classical role of 
government (producing collective goods, controlling various externalities, 
producing physical infrastructure). In this sense, it seems that the welfare 
state has carried out responsibilities and duties beyond its traditional roles 
in the past. 
In this study, the conceptual framework of the social state and welfare states, 
the responsibilities of the social state, the reflections on authority transfer 
and local governments will be examined. In general, the municipalities and 
especially the works carried out by Gaziantep Metropolitan Municipality 
within the scope of social service applications will be examined. In general, 
the municipalities and especially the works carried out by Gaziantep 
Metropolitan Municipality within the scope of social service applications will 
be examined. 
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Yerel Yönetimlerin Sosyal Belediyecilik Uygulamaları: Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Örneği 

Anahtar Kelimeler 
Sosyal devlet, 

belediye, 
büyükşehir 
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Özet 

Lindbec (1999) refah devleti kavramını devlet tarafından finanse edilen 
sosyal sigorta sistemleri, transferler, sağlık, yaşlı bakımı  ve çocuk bakımı 
gibi hizmetlerin sağlanması ya da desteklenmesi anlamında kullanmaktadır. 
Yani devletin klasik rolünden (kolektif mallar üretmek, çeşitli dışsallıkları 
kontrol etmek, fiziki altyapı üretmek gibi) farklı olarak çeşitli kamu harcama 
programlarına vurgu yapılmaktadır.  Bu anlamda refah devletinin  geçmişte 
sahip olduğu geleneksel rollerinin ötesinde sorumluluklar ve görevler 
yüklendiği görülmektedir. 
Bu çalışmada sosyal devlet ve refah devletlerinin kavramsal çerçevesi, sosyal 
devletin sorumlulukları, yetki devri ve yerel yönetimlere yansımaları 
incelenecektir. Genelde belediyelerin özelde ise Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi’nin sosyal hizmet uygulamaları kapsamında yaptığı çalışmalar ele 
alınacaktır. 
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1. Sosyal Refah Devletinin Tanımı ve Kapsamı 

Sosyal devlet “kişi ve ailelere sosyal statü ve sınıflarına bakılmaksızın sahip 
oldukları gelir ve mülklerinden bağımsız olarak minimum bir gelirin garanti 
edilmesi, ferdi ve ailevi krizlere yol açabilecek hastalık, yaşlılık, işsizlik, tabi afetler 
gibi belirli sosyal riskleri karşılayabilecek duruma getirilmeleri amacıyla piyasa 
güçlerinin işleyişine müdahaleleri içeren politikalar uygulayan devlettir (Aygen, 
2014:5) Bu tanıma bakıldığında sosyal devletin  vatandaşlarını sağlık, sosyal, 
ekonomik ve güvenlik açısından yaşamlarını garanti altına aldığı görülmektedir. 

Sosyal devletin anayasal bir ilke olarak hukuk sistemimize girmesi 1961 Anayasa’sı 
ile mümkün olmuştur. Anayasa cumhuriyetin sosyal bir hukuk devleti olduğu 
hükmünü getirmiş, 1982 Anayasası da aynı eğilimi paylaşmıştır. Aynı şekilde, 
Anayasa Mahkemesi de 1988 tarihli bir kararında yaptığı sosyal hukuk devletini 
“güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve 
toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet” şeklinde tanımlamıştır (Sezik, 
2017: 3). 

“Demokratik sosyal hukuk devleti, insan hak ve özgürlüklerine saygı gösteren, 
ferdin huzur ve refahını gerçekleştiren ve teminat altına alan, kişi ile toplum 
arasında denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, özel 
teşebbüsün güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, çalışanların insanca 
yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, ekonomik ve 
mali önlemler alarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve milli gelirin adalete 
uygun biçimde dağılmasını sağlayıcı önlemler alan, adaletli bir hukuk kuran ve 
bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sayan devlet demektir…” (Şahinoğlu, 
2014:71) . 

Sosyal devlet, sosyal görev ve sorumluluklar üstlenmiş, insana şeref ve haysiyetine 
yaraşır maddi ve manevi ihtiyaçları kapsayan asgari refah koşulları gerçekleşmeyi 
hedef almış ve sosyal güvenlik kurumlarını kurmuş devlettir. Sosyal devlet, bir 
taraftan toplumdaki refah seviyesi bakımından var olan farklılıkları gidermeye 
çalışır ve orta sınıfı oluşturmak için alt gelir gruplarının sosyal ve ekonomik 
durumlarını farklı sosyal politika araçlarıyla düzeltmeyi hedefler; diğer taraftan, 
bireyleri çalışma ve sosyal hayatta yalnız bırakmayan, insani gelişmeyi sağlamak 
amacıyla gerektiği zaman ekonomik ve sosyal hayata müdahale eden devlet 
anlayışıdır (Çelik, 2014:4-5). 

2. Sosyal Refah Devleti 

Sosyal refah devleti için bir uzlaşmaya varılmış kapsamlı tek bir tanım 
bulunmamakla birlikte; sosyal refah devleti, amaçlara ve araçlara dayalı olarak 
açıklanmaktadır. Refah devletine ilişkin literatürdeki başlıca tanımlara 
bakıldığında kavramı amaç olarak ifade eden ve literatürde en çok kabul gören 
tanım Briggs’in tanımıdır . 

“Bireylere ve ailelere minimum bir düzeyde gelir garantisi sağlanması, kişilerin 
belirli bir sosyal riskleri(hastalık, yaşlılık, işsizlik) üstesinden gelmesinde onlara 
yardımcı olunması ve belirli sosyal refah hizmetleri aracılığıyla tüm vatandaşlara en 
iyi yaşam standardının temini alanında faaliyete bulunulmasıdır” (Mermer ve ark., 
2016:3). 
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Zastrow  (2016:38) sosyal refahın hedefini ‘’Bir toplumdaki tüm bireylerin sosyal 
maddi, sağlık, ve boş zaman gereksinimlerini karşılamaktadır. Sosyal refah, zengin ve 
yoksul tüm yaş gruplarının sosyal işlevselliğini arttırmaya çalışır.’’ şeklinde 
tanımlamaktadır.  

Refah devleti denildiği zaman, genel olarak sosyal refahın maksimizasyonu 
amacıyla devletin ekonomiye aktif ve kapsamlı müdahalelerde bulunmasını 
öngören bir devlet modeli anlaşılmaktadır. Refah devleti en genel anlamda piyasa 
ekonomisinin başarısızlıklarını ve yetersizliklerini ortadan kaldırma amacını 
gütmektedir ve müdahaleci, düzenleyici, yeniden dağıtıcı ve gelişimci bir devlet 
anlayışıdır (Duyan ve ark. 2008:3). 

İkinci Dünya Savaşı sonrası otuz yıllık dönem (1945-1975), refah devletinin büyük 
önem kazandığı göze çarpmaktadır. Bu dönemde sosyal politikalar yaygınlaşmış, 
kavramın anlamı da bu yıllarda genişlemiştir. Savaşın doğurduğu ekonomik ve 
sosyal sorunların da etkisiyle sosyal adalet kavramı sorgulanmaya başlamış, 
devletler bu doğrultuda eğitim, sağlık, yoksulluğun önlenmesi, istihdam gibi 
konularda refahı artırmaya yönelik uygulamalara önemli derecede kaynaklar 
aktarmışlardır. .”(Şahinoğlu, 2014: 22). 

Refah devletinin sorumluluk alanları arasında ailenin, çocukların gençlerin, 
kadınların, yaşlıların korunması ;iş bulma mesleki eğitim, çalışma koşullarının 
düzeltilmesi; sosyal güvenlik; yoksullara, sakatlara, yaşlılara yardım gibi konular 
yer almaktadır (Ceylan, 2015:84). 

Refah devletlerinin görevleri temel olarak beş alanda yoğunlaşmıştır. Bunlar : 

 Sosyal Güvenlik 

 Eğitim 

 Sağlık 

 Gelirin yeniden dağıtımı 

 Sosyal refah hizmetleridir  (Ceylan, 2015:84-85). 

Sosyal refah devletleri planlanan  hedeflerine ulaşmak için politikalar geliştirir ve 
bu politikalara uygun programlar yürütürler. Politikaların belirlenmesi hem 
sorunların çözümünde kolaylık sağlamakta hem de sistemli bir ilerlemenin alt 
yapısını oluşturmaktadır.  Bu anlamada sosyal politikanın açıklanması  ve 
çerçevesinin belirlenmesi önemlidir. 

3. Sosyal Politika 

G. Albrech geniş anlamda sosyal politikayı şöyle tanımlamaktadır: 

“Toplumun ekonomik yaşamında ekonomik bağımlılıkları nedeniyle özellikle zarar 
görebilecek olan, yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya bulunan halk gruplarının 
korunması için sosyal güvenlik ve barışın sağlanmasıyla halkın ve devletin varlığını 
koruma ve gelişmesini sağlama amacına yönelen önlemlerin ve örgütlerin 
bütünüdür.” (Şahinoğlu, 2014: 22). 

 Weddigen ise dar anlamda sosyal politikayı daha da somutlaştırarak, ekonomik 
şartları değiştirmek suretiyle sosyal sınıflar arasında çatışma ve uyumsuzluklar 
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doğuran ekonomik şartlart-dan kaynaklanan uyumsuzlukların barışçıl yollarla 
çözülmesi ve böylece sosyal topluluğun amaçlarını korumaya yönelmiş olan bir 
tedbirler bütünü olarak tanımlamaktadır (Gençler ve Çiftçi, 2013:3). 

Tokol da sosyal politikayı işçi sınıfının korunması eksenindeki devlet politikalarına 
ek olarak sosyal güvenlik ve toplum içi barışın sağlanması, devletin varlığının 
korunması ve geliştirilmesi için zor durumda bulunan tüm bireylerin 
korunmasının amaç edinilmesi olarak ifade etmektedir (Gençler ve Çiftçi, 2013:3). 

Her ne kadar tanımı üzerinde bir uzlaşma bulunmasa ve ilk çıkış dönemlerinde 
oldukça siyasal ve ideolojik bir içeriğe sahip olsa da, bugün sosyal politika deyince, 
bir ülkede çeşitli toplumsal sorunlara ilişkin olarak uygulanan politika ve önlemler 
bütünü anlaşılmaktadır. Sosyal politika uygulayan devletlere de, “Sosyal Devlet” ve 
“Sosyal Refah Devleti” gibi adlar verilmektedir (Aygen, 2014:5). 

Sosyal politika, “toplumu oluşturan bireylerin sosyal ihtiyaçlarını karşılama 
amacına yönelik faaliyetlerde bulunan disiplinler arası bir bilim dalıdır”.  Başka bir 
tanımda; “sosyal politika, devletlerin, resmi ve özel sosyal kurumların ve sivil 
toplum örgütlerinin, değişik sosyal kesimlerin yaşama şartlarını iyileştirmek 
maksadıyla uyguladıkları sosyal politikaların ve tedbirlerin bütünüdür” (Uzun, 
2013:28). 

Bu tanımlamalar incelediğinde politikanın dezavantajlı, kendi kendine yetemeyen, 
yardıma gereksinim duyan birey ve grupların diğer bireylere eşit şartlarda bir 
yaşam sürdürebilmeleri için tedbir ve destek programlarını kapsadığı 
görülmektedir. Bireylerin kendinden ve çevresinden dolayı arka planda kalması 
veya ihmal edilmesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.  

Sosyal politika, yoksullar, yalılar, engelliler, hastalar, kadın ve çocuklar gibi 
toplumda kendi kendine bakamayan birey ve gruplar için daha fazla yararın 
gerçekleşmesinde bir araçtır. Bir politikanın sosyal politika olarak 
değerlendirilebilmesi için; refah düzeyini artırıcı politikalar olması; ekonomik 
amaçlarının yanı sıra ekonomi dışı amaçlar kapsaması ve toplumdaki tüm 
dezavantajlı gruplara gelirin yeniden dağılımını hedeflenmesi gerekir (Çelik, 
2014:4). Bu açıdan bakıldığında sosyal  politikaların yukarıda açıklanan ifadeyi 
desteklediği görülmektedir. 

4. Sosyal Destek 

Sosyal destek kavramının çok çeşitli tanımları yapılmaktadır. Şahin, sosyal desteği, 
“zor durumda ya da sıkıntı içinde olan bireye, aile üyelerinin, akrabalarının, 
arkadaşlarının yanı sıra diğer toplumsal ilişkilerin sağladığı veya sağlayacağı 
destek kaynakları” 133 şeklinde tanımlarken; Karpat, “Bireyin stresle yaşamsal 
sorunlarla başa çıkması konusunda başkalarını (arkadaşların, ali üyelerinin, kendi 
kendine yardım grubu üyelerinin, kamu kuruluşlarının v.b.) sağladığı her türlü 
destek”134 olarak tanımlanmaktadır (Öztürk, 2012:50). 

Yaşam dinamikleri içerisinde bireylerin psiko-sosyo-ekonomik açıdan kendi 
kendine yetememesi durumunda yakınlarından, arkadaş ve çevresinden  destek 
alma durumu bireyin iyilik haline erişmesinde etkili bir unsurdur. Konunun 
anlaşılması açısından sosyal desteğin işlevlerine değinmek yerinde olacaktır. 
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Sosyal desteğin işlevleri; 

 Kişilere malzeme ve hizmet desteği sağlayarak kişinin psikolojik olarak 
rahatlamasını sağlamak, 

 İnsanlara sorunlar karşısında başa çıkma yöntemlerini öğretmek, 

 İnsanların kişisel gelişim ve performanslarına olumlu katkılarda bulunmak, 

 Kriz anında insanların stresinin en alt düzeye inmesine yardımcı olmak 

şeklindedir (Öztürk, 2012:50). 

Sosyal destek tarihçesine bakıldığında özellikle sanayileşme ve kentleşmeyle 
beraber bu kavramın etkisini yitirdiği görülecektir. Geniş ailenin çekirdek aileye 
dönüşümü, ben merkezci ilişkileri de beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla 
komşularına, yakınlarına ve akrabalarına yardım etme ve problemlerini çözme 
noktasında toplumsal olarak değişimler olduğu söylenebilir. Bu durum 
beraberinde bireylerin farklı yapı ve sistemlerden yardım talebinde bulunmalarına 
neden olmaktadır. Bu noktada halka en yakın yerleşim birimlerinden yerel 
yönetimlerin de söz konusu yapılar içerisinde yer aldığını söylemek mümkündür.  

5. Yerel Yönetim 

Türkiye’de yerel yönetim birimleri anayasada da belirtildiği üzere il özel idaresi, 
belediyeler ve köylerin yanı sıra büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin 
olduğu bir yapıya sahiptir. Ancak yerel yönetim söz konusu olunca akla belediyeler 
gelmektedir. 5393sayılı Belediye Kanununda, belediye; belde sakinlerinin mahallî 
müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı 
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu 
tüzel kişisi olarak tanımlanmıştır (Çöpoğlu :6). 

Anayasanın 127. Maddesi de mahalli idarelerini şöyle izah etmektedir: ‘’Mahalli 
idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen  ve karar organları, yine kanunda 
gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. 
Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine 
uygun olarak kanunla düzenlenir’’  (Beki, 2009:27).  

Yerel yönetimlerin görev ve yetkilerinin daha iyi kavranması açısından yetki devri 
ve yerindelik ilkesinin açıklanmasında fayda vardır. 

5.1. Yetki Devri İlkesi 

Güçlü bir “hiyerarşi” geleneğine sahip olan Türk Kamu Yönetimi, “kökleri tarihin 
derinliklerine giden bu “gelenek” ile genellikle üstler ve astları arasında iletişim 
eksikliğine yol açmakta ve doğrudan üretilen hizmetlerin niteliğini olumsuz 
yönde”22 etkilemektedir. Bu, mevcut soruna çözüm olarak geliştirilen yetki devri 
yoluyla, yasalar, hangi konularda hangi yetkilerin, hangi makama 
devredilebileceğini öngörmektedir. Bu yetki devri, yönetsel bir işlemle 
gerçekleşmektedir. Yetki devri yoluyla karar alma “yetkisi ve sorumluluğu yetkinin 
devredildiği makama geçer. İmza yetkisinin ise sorumluluk ve karar alma yetkisi 
imza yetkisi verende kalır ve bu yetkinin verilmesi için yasal bir yetkiye de gerek 
yoktur”.23 Ancak “bütün konularda imza yetkisinin devri söz konusu olamaz. Yetki 
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devrinde olduğu gibi, imza yetkisinde de amir, her zaman yetkisini geri alabilir” 
(Yetki Devri:28). 

5.2. Yerinden Yönetim İlkesi  

Yerinden yönetim, ülkenin değişik coğrafya alanlarında farklılık gösteren yerel 
ortak ihtiyaçlarının karşılanması, hizmetlerin sunulması ve sorunların çözülmesi 
için yerel özerkliğe sahip, karar organları seçimle oluşan, halkın yerel kararların 
oluşumuna katılımının ve denetiminin öngörüldüğü, özerkliğe sahip bir yerel 
örgütsel yapıyı içeren yönetim anlayışıdır (Uzun, 2013:19). 

Yerindenlik ilkesi ll. Dünya Savaşı öncesi daha çok birey ve toplum arasındaki 
ilişkileri düzenleyen bir ilke olmasına rağmen,  savaş sonrası dönemde gücün, 
‘’siyasi kurumlar’’ ve ‘’otoriteler’’tarafından üst makamlarda toplanmasını 
eleştiren; yetki kullanımının aşağıya doğru dağıtılması gerektiği fikrini vurgulayan 
hukuksal bir kavram haline gelmiştir. İlke ilk olarak 1985 yılında Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı’nda daha sonra ise AB kurucu antlaşması olan 1992 
tarihli Maastricht Antlaşması’nda yer almıştır (Artan, 2012:68). 

6. Belediye 

5393 sayılı Belediye Kanunu belediyeleri “Belde sakinlerinin mahallî müşterek 
nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler 
tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” 
olarak tanımlamaktadır. Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde 
belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde ise belediye kurulması zorunludur 
(Şahinoğlu, 2014: 75). 

Belediyelerin, idari ve mali özerkliğinin bulunması, sosyal politika alanındaki 
fonksiyonları araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Bu konuda yapılan 
çalışmalarda, belediyelerin, sosyal devlet işlevlerinin yerine getirilmesindeki 
rolüne değinilmiş ve bu kurumların yerel düzeydeki hizmetlerin sunulmasında 
merkezi yönetimlere göre daha etkili olduğu konusunda bir oydaşma oluşmuştur. 
Özellikle ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra, gelişmiş ülkelerde refah devletinin 
genişlemesine koşut olarak belediyelerin sosyal politika hizmetlerindeki payı 
artmıştır (Çelik, 2014:3). 

7. Büyükşehir Belediyesi 

Öncelikle belde, ilçe ve il belediyeleri olarak faaliyetlerine devam eden belediyelere 
1982 Anayasası’nın özel yönetim biçimleri ile ilgili hükmüne dayanarak kurulan 
büyükşehir belediyeleri eklenmiştir. 2012 yılında ise büyükşehir belediyesi 
kurulabilmesi için 6360 sayılı yasayla yapılan düzenlemeyle il sınırları içerisinde 
750.000 nüfus kriteri getirilmiştir (Şahinoğlu, 2014: 76). 

Büyükşehir belediyesi: Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe 
belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak 
kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar 
organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini, (5216 Sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanunu) ifade eder. 

Geçmiş dönemden fakir, kimsesiz, engelli ve yaşlı kimselere aşevlerinde sıcak 
yemek, yiyecek, giyecek verilmesi biçiminde devralınan sosyal yardımlar, 1990’lı 
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yıllardan sonra hem tür, nitelik ve kapsam olarak artmış ve hem de ayrı ayrı 
belediye kurumları tarafından sağlanır hale gelmiştir. Engelliler merkezi, huzurevi, 
kadın ve çocuk sığınma ev ve merkezleri, hastane, poliklinik ve sağlık 
merkezlerinin kurulması ve kapsamlı meslek ve beceri kazandırma kurslarının 
düzenlenmesi birçok Büyükşehir Belediyesinin temel hizmetleri arasına girmiştir. 
Bazı Büyükşehir belediyeleri tarafından sağlanan bu hizmetler, giderek 
yaygınlaşmaktadır (Pekşen, 2014:28). 

Özellikle toplumun aksayan yönlerine müdahale etmesi açısından yerel 
yönetimlere verilen görev ve sorumluluklar insanların yaşamın bütün evrelerinde  
psiko-sosyo-ekonomik gereksinimlerinin karşılanmasına imkan tanımıştır. Bu 
noktada kendi kendine yetemeyen bireylerin eşit koşullarda yaşamlarını 
sürdürmeleri bakımından sunulan hizmetler anlamlıdır. Diğer taraftan 
belediyelerin sportif, kültürel, eğlence, faaliyetlerini de üstlenmesi konusunda 
5216 Sayılı Kanununun Büyükşehir Belediyelerine  sorumluluk yüklediğini 
görmekteyiz. 

Büyük Şehir belediye sorumlulukları 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanun’unda, yerelde yapılması gereken sosyal 
politikaların belediyeler tarafından geliştirileceği belirtilmektedir. Kanun, 
bireylerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal sorunlarının çözülmesi 
görevini belediyelere yüklemektedir. 5216 sayılı Kanunun 7. maddesi, büyükşehir 
belediyelerine, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, 
gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, 
geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma 
kursları açmak sorumluluğunu vermektedir (Sezik, 2017:5) 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ‘’m’’ bendinde, Büyükşehirin 
bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, 
hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri 
yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor 
kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, 
amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı 
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, 
antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek (5216 Sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanunu). 

Yine aynı kanunun ‘’n’’ bendinde Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür 
hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu 
hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli 
malzeme desteğini sağlamak (5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu). 

Madde 7. ‘’v’’ bendi ise;  sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile 
yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü 
sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler 
kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, 
bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu 
kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. 
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Böylece, ev hanımları, okumamış gençler, işsizler, engelliler vb. insanlar bu tür 
etkinliklere katılıp bir meslek veya beceri kazanabilecek; bir yandan gelir eld 
ederken, diğer taraftan kurslar sayesinde yeni bir sosyal çevreye katılıp 
sosyalleşebilecektir. Büyükşehir Belediyesi Kanunun 18. maddesinin (m) bendine 
göre, “bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgil 
faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak” denilerek, belediye 
başkanına toplumun diğer kesimleri için faaliyette bulunma konusunda yetki 
verilmektedir. Böylece büyükşehir belediyesi başkanı, “bütçede yoksul ve 
muhtaçlar için ayrılan ödeneği” kullanabilecektir (Pekşen, 2014:34). 

8. Sosyal Belediyecilik 

Pektaş sosyal belediyeciliği; “sosyal devletin yerel düzeydeki bir izdüşümü olarak, 
sunduğu sosyal nitelikli mal ve hizmetlerle daha iyi bir yaşam standardı yaratmayı 
hedefleyen ve onların bütçesine sosyal adalet sağlayıcı biçimde katkı yapan 
belediyecilik” olarak tanımlarken, Kaya da tanımında benzer şekilde kamu 
kaynaklarına ve sosyal alanda ulaşılmaya çalışan amaçlara vurgu yaparak, sosyal 
belediyeciliğin alanını eğitim, konut, çevre, sosyo-kültürel gelişim ve yoksullukla 
mücadele ile ilgili hizmetlerle sınırlandırmaktadır.  Eryılmaz ise sunulan hizmet 
çeşitliliğinden ve alanlarından hareketle dar ve geniş anlamda sosyal belediyecilik 
olarak adlandırdığı bir ayrım yaparak; kavramı şöyle anlatmaktadır (Şahinoğlu, 
2014: 77): 

 “Dar anlamda sosyal belediyecilik, dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, özürlü ve 
yaşlı kesimlere mal ve hizmet olarak yardım etmek; geniş anlamda sosyal 
belediyecilik ise bu mal ve hizmet yardımlarını da aşan, toplumsal alanda daha 
geniş bir yelpazeyi oluşturan eğitimden sağlığa, gençlikten spora, kent kimliği 
oluşturmaktan belediye-halk bütünleşmesine kadar, kent hayatının bütününü 
kapsamaya yönelik sosyal işlevleri içinde barındıran bir kavramdır.” (Şahinoğlu, 
2014: 77). 

Beki (2009:42)’ye göre de  sosyal belediyecilik ‘’Belediye sınırları içerisinde ikamet 
eden halkın standartlarını yükseltecek mahiyette yapılan sosyal yardım ve sosyal 
hizmetlerin bütününe verilen addır. Bu tanımda belediyeye düşen asli görevlerin 
dışında yapılan tüm sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler sosyal belediyecilik 
kavramı içerisinde değerlendirilebilir’’ şeklindedir. Başka bir ifadesinde ‘’İkinci ve 
daha kapsamlı bir tarif yapılacak olursa: ’Belediye sınırları içerisinde ikamet eden 
halkın standartlarını yükseltecek mahiyette yapılan sosyal yardım ve sosyal 
hizmetlerin yanı sıra, her türlü kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif faaliyetler bütünü 
sosyal belediyecilik kapsamı içerisinde değerlendirilebilir’’ (Beki, 2009:42) 
demektedir. 

Sosyal belediyecilik, sosyal devletin, vatandaşlarına sunmakla yükümlü olduğu 
sosyal politika ve faaliyetlere belediyelerin de katılıp yerel düzeyde birtakım 
sosyal yardım ve hizmetleri yapmasını ifade etmektedir.  Bir diğer ifadeyle, sosyal 
belediyecilik, “yerel nitelikteki kamu harcamalarını sosyal güçsüzlerin (kimsesiz, 
engelli, yaşlı v.b.) korunmasını, maddi açıdan desteklenmesini yönlendiren, yerel 
düzeyde eğitim ve sağlık olanaklarının geliştirilmesine katkıda bulunan, sosyal 
adaletin tesis edilmesine yardımcı olan, sosyal sermayenin gelişimi için çalışmalara 
önem veren bir model” şeklinde açıklanabilir (Sezik, 2017:3). 
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Bu tanımlamalar değerlendirildiğinde sosyal refah devletinin bir gereği olarak 
sosyal belediyeciliğin; hizmet sunumunda daha etkili ve verimli olma amacı 
taşıdığı söylenebilir. Kendi sınırları içerisinde insan gereksinimlerini önemseyen 
ve buna yönelik uygulamalar yürüten belediyelerden hizmet sunumunda daha 
verimli olmasının beklenmesinin altında kendi sınırları içerisindeki insanların 
kültürel değerlerinin farkında olmasıdır. Benzer şekilde  bölgesel farklılıklar ve 
coğrafik özellikler gereksinimleri belirlediğinden yerel yönetimlerin bu özelliklerin 
farkında olarak en etkili uygulama ve hizmetlerin sunulmasını sağlanması 
önemlidir. 

Belediyeler, kendi sınırları içerisinde yaşayan birey, aile ve toplulukların üç ayrı 
kaynaktan gelen sorunlarıyla ilgilenmektedir. Bunlar; toplumsal sistemin 
işleyişinden ve yapısından kaynaklanan ve özellikle büyük şehirlerde acil 
müdahaleyi gerektirecek boyutlara ulaşan yoksulluk, işsizlik, dilencilik, suçluluk ve 
benzeri sorunlar; belediyelerin kendi hizmet alanları içinde meydana gelen 
afetlerden dolayı zarar gören birey ve ailelerin karşılaştıkları sorunlar; ve insanın 
doğasından gelen ve çevresel koşulların da etkisiyle somutlaşan çocuk, yaşlı ve 
engellilerin karşılaştıkları sorunlar. Sosyal belediyecilik olarak adlandırılan 
uygulamalar, bu üç kaynaktan gelen sorunların çözümüne ilişkin çabalardır 
(Uzun,2013:38). 

Sosyal belediyecilik uygulamalarının çoğu sosyal hizmetler kapsamında 
değerlendirilmektedir.  Bu sebeple belediyecilik uygulamalarının anlaşılabilmesi 
açısından sosyal hizmetlerin kavramsal açısından ele alınması ve bir çerçeveye 
oturtulması önemlidir. 

9. Sosyal Hizmetler 

Sosyal hizmet; İnsanların sağlık ve iyilik hallerinin geliştirilmesi, insanların 
kendilerine daha yeterli hale gelmeleri, başkalarına bağımlı olma hallerinin 
önlenmesi, aile bağlarının güçlendirilmesi, bireylerin ailelerin, grupların veya 
toplulukların sosyal işlevlerini başarı ile yerine getirmelerinde yardımcı olmak 
amacıyla sosyal hizmet uzmanları ve diğer meslek mensupları tarafından 
gerçekleşririlen etkilikler ve programların bütünüdür (Negiz ve Akman, 2013:47). 

Sosyal hizmetler ise, ülkenin imkânları ölçüsünde, toplumdaki yoksul ve engelli 
gibi dezavantajlı kesimlerin üyelerine, insan onuruna yaraşır, çevreleri ile uyumlu 
bir hayat sürdürebilmeleri için sağlanan, ayni veya nakdi yardımlardır. Sosyal 
hizmetlerin amacı, toplumun dezavantajlı kesimlerine insanlık onuruna yakışan bir 
sosyal ortam hazırlamaktır (Toprak ve Şataf, 2009:10). 

Sosyal yardımlar denilince, asgari düzeyde dahi kendisini ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişileri geçindirme imkânı olmayan bireylere, muhtaçlık durumlarıyla 
orantılı olarak yapılan ve onları kendilerine yeterli duruma getirmek amacını 
taşıyan ayni ve nakdi yardımlar anlaşılır (Aydın, 2006: 8).  

Sosyal refah ve sosyal hizmet birbiriyle ilişkili ve bağlantılı kavramlardır. Sosyal 
refahı Barker şöyle tanımlamaktadır: ‘’Bir devletin, toplumun devamı için esas 
olan, bireylerin sosyal ekonomik eğitim ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını 
karşılamalarına yardım eden programlar, yardımlar ve hizmetlerdir.’’(Duyan, 
2008:4). 
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Sosyal devlet yukarıda da ifade edildiği gibi bireylerin sahip olduğu mal ve 
değerlere bakılmaksızın tüm vatandaşlarına minimum düzeyde bir yaşam garanti 
eden devlettir. Bu sorumluluğunu yerine getirmek için merkezi ve yerel yapılara 
sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukların daha etkili olabilmesi için de 
yerelleşme ve yetki devri ilkelerini kullanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında  yerel 
yönetimler ve nihayetinde sundukları hizmetler öne çıkmaktadır.  

10. Sosyal Belediyecilik Uygulamaları 

Sosyal belediyecilik, esas itibariyle, 1982 Anayasası’nın devletin temel nitelikleri 
arasında saydığı sosyal devlet ilkesinden kaynaklanmaktadır. Anayasa’da 
benimsenen sosyal devlet anlayışı 03.07.2005’te çıkarılan 5393 sayılı Belediye 
Kanunu ile sosyal belediyecilik faaliyetlerini yerel yönetimlerin temel 
faaliyetlerinden biri haline getirmiştir. Böylece eğitim, sağlık, işsizlik yardımları vs. 
gibi uzun vadeli politika gerektiren hizmetler merkezi yönetim tarafından 
sürdürülürken, yiyecek, giyecek, barınma, ısınma vs. gibi kısa vadeli ve hızla 
karşılanması gereken ihtiyaçların giderilmesi için destekler ise yerel yönetimlerin 
sorumluluğuna verilmiştir (Beki, 2009: 1-2). 

Sosyal belediyecilik, belediyelerin sosyal fonksiyonlarını artıran ve sosyal yaşam 
içinde aktif bir hale gelmesini sağlayan bir anlayıştır. Toplumun beklenti, ihtiyaç ve 
taleplerini karşılayacak hizmetler vermekle yükümlü, tüzel kişiliğe sahip yerel 
yönetim birimlerinden biri olan belediyelerin etkin ve hızlı hizmet üretebilmesinin 
en temel şartı toplumun yapısını, önceliklerini tanımaktır. Toplumun ihtiyaç ve 
beklentileri denildiğinde sadece kentsel alt yapı hizmetleri ve teknik hizmetler 
anlaşılmamakta, günümüz koşulları da değerlendirildiğinde kültürel, ekonomik, 
eğitim ve sağlık hizmetlerine yönelik bir takım sorumluluklar bu kapsama dahil 
edilebilmektedir. Bu da “Sosyal Devlet” kavramının uzantısı olarak “Sosyal 
Belediyecilik” anlayışını beraberinde getirmektedir (Pekşen, 2014:18). 

Türkiye’de sosyal devlet pratiği ile ilgili düzenlemeler şu prensip çerçevesinde 
yapılmıştır. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, işsizlik yardımları vs. gibi uzun vadeli ve 
büyük ölçekli politika gerektiren hizmetler merkezi yönetimin; yiyecek, giyecek, 
barınma vs. gibi kısa vadeli ve hızla giderilmesi gereken ihtiyaçlar yerel 
yönetimlerin sorumluluğuna verilmiştir ( Sezik, 2017:5). 

Ülkemizde sosyal belediyecilik olarak nitelendirilebilecek uygulamalar 1970'li 
yıllarda başlamış, 1990’lı yıllarla birlikte belediyelerin sosyal nitelikleri daha da ön 
plana çıkmıştır. 2000’li yıllar yaşanan toplumsal ve idari dönüşümün yasal 
düzeyde karşılık bulduğu dönemlerdir. Belediyeler, kalıcı şekilde işsizlik ve 
yoksulluk sorunları çözülünceye kadar yoksulluğun derinleşmesini engelleyecek 
bir sosyal organizasyon işlevi görmektedir. Ancak bu işlevle ilgili ülkemizdeki 
belediyelerin ne kadar başarılı olduğu kuşkuludur (Koç ve Ökmen, 2015:3). 

Sosyal belediyecilikte amaç; sosyal sorunların ortaya çıkmasına engel olmak, bu 
konuda önleyici tedbirler almak, böylece insanların mutlu, huzurlu, sosyal refah 
düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasına olanak sağlayarak; çocuklara, gençlere, 
kadınlara, yaşlılara, özürlülere, muhtaç ailelere hatta tüm halka yönelik sosyal 
hizmet projeleri üretmektir (http://www.sosyalpolitikalar.com.tr/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=2054:sosyal-beledyeclk-nasil-
olmali&catid=10:makale&Itemid=44,23.05.2017). 
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5393 sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunun 18. maddesi belediye başkanlarına, “bütçede yoksul ve muhtaçlar için 
ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli 
merkezleri oluşturmak” konusunda yapılan harcamaları bütçeye işleyebilmek 
görevini yüklemektedir (Sezik, 2017:5). Bu yetki belediye başkanlarının gerekli 
görmeleri halinde dezavantajlı gruplar için harcama yapabilme fırsatını 
vermektedir. 

Türkiye’de belediyeler, belediyeler arasında farklılaşmakla birlikte birçok hedef 
kitleye yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinde bulunmakta; bu faaliyetler 
de genel olarak şu başlıklar altında öne çıkmaktadır. 

 Yaşlılara Yönelik Uygulamalar 

 Engellilere Yönelik Uygulamalar  

 Çocuk ve Gençlere Yönelik Uygulamalar  

 Yoksullara Yönelik Uygulamalar  

 Kadınlara Yönelik Uygulamalar  

Söz konusu olan toplumun bu kesimleri açısından Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi’nin sosyal hizmet faaliyetleri değerlendirilecektir. 

11. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Sosyal Hizmet Uygulamaları 

11.1. Belediyelerin Sosyal Faaliyetleri 

11.1.1. Yaşlılara Yönelik 

Yaşlıların; maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü sosyal 
faaliyeti yapmak, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesi için sosyal 
hizmet merkezleri açmak ve faaliyetlerin devam etmesi için her türlü tedbiri alarak 
hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi için faaliyetler yapmak amacı 
ile belediyeler birtakım hizmetler sunmaktadırlar. Bu hizmetlere örnek olarak yaşlı 
hizmet merkezleri, yaşlı lokalleri, kurumda ve evde bakım hizmetleri, gezi 
programları ve hobi kurslarını gösterebiliriz (Pekşen, 2014:45). 

Belediyeler yaşlılara yönelik olarak birçok hizmet sunmakta, bu hizmet alanları 
sağlıktan kültüre kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Belediyelerin bu 
uygulamaları; huzurevi yapımı ve işletilmesi, ücretsiz sağlık hizmetleri, fizik-tedavi 
ve rehabilitasyon hizmetleri, evde bakım hizmetleri, ücretsiz veya ucuz ulaşım 
hizmetleri sağlanması, kültürel etkinlikler ve geziler düzenlenmesi, ilgili konularda 
eğitim faaliyetleri düzenlenmesi ayrıca bazı belediyelerden tarafından huzurevi 
yapılmak üzere il ve ilçe sosyal hizmet müdürlüklerine arsa tahsisi yapılması 
(Şahinoğlu, 2014: 91). 

Belediyelerin dezavantajlı gruplara sunmuş olduğu hizmetler farklılık 
gösterebilmektedir. Zira  her belediyenin kendi sınırları içerisindeki bireylerin 
önceliklerini belirleme konusundaki hassasiyeti değişmektedir. Bu anlamda bazı 
belediyeler yaşlı bireyler için huzurevi, gündüz bakımevi uygulamasını 
önemserken bazı belediyeler bireyin daha çok kendi yaşam alanı içerisinde 
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bakımını üstlenmektedir. Bu bakımın yanında aktif bir yaşlılık için programlar ve 
faaliyetler yürütülebilmektedir. 

Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi 

Gaziantepte yaşayan 65 yaş ve üstü grubundaki vatandaşlarımıza; 

 Ortak etkinliklerde bulunma (tiyatro sinema, piknik gezi vb.) 

 Psiko-sosyal destek sağlama, 

 Sosyal ilişkileri ve aktiviteleri arttırma, 

 Yaşam kalitelerini arttırıcı eğitsel faaliyetlerde bulunma, 

 Günlük yaşamlarını değerlendirmek amaçlı resim, müzik, el becerileri 

fırsatlarını sunmaktadır (Faaliyet raporu, 2015:127). Bu merkezin özellikleri 
değerlendirildiğinde yaşlılara daha çok psikolojik ve sosyal açıdan ele aldığı 
görülecektir. Bunun aksine bazı yerel yönetimler daha çok yaşlıların yoksulluk ve 
geçim durumlarına odaklanmaktadır. 

Evde Yaşam Destek Birimi 

Kimsesiz yaşlı ve bakıma muhtaç bireylere evde yaşamlarını devam ettirebilmeleri 
için, yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı 
olunması amacıyla; kişisel bakım, temizlik, tadilat-onarım, psiko-sosyal destek 
hizmetleri sunmaktadır (Faaliyet raporu, 2015:127). 

11.1.2. Engellilere Yönelik  

Büyükşehir Belediyeleri Engelli Hizmet Birimleri Yönetmeliği 16.08.2006 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Bu birimler çerçevesinde büyükşehir belediyelerine 
engellilere yönelik katılımcı demokrasi, aile, eğitim, sağlık, bakım, bilgilendirme ve 
bilinçlendirme, istihdam, ulaşım, çevre düzenlemeleri, sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetler gibi alanlarda önemli görevler verilmiştir. Birçok kaynakta, engellilere 
yönelik hizmetlerin mimari düzenlemeleriyle, tıbbi rehabilitasyonuyla, sosyal 
rehabilitasyonuyla, hukuki düzenlemeler, ekipman ve alt yapı boyutlarıyla bir 
bütün olarak ele alınması gereken bir konu olduğuna ve bu hizmetlerin tamamının 
da yerel yönetimlerin hizmet alanı içerisinde yer aldığına dikkat çekilmektedir. 
Buna göre belediyelerin engelliler için engelli rehabilitasyon merkezleri ve engelli 
lokalleri kurdukları görülmektedir (Pekşen, 2014:50). 

5393 sayılı Kanun hizmet sunumunda engellilerin de dikkate alınması gerekliliğine 
vurgu yapmaktadır. Çiçek, büyükşehir belediyeleri içinse 5216 sayılı Kanun’a 
01.07.2005’te 5378 sayılı Kanun’la eklenen “ek madde 1” ile özürlü hizmet 
birimleri oluşturulması ve bu hizmetlerin engellilere hizmet için kurulmuş vakıf, 
dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde sürdürülmesinin 
öngörüldüğünü belirtmektedir. Ayrıca bu hizmetlere yönelik olarak “Büyükşehir 
Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği” çıkarılmıştır (Şahinoğlu, 2014: 
91). 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin toplumun dezavantajlı gruplarından kabul 
edilen engelli bireyler için sunmuş olduğu hizmetler arasında, eğitim ve meslek 
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edindirme ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda belediyenin geliştirmiş olduğu 
projelere bakmakta yarar vardır. 

"Engelsiz Hizmet Engelsiz İş" 

Gaziantep ili içerisinde yaşayan, %40 ve üzeri engelli raporlu, çalışabilir durumda, 
iş arayan engelli bireylerin yaş, eğitim, engel durumları, iş tecrübeleri, beklentileri, 
yapabileceği işler, çalışabileceği koşullar, karşılaştıkları zorluklar gibi bilgiler 
öğrenilerek kayıt altına alınmaktadır. Firmalarla, görüşülerek işe uygun elemanın 
istihdamı sağlanmaktadır. Engelli çalışanlar ve iş verenler arasında yaşanan 
sorunların çözümünde katkı sağlamak da projenin amaçları arasındadır. Proje 
17.08.2015-17.12.2015 tarihlerinde yürütülerek 86 kişinin istihdamı sağlanmıştır 
(Faaliyet raporu, 2015:128). Bu proje kapsamında istihdamı sağlanan bireylerin 
ekonomik, sosyal ve ruhsal açıdan yaşamlarını olumlu yönde etkilediğini belirtmek 
mümkündür. Özellikle bağımsız bir yaşam sürdürebilmeleri açısından ekonomik 
anlamda kendi yaşamlarını idame etmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca diğer bir 
olumlu yanı da bireylerin özgüvenlerinin artması ve becerilerinin farkına 
varmaları da bireylerin güçlenmelerinde ve sosyal ilişkilerinde etkili bir rol 
oynayacaktır. 

Gören Eller Projesi 

Görme engelli 10 kursiyere  bilgisayar kullanımı kursu görme verilerek  
engellilerin bilgisayar kullanımı ile ilgili bir meslek sahibi olmalarını hedefleyen bir 
eğitim programıdır. Bu program ile görme engelli kursiyerlerimiz bilgisayar 
kullanmayı öğrenerek hayatları zenginleşmekte iş ve sosyal hayata katılmaları 
kolaylaşmakta ve istihdam edilebilirlikleri artmaktadır (Faaliyet raoru, 2015:129). 

Engelsiz Bilişim ve Web Tasarım Projeleri 

İşitme-konuşma, ortopedik ve süreğen rahatsızlığı olan 10 engelli kursiyere 
bilgisayar tamir ve onarım kursu verilmektedir. Bir diğer proje kapsamında 
Gaziantep’te yaşayan işitme-konuşma, ortopedik ve süreğen rahatsızlığı olan 10 
engelli kursiyere grafik ve animasyon tabanlı web sayfası hazırlama eğitimi 
verilerek,  ekonomik ve sosyal hayata katılımını arttırmak hedeflenmektedir. 
(Faaliyet raporu, 2015:129). Bu projeler bireylerin istihdam alanındaki 
niteliklerini arttırması bakımından önemlidir.  

11.1.3. Çocuk ve Gençlere Yönelik Uygulamalar 

Belediye tarafından çocuk ve gençlik alanında yapılan faaliyetlere geçmeden önce 
Gaziantep ili çocuk ve genç nüfus yapısı hakkında bazı bilgiler vermekte yarar 
vardır. 

 Gaziantep ilinin toplam nüfusunun %39.4 çocuklardan oluştu, 

 Çocuk nüfusu içinde %30.1 oranı ile en çok 0-4 yaş grubu çocuklardan 
oluşturdu, 

 17-24 yaş aralığındaki nüfusun  %19.7’si gençlerden oluşmaktadır 
(http://www.gaziantep.gov.tr/rakamlarla-gaziantep). 

Bu veriler değerlendirildiğinde genç nüfus yapısının Türkiye ortalamasının 
üstünde olduğu görülmektedir. Bununla birlikte çocuk ve genç nüfus toplamı 
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toplam nüfusun yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla belediyenin 
hizmet sunumunda bu kesimin ihtiyaçlarını dikkate alarak politikalar yürütmesi 
gerekmektedir. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 7. madde (v) bendinde “… çocuklara 
yönelik her  türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütme, geliştirme ve bu amaçla 
sosyal tesisler kurma, … bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, 
meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapma”yı 
büyükşehir belediyesinin görevleri arasında saymaktadır.(Belediye, Engellik:41) 

Belediyenin çocuk ve gençlik alanında yaptığı proje ve faaliyetlerin bazıları faaliyet 
raporu göz önünde bulundurularak verilmiştir. 

Munir Onat Gençlik Merkezi 

Münir Onat Çocuk ve Gençlik Merkezi; çeşitli sebeplerle (parçalanmış aile, 
yoksulluk, istismar) risk altında olan ve aile ortamında eğitimine devam etme şansı 
olmayan 12-18 yaş grubu çocukların yatılı olarak kaldığı, eğitimlerine devam ettiği 
ve tüm giderlerinin belediyemiz tarafından karşılandığı birimdir. Merkezden aylık 
olarak ortalama 24 çocuk faydalanmaktadır. 2015 yılı YGS-LYS sınavına giren 6 
öğrencinin 4’ü üniversiteye yerleşmiştir. Açıldığı tarih itibariyle 18 çocuğumuz 
üniversiteyi kazanmıştır. Ayrıca Bilek Güreşi Turnuvasında 1. olan 1 çocuğumuz 
Milli olması nedeniyle burs almaya hak kazanmıştır (Faaliyet raporu, 2015:109). 

Bu kesimler açısından özellikle eğitim hizmetleri büyük önem taşımaktadır. 
Belediyeler öğrencilere yönelik olarak etüt merkezleri açmakta, burs ve krediler 
sağlamakta, ayrıca çocuk ve gençlere yönelik kültür-sanat, spor ve sosyal 
etkinlikleriyle eğitim sürecini desteklemektedirler. Belediyelerin eğitim faaliyetleri 
içerisinde mesleki eğitim de önemli yer tutmaktadır. Bu eğitim gençlerin istihdam 
edilebilirliğini artırarak refah gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır (Şahinoğlu, 
2014: 92). 

Gasmek Etüt 

2015 yılında; 1.200 YGS-LYS ve 900 TEOG öğrencisi etüt merkezlerinden 
faydalanmıştır. Bununla birlikte merkezlerde yaz dönemi boyunca hizmet 
vermekte olan yaz okullarından 1. 

345 kişi faydalanmıştır. Şu anda GASMEK Etüt Merkezlerinden faydalanan öğrenci 
sayısı 2.601’dir  (Faaliyet raporu, 2015:109). 

Yetim Koordinasyon Merkezi 

Mart 2015 tarihi itibariyle kurulmuş olup birimin amacı; Gaziantep il genelinde 
bulunan yetim çocuk ve ailelerine yönelik sağlık, sosyal, psikolojik, eğitim, 
danışmanlık ve koordinasyon hizmeti vermektir. Şu ana kadar 991 çocuk bu 
hizmetlerden faydalanmış olup, 80 aile belirli aralıklarla ziyaret edilmekte ve 
gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır (Faaliyet raporu, 2015:109). 

11.1.4. Yoksullara Yönelik Uygulamalar 

İnsani yönü tartışılabilir olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu, belediyenin 
görevlerini saydığı 14. maddesinin (b) bendinde belediyelerin gıda bankacılığı 
yapabileceğini hükme bağlamıştır. Gıda bankacılığı (food banking), üretici, satıcı 
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veya hizmet sunanların elinde bulunan ancak son kullanma tarihinin yaklaşması, 
paketleme hatası, üretim, ihracat veya ihtiyaç fazlası olması gibi nedenlerle 
değerini kaybeden ve çöpe gitme ihtimali bulunan malların ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmasını amaçlayan ilk kez 1967 yılında ABD’de de başlayan bir sistemdir. 
Gıda bankacılığı terimindeki “gıda” kelimesi sebebi ile sadece yiyecek maddelerini 
kapsadığı gibi bir izlenim çıkmakta ise de aslında gıda bankacılığı, giyecek, yakacak 
ve temizlik maddelerini de kapsamaktadır. Ülkemizde Gelir Vergisi Kanunu’na 
eklenen bir madde ile 01.01.2005’ten itibaren gıda bankalarına bağışlanan gıda, 
giyim, temizlik ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin gelir vergisi 
matrahından düşülmesine veya yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinde indirim 
konusu yapılmasına imkân tanınmıştır (Pekşen, 2014:48). 

Gıda Bankası 

2014 yılı içerisinde gıda bankası kartlı sisteme geçerek Gıda ve Giyim Marketi 
olarak hizmet vermesi planlanmış olup; Gıda ve Giyim Marketi’nin tadilat ve 
tefrişatı yapılarak 10 Haziran 2015 tarihi itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
hizmet vermeye başlamıştır. Ekim 2015 ilk haftasından itibaren gıda bankasından 
faydalanmakta olan bütün ihtiyaç sahipleri kartlı sisteme geçmiştir. Şuanda kartlı 
sisteme geçiş yapmış aile sayısı 2.316’dır. 2015 yılında dağıtılan gıda paketi sayısı 
45.161’dir. Gıda tespiti için bekleyen aile sayısı 3014'tür. 2016 yılı için dağıtılması 
planlanan gıda paketi sayısı 50.000 ‘dir (Faaliyet raporu, 2015: 109). 

1 milyon 931 bin 836 nüfuslu bir ilde böyle bir uygulamanın yeni başlamış olması 
manidardır. Diğer taraftan nüfus oranıyla kıyaslandığında yapılan gıda yardımının 
sınırlı ve yetersiz  olduğu görülmektedir. 

11.1.5. Kadınlara Yönelik Uygulamalar 

5393 sayılı Kanunun Md. 14/1-a’da belirtilen kadınlar ve çocuklar için açılması 
zorunlu olan koruma evleri; “Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 100.000’in 
üzerindeki belediyelere, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. 
Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek 
kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.” şeklinde düzenlenmiştir (Pekşen, 
2014:37). 

Bu çerçevede özellikle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 50000 (6360 sayılı Kanun 
sonrası 100000) ve üzeri nüfusa sahip belediyeler ile büyükşehir belediyelerine 
kadın koruma evleri açma zorunluluğu getirmesi önemli bir adımdır (Şahinoğlu, 
2014: 91).  

Kadın Konukevi 

Belediyenin faaliyet raporu (2015)’ na göre 2015 yılında 156 kadın ve 126 çocuk 
kurumdan faydalanmıştır. Kadın Konukevi’nde kalan kadınlardan en uzunu 3 ay, 
en kısası ise 7 gün süre ile barınma hizmetinden faydalanmıştır. 

Anne Merkezleri 

Umut, Mutlu ve Sevgi Anne Merkezleri olmak üzere 3 adet anne merkezi Haziran 
2015 itibariyle kapatılmıştır. Toplamda 1.722 kadın bu merkezlerde yapılan çeşitli 
etkinliklerden ve verilen eğitimlerden faydalanmıştır. 
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Gasmek 

2015 yılında; 120 branş yelpazesi ile aktif  94 branşta 16.441 kursiyere hizmet 
vermiştir. 

9.135 kursiyer ise kayıt yaptırmış fakat eğitime gelmemiştir. Şuanda 4.981 
kursiyer hizmet almaktadır. GASMEK bünyesinde oluşturulan kreşler sayesinde 
meslek edindirme kurslarımızdan faydalanan annelerin çocukları da eğitim imkanı 
bulmaktadır (Faaliyet raporu, 2015:112). 

Özellikle kadının ekonomik bağımsızlığı açısından meslek edindirme kursları önem 
arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında kadının istihdamına yönelik eğitim 
faaliyetleri ve meslek kursları kadının bilinçlenmesi, ekonomik bağımsızlığını 
tanıması ve sosyalleşmesi bu tür kursların çıktıları olarak görülmektedir. 

Çocuk Gelinler Projesi 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Gaziantep Üniversitesi ve ilimizde aktif rol alan 19 Sivil Toplum 
Kuruluşlarının işbirliğinde gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı, Gaziantep ilinde 
yaşayan erken yaşta ve/veya zorla yaptırılan evliliklerin önlenmesi konusunda 
kamusal bilinç oluşturmaktır. Proje kapsamında oluşturulan 444 27 00 ihbar 
hattıyla 25 kız çocuğunun okula dönüşü sağlanmıştır. (Faaliyet raporu, 2015:112). 
Erken yaşta yapılan evlilikler, çocuklarını henüz gelişimini tamamlamadan 
yapıldığından çocuğun istismarı kapsamında değerlendirilebilir. Ayrıca çok küçük 
yaşta büyük sorumluluklar üstlenen çocuklar ruhsal açıdan travmatik bir süreç 
geçirebilmektedir. Bununla birlikte eğitim sürecinin sonlanması da çocuğun eğitim 
hakkının elinden almasını işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığında bu tür 
projelerin yerel yönetimlerce yerine getirilmesi bir gereklilik olarak görülmelidir. 

Bu görevlerinin yanı sıra belediyeler kadınlara yönelik olarak sağlıktan, eğitime 
birçok alanda hizmetler sunmaktadırlar. Bu hizmetlerse şöyle sıralanabilir; 
danışmanlık hizmetleri sunmak, kadın ve aile sağlığı merkezleri aracılığıyla sağlık 
hizmetleri sunmak, kadınlara yönelik meslek ve el sanatları kursları açmak, 
kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek, ayni ve nakdi yardımlar yapmak, vb.  
(Şahinoğlu, 2014: 92). 

Gezici Meme Kanseri Tarama Aracı 

Gaziantep il sınırları içerisindeki tüm ilçe ve köylerde yaşayan kadınlara meme 
kanseri taraması yapılarak erken teşhisin sağlanması ve buna bağlı olarak ileride 
doğabilecek ölüm vakalarının önüne geçilmesi böylece ilaç sarfiyatının önlenmesi 
amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda 14 köy ve 18 mahalle gezilmiş; 788 mamografi, 264 HPV ve 13 GGK 
toplamda 1.065 tarama işlemi yapılmıştır. Ayrıca 1.563 kadın Halk Eğitimi’nden 
faydalanmıştır (Faaliyet raporu, 2015:110). 

Ketem Merkezi 

2015 yılında hizmet vermeye başlayan merkezde; 2.404 mamografi(meme sağlığı 
taraması), 2.524 HPV(Rahim ağzı kanseri) ve 608 GGK (gaitada gizli kan) olmak 
üzere toplamda 5.536 adet tarama işlemi yapılmıştır. Ayrıca; 3.685 kişi Halk 
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Eğitiminden faydalanmış olup, 1.330 kişinin merkeze ulaşabilmeleri amacıyla 
taşıma işlemi yapılmıştır (Faaliyet raporu, 2015:110). 

Büyükşehir belediyesinin kadınlara yönelik psiko-sosyo-ekonomik 
uygulamalarının yanında kadınlar açısından önemli bir sorun olan meme 
kanserinin ön tanısının yapılması için sağlık taramasının yapılması anlamlıdır.  

Tüp Bebek Projeleri 

Nova Fertil Tüp Bebek Merkezi ile Belediyemiz arasında işbirliği protokolü (Tüp 
bebek) imzalanmıştır. Protokol kapsamında 80 çiftin tedavi amaçlı ilaç masrafları 
belediyemiz tarafından karşılanmakta olup, çiftlerden herhangi bir tedavi ücreti 
talep edilmemektedir. Tedaviye alınan çiftlerden 6’sı bebek beklemektedir. 2 çiftin 
tedavisi gebelik sonrasında düşük ve 14 çiftin tedavisi ise olumsuz sonuçlanmıştır. 
48 çift ise tedaviye devam etmektedir  

Yine benzer şekilde belediye ile kamu hastaneler birliği genel sekreterliği arasında 
yapılan  ortak çalışmalar doğrultusunda normal yolla bebek sahip olamayanların 
bebek sahibi olabilmeleri için tüp bebek merkezi ile; anne adaylarına gebelik 
dönemi ve doğum sonrasına ilişkin gebelik takibi, beslenme, doğuma hazırlık, 
bebek bakımı, emzirme vb. konularda her türlü bilginin verileceği gebe okulu ile 
işbirliği protokolü imzalanmıştır (Faaliyet raporu, 2015:111). 

11.2.Belediyenin Kültürel Faaliyetleri 

11.2.1. Kütüphane, Müze ve Yayın Hizmetleri 

Kütüphaneler; süreli eserler, ansiklopediler, telif eserler gibi yazılı veya mikrofilm, 
CD, gibi görsel kaynakların korunduğu, saklandığı, insanların faydasına sunulduğu 
ve gelecek kuşaklara aktarıldığı eğitsel ve kültürel aktivite yerleridir. Türkiye'de 
kütüphane hizmetlerini başta Kültür Bakanlığı olmak üzere üniversite, kamu 
kurumu gibi yerler dışında belediyeler de verirler. Belediye kanununa göre, 
kültürel ve eğitsel bir hizmet olarak kütüphane hizmetleri gönüllü kişilerin katılımı 
ile yapılabilecektir. Büyükşehir belediye kanununun 7. maddesinde ise kültürel 
faaliyet ve hizmet olarak kütüphane ve müze gibi yerleri yapmak, yaptırmak, 
işletmek veya işlettirmek Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğu 
içine alınmıştır (Keleş, 2008:82). 

Gaziantep büyükşehir belediyesinin Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında 18 
Mayıs’ta yapmış olduğu etkinliklere 3544 kişi ziyaret etmiştir (2015 faaliyet 
raporu). 

Eğitim faaliyetleri kapsamında değerlendirilebilecek kütüphane hizmetleri de 
benzer şekilde belediye tarafından sunulmaktadır. Faaliyet raporuna göre (2015) 
kütüphaneden faydalanan kişi sayısı 9855, mevcut kitaplardan faydalanan 7508,  
internet ortamında faydalanan 5978 ve eve kitap götüren kişi sayısı 116 olarak 
belirtilmiştir.   Veriler değerlendirildiğinde özellikle eğitim alanında önemli 
hizmetler sunduğu görülmektedir. 

11.2.2. Gezegenevi Bilim Merkezi 

Bu merkez kapsamında okullarda ‘’Bi Dünya Bilim’’ gösterileri düzenlenerek 67 
gösteri sonucunda  il genelinde 17.995 öğrenciye ilçelerde ise 7765 öğrenciye 
ulaşılmıştır. Bu merkezin yapmış olduğu bir diğer bilimsel etkinlik ise astronomi 
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konferansı olmuştur. Bu konferansa 150 kişi gökyüzü gözlemlerine ise 275 kişi 
katılmıştır. İzleyen aylarda gökyüzü gözlemleri tekrar etmiş olup 303 öğrenci daha 
gözlemlere katılmıştır. 

Bilim merkezinin düzenlemiş olduğu bir diğer etkinlik ise ‘’Eğlenceli Bilim Kampı’’ 
olmuştur. 7-14 yaş arasındaki çocuklara hitap eden 4 günlük bu kamplar 5 kez 
düzenlenmiş ve toplamda  134 kişi faydalanmıştır (Faaliyet raporu, 2015:103). 

11.2.3. Çocuk Sanat Merkezi 

Çocuk sanat merkezi kapsamında yaz kursları ve atölyeler yapılarak öğrencilerin 
yaz tatillerinde de verimli zaman geçirmeleri sağlanmıştır. 10 Hafta süreli10 
atölyede 260 öğrenciye eğitim verilmiştir. 4 hafta süreli atölyede de 170 öğrenciye 
eğitim verilmiştir (Faaliyet raporu, 2015:103). 

11.2.4. Altıncı Çocuk Festivali 

Büyükşehir belediyesinin 6. Çocuk Festivali etkinlikleri kapsamında tiyatro ve 
sinema şenlikleri düzenlenerek 3 ayrı tiyatro oyunu 10 kez sahnelenerek 4072 
çocuğa izletilmiştir. Sinema şenlikleri vesilesiyle de 5 günde 21 seans ile 3921 
çocuk sinema ile buluşmuştur. Başka oyunlar da sahnelenerek il ve ilçe 
merkezlerinde 9530 çocuk tiyatro ile buluşturulmuştur. Bu sayede sinema ve 
tiyatro şenlikleri çerçevesinde toplamda 17523 çocuk sinema ve tiyatro ile 
buluşturulmuştur. 

Festivalin ortaya çıkarmış olduğu bir diğer etkinlik ise atletizm ve futbol şenlikleri 
olmuştur. Mini futbol şenliğine 700 çocuk katılarak yine mini atletizm şenliğine 
700 çocuk katılarak çocuklara yönelik spor faaliyetleri de yürütülmüştür. 

Yukarıda belirtilen etkinliklerin yanın Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması ve 
Sergisi düzenlenerek 8000 resimle 23 Nisan’da resim sergisi açılmıştır. 

11.2.5. Çocuk Gençlik Kampları 

Erikçe Macera Parkı çocuk ve gençlik eğitim kamplarında 4 gün süren yaz 
kamplarında 2124  öğrenci katılmıştır. Yine ‘’Gelin Kampa Gidelim’’ etkinlikleri 
kapsamında 22 kez yapılan kamplara  2357 öğrenci katılmıştır. Bu uygulamalar 
sayesinde öğrencilerin okul dışında yaz tatillerini verimli ve etkili bir şekilde 
geçirmeleri sağlanmıştır. 

Yukarıda belirtilen kampların yanında yaz spor okulları sayesinde 12 branşta 20 
merkezde 6377 öğrencinin katılımıyla yaz kursları düzenlenmiştir. 

12. Sonuç 

Sosyal belediyecilik anlayışına sahip belediyeler, kendi kaynaklarını kadın, çocuk, 
genç, yaşlı, engelli, işsiz başta olmak üzere ikinci planda kalan ya da kalma riski 
bulunan bireylere öncelik vermekte ve faaliyetlerini bu kapsamda yürütmektedir. 
Yetki devrinin ve yerindenlik ilkesinin bu konuda tanımış olduğu fırsatlar belediye 
kanunlarında da yer almaktadır. Sosyal devletin gereği olarak sosyal belediyecilik 
sosyal adalet, sosyal eşitlik ve insan onuruna yaraşır bir çizgide sosyal hizmet 
uygulamalarını yürütmelidir.  

Refah devletin sorumlulukları ve görevlerinin bir kısmı yerel yönetimlerce yerine 
getirildiğinden hizmet sunumu açısından belediyeler yetki ve bütçe kullanımı 
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konusunda güçlü bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin doğumdan 
öncesinden ölümden sonrasına kadar tüm gereksinimlerinin karşılanması ve 
hizmet sunumu belediyelerce yapılma görevi vardır. Özellikle yukarıda söz konusu 
olan dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapılarak, sağlık, eğitim, bakım, 
istihdam ve diğer psiko-sosyal hizmetler sunulmalıdır.  

Toplum yapısı, demografik nüfus ve coğrafik özellikler göz önünde bulundurularak 
hangi kesimin nasıl bir beklenti ve gereksinim içerisinde olduğunu göz önünde 
bulundurmak ve planlamak, toplumun sağlık, eğitim, ekonomik vb. konularda 
karşılaşabileceği risklere önlemler almak belediyelerin görevleri arasında 
sayılmaktadır. Ayrıca doğal afetler için önlemler almak ve diğer kurum ve 
kuruluşlarla koordinasyonlu bir şekilde çalışmak daha hızlı ve verimli sonuçların 
alınmasını kolaylaştıracaktır. 

Gaziantep belediyesinin sosyal hizmet faaliyetleri değerlendirildiğinde kadın, 
çocuk, engelli ve yaşlılık alanında bakım, eğitim, sağlık, istihdam konularına 
yoğunlaştığı görülmektedir. Özellik okul çağı çocuklar açısından bir çok proje ve 
kurs düzenlendiği gözlenmektedir. Diğer taraftan engellilerin istihdamına yönelik 
meslek edindirme kursları ve bu andaki istihdamlar anlamlıdır.  

Kadın alanında eğitim, çocuk sahibi olma, meslek edindirme kursları, sağlık 
taramaları alanında sunulan hizmetler belediyenin kadın sorunları alanında aktif 
rol üstlendiğini göstermektedir.  
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