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 Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU 

Küreselleşmenin toplumun her alanında kendini farklı şekillerde göstermesi, her kişi ve kurumu 

etkilediği kadar, yerel yönetimlerin hizmet sunum biçimlerini de etkilemektedir. Yerel 

yönetimlerin görevleri arasında yer alan sosyal hizmetlerin türü, işlevleri ve hizmet sunulan yeri 

konum özellikleri, kentsel yoksulluk ile mücadele açısından özel önem taşımaktadır. Yerel 

yönetimlerin en önemli örgütlerinden olan belediyelerin sosyal politika kapsamında sosyal 

belediyecilik anlayışına uygun olarak sundukları hizmetler yönünden aile yaşam merkezleri 

önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Aile yaşam merkezlerinde sunulan hizmetlerden 

yararlanma ve memnuniyet düzeylerinin, söz konusu merkezlerin kuruluş yerlerinin seçim 

kriterleri ile yakından ilişkili olduğu gözlenmektedir. Bu çalışmada Ankara Büyükşehir 

Belediyesi aile yaşam merkezleri uygulaması; kaynak araştırması, idari kayıtlar ve anket 

çalışmalarının sonuçlarına dayalı olarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında öncelikle yerel 

yönetimlerin tanımı ve sınıflanması, sosyal belediyecilik ve sosyal politika çerçevesinde 

belediyelerin sorumlulukları incelenmiş, aile yaşam merkezlerinin hizmetlerini sunma biçimleri 

değerlendirilmiş ve mekana bağlı olarak hizmet veren merkezlerin yer seçim kriterlerinin 

uygunluğu tartışılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 10 adet aile yaşam 

merkezinde 949 kişiye uygulanan anketin sonuçlarına göre hizmet sunumu ve memnuniyet 

düzeyleri ile temel sorun alanlarının tespiti yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yerel 

yönetimlerde sosyal hizmetlerin sunumunda rol oynayan kriterlerin; sosyo-ekonomik durum, 

eğitim seviyesi, gelişmişlik endeksi, idari yönetimin kararı, yatırımın eşit dağılımı, hizmetin 

maliyeti, arazinin mülkiyeti, hizmet sunulan mekânının ulaşılabilir olması, nüfus büyüklüğü ve 

toplum talebi gibi olabileceği saptanmıştır. İncelenen aile yaşam merkezlerinin sosyo-ekonomik 

durum ve nüfus büyüklüğü yönlerinden yer seçimi tercihlerinin uygun olduğu, ancak diğer 

kriterler açısından uygun yer seçiminin yapılamadığı ve bunun da yatırımların olumlu etkilerini 

sınırladığı ortaya konulmuştur. Belediyelerde yatırım yerlerinin seçimi, proje geliştirme, proje 

değerleme ile proje ve yapım yönetimi, gayrimenkul, tesis ve varlık yönetimi konularının 

üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve lisansüstü 

programlarından mezun olan kişilerin sorumluluğu altında yürütülmesinin başarılı sonuçların 

elde edilmesine olanak vereceği gözden uzak tutulmamalıdır.   

Ocak 2019, 73 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Yerel yönetimler, sosyal politikalar, sosyal belediyecilik, sosyal hizmet 

alanları, aile yaşam merkezi, yer seçim kriterleri ve Ankara Aile Yaşam Merkezleri 

uygulama sonuçları. 
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The fact that globalization manifests itself in different ways in every field of society it does affects 

also every people and institution as well as the ways of service delivery of local governments 

institutions. The type of social services, functions and location of social services, that are among 

the duties of local governments, are of importance in fight against urban poverty. Family life 

centres have an important place in terms of the services offered by municipalities, which are one 

of the most important organizations of local governments, in accordance with the concept of social 

municipalism within the scope of social policy. It is observed that the levels of satisfaction and 

utilization of the services offered in the family living centres are closely related to the selection 

criteria of the establishment places of these centres. In this study, the application of Ankara 

Metropolitan Municipality family life centres was examined based on the results of resource 

research, administrative records and survey studies. Within the scope of this study, the 

responsibilities of municipalities within the framework of the definition and classification of local 

administrations, social municipalism and social policy were examined, the ways of providing 

family life centres services were evaluated and the appropriateness of the location selection 

criteria of the centres depending on the location was discussed. According to the results of the 

questionnaire applied to 949 people in 10 family life centres opened by Ankara Metropolitan 

Municipality, service delivery and satisfaction levels were determined as the main problem of the 

areas. According to the results of the research, the criteria that play a role in the provision of social 

services in local governments can be: socio-economic status, education level, development index, 

decision of administrative management, equal distribution of investment, cost of services, 

ownership of land, availability of the place where services are offered, population size and 

community demands. It was found that the location choices of the family living centres in terms 

of socio-economic status and population size were appropriate, but it was not possible to select 

the appropriate location in terms of other criteria and this limited the positive effects of the 

investments. It should be kept in mind that the selection of investment site and location in 

municipalities, project development, project appraisal and project and construction management, 

real estate, facility and asset management will be carried out under the responsibility of the 

graduates from programs of real estate development and management departments under graduate 

and undergraduate programs of the universities. 

January 2019, 73 pages 

Keywords: Local governments, social policies, social municipalism, social service areas, 

family living centre, site selection, site selection criteria. 
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1. GİRİŞ 

1.1 Çalışmanın Amacı ve Önemi 

Küreselleşmenin toplumun her kesimine olan etkisi; en çok mekânsal alanlarda kendini 

somut olarak göstermektedir. Ekonomik olarak ayrışmaya, kültürel olarak uzaklaşmaya 

ve sosyal olarak kutuplaşmaya başlayan toplumda huzuru ve sosyal refahı sağlamak yerel 

yönetimlerin görevlerinden ve sorumluluklarından bazılarıdır. Yerel yönetimler arasında 

özellikle belediyeler hizmetlerin halka ulaşması konusunda zaman ve hizmet çeşidi 

açısından imkâna ve bütçeye sahip bulunmaktadır. Sosyal politikalar toplumda temel 

ihtiyaçlarının karşılanması sonrasında eksikliklerin giderilmesi, sosyal eşitlik ve sosyal 

adaletin sağlanması adına yapılan eylemlerdir.  

Tarihsel gelişim sürecinde Sanayi Devrimi ile işçi sınıfının mağduriyetini gidermek adına 

ortaya çıkan sosyal politikalar günümüzde kapitalizmin yarattığı sosyal farklılaşmaları 

çözmek adına tüm sosyal grupları içermektedir. Bu kapsamda, yerel yönetimlerin 

hizmetlerini halka sunmasında farklı kıstaslar ve kriterler ortaya çıkmış ve hizmetlerin 

mümkün olduğu ölçüde halka en yakın noktalardan sunulması ilke olarak benimsenmiştir. 

Kentlerde artan yoksulluk olgusu, bugün bütün dünyanın gündeminde olan başlıca 

konulardan biridir. Kent yoksullarının yaşam ortamlarının kalitesini arttırmak için 

öncelikle gecekondu ile mücadele ve kentsel dönüşüm çalışmaları uygulamaya konulmuş 

ve bunları desteklemek üzere sosyal yardım programları geliştirilmiş, beceri kazandırma 

ve yeni iş olanaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.  

Dünyada ve Türkiye’de sosyal hizmet alanı örnekleri verildikten sonra Ankara kenti 

ölçeğinde bir yerel yönetim birimi olan Ankara Büyükşehir Belediyesinin yıllar içinde 

geliştirdiği sosyal hizmet sunum aracı olan “Aile Yaşam Merkezleri” konusuna girilmiş 

ve mevcut 10 adet olan bu mekânların konumu, hitap ettikleri nüfus yoğunluğu ve 

sundukları hizmetlerin nitelikleri ve yararlanan halkın memnuniyet düzeyleri 

değerlendirilmiştir. Çalışma öncelikle belediyelerin yapı olarak içerisinde bulunduğu 

yerel yönetim kavramının açıklanması ile başlamaktadır. Yerel yönetimler ile merkezi 

yönetimlerin tanımlanmasının ardından, yerel yönetim birimlerinin incelenmesi 
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çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturmaktadır. Değişen toplumsal ihtiyaçlara 

doğrudan cevap vermekle tek başına yükümlü olmayan yerel yönetimler, esasen merkezi 

yönetimlerin yükünü hafifletmekle birlikte, halkın sosyal ihtiyaçlarını belirleme de ve 

karşılama da merkezi yönetim birimlerine göre daha avantajlı durumda olması ile hizmet 

sunumu ve sunumun ulaşması konusunda da oldukça aktiftir.  

Belediyelerce hizmetin sunulma şekli olarak sosyal politikalar yalnızca bir gruba 

yönelmekten çok toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 

geliştirilmektedir. Bu çalışma öncelikle sosyal politikanın ne olduğuna, sosyal hizmet ile 

belediyelerde sosyal hizmet anlayışının nasıl ele alındığına değinmektedir. Zayıf ve 

korunmaya ihtiyacı olan başta yaşlılar ve engelliler olmak üzere kadınlar, çocuklar ya da 

yaş ve cinsiyetten bağımsız sosyo-ekonomik olarak dar gelirli olan grupların eğitim ve 

sağlık gibi temel ihtiyaçlarda ya da kültürel konularda hizmetlere erişebilecekleri sosyal 

hizmet alanlarının tanımlanması ve bu sosyal hizmet alanı çeşitlerinin tanımlanması 

sosyal politikalar çerçevesinde yapılmıştır.  

1.2 Çalışmanın Materyal ve Yöntemi 

Çalışmanın amacı; Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan aile yaşam 

merkezlerinin yer seçimi ölçütlerinin olası bütün yönlerden değerlendirilmesi ve kullanıcı 

memnuniyeti açısından irdelenmesidir. Çalışma için gerekli olan veriler; literatür 

araştırması, ilgili kurum kayıtları ve anket çalışmasından oluşmaktadır. Aile yaşam 

merkezlerinin yer seçim kriterleri konusunun yanı sıra, genel anlamda yerel yönetim 

kavramı ve çeşitleri, sosyal politikalar ve bir yerel yönetim biçimi olarak belediyelerde 

sosyal politika anlayışı olarak sosyal hizmetler ve sosyal hizmet çeşitlerine ilişkin tez, 

kitap, dergi gibi yazılı kaynaklar, internetten alınan verileri ile Ankara Büyükşehir 

Belediyesi tarafından yapılan aile yaşam merkezleri ile ilgili idari kayıtlar ile yazılı ve 

görsel basından alınan diğer materyallerden oluşmaktadır. Kaynak saptaması açısından 

öncelikle çalışma konusuyla ilgili literatür taraması yapılmıştır. Sosyal hizmet biçimi 

olarak aile yaşam merkezleri çalışmanın en önemli materyali durumundadır. Bu anlamda 

dünyada ve Türkiye’den diğer aile yaşam merkezleri örnekleri incelenerek elde edilen 

sonuçlar açısından materyal olarak değerlendirilmiştir. Çalışma konusunun niteliği ve 
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dolayısıyla araştırma çok sayıda görsel materyalle ve bu aile yaşam merkezlerinde 

yapılan anketlerin sonuçları ile desteklenmiştir. Çeşitli internet sitelerinden ve 

projelerden elde edilen görsel veriler çalışma kapsamında kullanılmıştır. 

Belediyelerin değişen toplumsal koşullara cevap verebilmesi için kullanılan sosyal 

politikaların bir uzantısı olarak sosyal hizmetler ve özellikle aile yaşam merkezlerinin 

halka rasyonel hizmet sunulması açısından yer seçim kriterlerinin tespiti ve seçilmiş 

ölçütler yönünden Ankara’da mevcut 10 adet aile yaşam merkezinin değerlendirilmesi, 

merkez yatırımlarının işlevselliği ve hizmet sunumundan çevre halkının memnuniyet 

düzeylerinin analizi yapılmıştır. Sosyal hizmet sunmakla yükümlü kurumların, ister 

merkezi yönetim-yerel yönetim, isterse özel sektör veya sivil toplum kuruluşları olsun, 

bilimsel çalışma tabanından uzak uygulamalarını önlemek için sosyal hizmet uygulaması 

için yer seçim kriterinin belirlenmesi ve hizmeti üreten kurumların standartlara 

uymalarının sağlanması için altlık oluşturmasına gereksinim bulunmaktadır. Araştırma 

sonuçlarının belirtilen amaçla kullanımı mümkün görülmekte ve özellikle yeni yaşam 

merkezlerinin tesisinde rasyonel karar verme sürecine önemli ölçüde katkı yapması 

beklenmektedir. Sosyal hizmetlerin yer seçimi kriterlerinin değerlendirilmesi için aile 

yaşam merkezleri ve çevresindeki cadde ve sokaklarda ikamet eden ve çalışanlardan 

seçilen 949 kişi ile anket çalışması yapılmış ve saha çalışmalarının bulgularının literatür 

araştırmasının sonuçları ile güçlendirilerek yorumlanması gerçekleştirilmiştir.    

Araştırmanın ilk aşamasında; araştırmaya kuramsal anlamda temel oluşturacak yerel 

yönetimler, sosyal politikalar, sosyal hizmetler ve birimlerine ait kavramına ilişkin alt 

başlıklar irdelenmiştir. Araştırmada yerel yönetimler ve birimleri detaylı olarak 

aktarılmış, yerel yönetimlerden biri olan belediyelerin sosyal politika ilkeleri açıklanmış 

ve sosyal politika anlayışı olarak sosyal belediyecilik ve sosyal hizmet konuları açıklayıcı 

bir şekilde anlatılmıştır. Bu bağlamda sosyal hizmet alanlarına değinilmiş, yasal 

mevzuatta nasıl ele alındığı aktarılmış ve toplumun düzeninin ve dengesinin sağlanması 

için bu sosyal hizmet mekânlarının gerekliliği ve önemi vurgulanmış ve aile yaşam 

merkezleri konusu üzerinde durulmuştur.  
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Çalışmanın ikinci aşamasında, çalışma alanı olarak seçilen Ankara kentinde hizmet veren 

10 adet aile yaşam merkezlerinde yapılan toplam 949 adet anket çalışması yer almaktadır. 

Araştırmanın bu aşaması; tüm literatür verileri ile anket çalışmaları sonucu elde edilen 

bulguların sentezlenmesinden oluşmaktadır. Sosyal hizmet sunumu olan aile yaşam 

merkezlerinin yer seçim kriterleri kapsamında yapılan anket çalışmasının sonuçları 

bundan sonraki çalışmalara altlık oluşturması ve toplumun eğiliminin belirlenmesinde rol 

oynaması adına açıklamalı ve karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Anket sonuçlarının 

kolay anlaşılabilmesi için oran ve sayı olarak değerlendirme yanında grafiksel gösterim 

de tercih edilmiştir.  

1.3 Önceki Çalışmaların Özeti ve İlave Araştırma Gereksinimi 

Araştırmada yerel yönetimlerden olan belediyelerin sundukları hizmetin bir biçimi olan 

aile yaşam merkezlerinin yer seçimi kriterlerinin tespiti için Ankara’daki örnekler 

üzerinden yapılan inceleme için öncelikle literatür araştırması yapılmıştır. Kaynak 

araştırması sonuçlarına göre Baş (2016) tarafından yapılan Yerel Yönetimlerin Gençlere 

Yönelik Hizmetleri: İstanbul Esenler Gençlik Merkezi Örneği, Tuncay’ın (2015) Yerel 

Yönetimler ve Sosyal Hizmetler Kuramsal Çerçevesi-1, Örenç (2014) tarafından yapılan 

Belediyelerin Eğitim Alanındaki Sosyal Hizmetleri (Şişli Belediyesi Örneği) ve Kobak’ın 

(2006) Yerel Yönetimlerin Yoksullarla Mücadele Uyguladığı Sosyal Yardım ve Sosyal 

Hizmet Programı adlı çalışmaları esas alınarak yerel yönetimlerin ve çeşitlerinin 

tanımlanması ile yerel hizmetlerin sunumu ve değişim olanakları irdelenmiştir. Yerel 

yönetimlerin ve türlerinin tanımlanmasının ardından Pekşen (2014) tarafından yapılan 

Sosyal Belediyecilik Çerçevesinde Engellilere Sunulan Hizmetler: Ankara Büyükşehir 

Belediyesi Örneği ile Çiçek’in (2010) Türkiye’de Belediyelerin Sosyal Hizmet ve Sosyal 

Yardım Politikaları: Batı Akdeniz Örneği çalışmasından yararlanılarak belediyelerde 

sosyal politika anlayışı çerçevesinde sosyal belediyeciliğin tanımlanması ve aktarılması 

konusu değerlendirilmiştir. Serter’in (1994) Devlet Görevlerindeki Gelişmelerin Sonucu 

Olarak Sosyal Devlet, Tuncay’ın (2015) Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler Kuramsal 

Çerçevesi-1, Çiçek’in (2010) Türkiye’de Belediyelerin Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım 

Politikaları: Batı Akdeniz Örneği, Baş’ın (2016) Yerel Yönetimlerin Gençlere Yönelik 

Hizmetleri: İstanbul Esenler Gençlik Merkezi Örneği ve Türkiye Ekonomi Politikaları 
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Araştırma Vakfı’nın çalışmalarına dayalı olarak sosyal hizmet kavramı ve kapsamı ile 

belediyelerde sosyal hizmet anlayışının gelişimi bütüncül bir yaklaşımla ele alınmıştır.  

Sosyal hizmet alanı ve çeşitlerini tanımlamada; konu ile ilgili yasal düzenlemeler ve yargı 

kararları değerlendirilmiştir. Sosyal hizmetlerin yer seçimi konusunda Türkiye Ekonomi 

Politikaları Araştırma Vakfı’nın yaptığı çalışmalar kapsamında 10 farklı kritere göre 

değerlendirilmiştir. Çalışmanın bu kısmında Ankara’da sunulan hizmetlerin olarak 

karşılaştırmalı olarak incelenmesi yapılmış, dünyada ve Türkiye’de yerel idareler 

tarafından sunulan hizmetler örneklerle ortaya konulmuştur. Çalışmanın üçüncü 

bölümünde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan sosyal hizmetler 

tanımlanmış ve bunlar arasından aile yaşam merkezleri detaylı olarak bütün özellikleri ile 

aktarılmıştır. Bu amaçla incelenen merkezlerin çevresindeki cadde ve sokaklarda ikamet 

eden ve çalışanlardan rastgele seçilen 949 kişi ile yapılan anketin sonuçlarına göre aile 

yaşam merkezlerinden sunulan hizmetler, kullanım olanakları ve memnuniyet düzeyleri 

ile yer seçim kriterleri arasındaki ilişkiler irdelenmiştir.  

Gerek kaynak araştırması, gerekse idari kayıtlar ve anket sonuçlarına göre belediye 

tarafından sunulan hizmetlerin etkisi ve hizmet sunum yerlerinin seçilmesinin etkileri 

ortaya konulmuş ve bu yönü ile yapılan araştırma önceki çalışmalardan tamamen 

ayrışmaktadır. Araştırma sonuçları toplam dört bölümde özetlenmiştir. Çalışmanın önemi 

ve amaçlar ile materyal ve yöntemi ilk kısımda verilmiş ve ikinci kısımda ise yerel 

yönetimler tanımlanmış, yerel yönetim birimleri açıklanmış ve yerel yönetim türlerinden 

biri olan belediyelerde sosyal politikaların neler olduğuna değinilmiştir. Belediyelerde 

sosyal hizmet anlayışının açıklanmasının ardından sosyal hizmet alanları ve çeşitleri 

aktarılmıştır. Söz konusu sosyal hizmet alanlarının yer seçim kriterleri saptanmış, 

dünyada ve Türkiye’de örneklerle ortaya konulmuştur. Çalışmanın üçüncü kısmında 

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan sosyal hizmetler örneklendirilmiş ve 

bu örnekler arasından Ankara’daki aile yaşam merkezleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

Sosyal servis sunum biçimi olan ile yaşam merkezleri yer seçim kriterleri açısından 

detaylıca incelenmiştir. Çalışmanın dördüncü ve son kısmında ise anket çalışması 

sonuçları değerlendirilmiş ve literatür çalışmaları ile paralel olarak bir sonuca bağlanmış 

ve aktarılmıştır. 
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2. BELEDİYELERDE SOSYAL HİZMET ALANLARININ TANIMLANMASI 

Yerel yönetimlerde sosyal politikalar kesin bir sınır ile tanımlanmadığından çalışma alanı 

oldukça muğlâktır. Belediyelerin görevlerinin ve yetkilerinin tanımlandığı çerçeve 1930 

yılında çıkarılan, 2005 yılına kadar geçerliliğini koruyan 1580 sayılı Belediyeler Kanunu 

ile belirlenmiştir. İlgili Kanunun 14. maddesinde; “... yerel yönetimleri, mahalli 

düzeydeki sosyal politika ve sosyal refah hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve sınırları 

içindeki vatandaşların refahının arttırılmasında aktif kuruluşlar haline getirmiştir. Çevre 

ve çevre sağlığı, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra, belediyeler konut ihtiyacının 

karşılanması, sosyal hizmetlerin sunulması ve sosyal yardımlarda bulunulması, işsizliği 

azaltmak amacıyla kentli bireylere mesleki yetenek kazandırıcı faaliyetlerin yapılması, 

muhtaçlar için koruma evleri açılması görevlerini yerine getirmekle vazifelendirmiştir” 

hükmüne yer verilmiştir.   

Açıkça belirtildiği üzere belediyeler yalnızca mekânsal hizmetler sunmakla kalmayıp 

sosyal hayatı destekleyecek politikalar da üretmekle yükümlüdür. “Küreselleşmeyle 

birlikte merkezi idarenin bazı görev ve sorumluluklarını yerel yönetimlere devretmesi ve 

bununla birlikte değişen aile ve toplum yapısı, insanların daha yoğun bir biçimde sosyal 

risklerle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bu yeni durumda belediyeler daha 

önce ve hatta şimdi kendilerinden beklenmeyen sosyal politika uygulamalarına 

girmektedirler” (Güleç 2004). Böylece belediyelerin görev ve sorumlulukları artmakta; 

yaşamın her anına dair düzenlemelerin yapılması gerekliliği doğmaktadır.  

2.1 Yerel Yönetim Tanımı ve Türleri 

Sosyal hizmet belediyeciliği anlayışı son yıllarda, özellikle 2000’lerden sonra hız 

kazanmıştır. Sosyal hizmet denilince akla sadece sosyal yardımlar gelmekte, diğer 

alanlarda sağlanan destekler göz ardı edilmektedir. Kültürel, sportif veya meslek 

edindirme kursları da bu kapsamda değerlendirilmelidir (Güleç 2004). Söz konusu 

tanımsızlık yerel yönetimlerin kendi müdahale alanlarının tanımsızlığından 

kaynaklanmaktadır. Yerel yönetimlerde zaman içerisinde çıkarılan yasalarla görev ve 

yetkilerinde devir ve değişiklikler söz konusu olmuştur. Ancak genel hatlarıyla il özel 
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idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve köyler yerel yönetim türleri olarak 

sınıflandırılmaktadır (Beldağlı Velioğlu 2016).   

2.1.1 Yerel yönetim tanımı 

Kentlerde kamu hizmetleri, birtakım ilkelerce belirlenen yönetim birimleri tarafından ifa 

edilmektedir. Bu bağlamda, tüm sistemlerde devlet yönetim yapıları iki temel birimden 

müteşekkildir. Bunlar; merkezi yönetim ve yerel yönetimlerdir. Kamu yönetimi 

sisteminin temel karakteristiğini simgeleyen bu iki yönetsel düzey aynı zamanda 

yönetimsel ağ ilişkisinin omurgası ve tamamlayıcısı konumdadır. Ne var ki ülkelerin 

ekonomik, sosyal, siyasal, idari ve kültürel yapısı gibi şartlar göz önüne alındığında, bu 

yönetim ilkelerinden birisinin ağırlıklı olarak uygulanması söz konusu olabilmektedir. 

Türkiye’nin yönetim biçimi olan üniter yapılı devlet yönetimlerinde, merkezi yönetimden 

ayrı tüzel kişiliği olan ve organları seçimle belirlenen kuruluşlar ile yönetimle ilgili 

kararları kendileri alıp uygulayan yerinden yönetimler, merkezi yönetimle uyum içindedir 

(Baş 2016).  

Kobak (2006) tezinde yerel yönetimler sorunları ve çözüm önerilerini açıkladığı şekliyle 

“merkezi yönetim; yasama, yürütme ve yargıdan aldığı tüm kamu gücü ile yönetim 

hizmetlerinin merkezi otorite ve hiyerarşi ile kullanılması”dır. Yine Kobak’ın (2006) 

tezinde Nadaroğlu “Merkezi yönetim her ne kadar elinde güç ve yetki olsa da hizmetleri 

iyi bir şekilde yapamaz. Bu sebepten devletler hizmetleri iyi ve etkin bir şekilde 

gerçekleştirmek adına yerel yönetimleri kurmuşlardır” şeklinde açıklamaktadır. 

Yerel yönetimi kavramsal olarak ele alırken öncelikle yönetim kavramından başlamak 

gerekir. Yönetim, birden çok anlamı olan, bu nedenle tanımlanması zor bir kavramdır. 

Yönetimi genel olarak, amaçların etkili ve verimli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla bir 

insan grubunda, iş birliği ve koordinasyon sağlamaya yönelik faaliyetler olarak 

tanımlanabilir. Bir başka ifadeyle, yönetim genel olarak, hedeflenen amaçları doğru bir 

şekilde gerçekleştirmek adına bir grup insanın organize bir şekilde gerçekleştirdiği 

faaliyettir (Tuncay 2015). 
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Yerel yönetimler, belli bir coğrafi alan üzerinde yaşayan yerel topluluk üyelerinin kendi 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ekonomik, sosyal, kültürel zenginliğe ve refaha ilişkin 

yerel hizmetleri genel yetki ile kendi sorumluluğu doğrultusunda yerine getiren, 

işleyişinde açıklığı, şeffaflığı çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini hayata geçiren, 

yetkilerin yerel halka en yakın yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel kişiliğine 

sahip, özerk, demokratik bir kuruluştur (Anonim 2018). 

Yerel yönetimlerin ayrıntılı bir başka tanımı da şöyledir: Belirli bir coğrafi alanda 

yaşamını sürdürmeleri nedeni ile ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmet üretmek üzere 

kurulan ve organları seçimle gelen, özel bütçeye sahip olan, merkezi yönetim denetimi 

altında özerk tüzel kişiliklerdir (Tuncay 2015). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yerel 

yönetimlerin tanımı belirgin bir şekilde yapılmış ve ayrıntılı bir şekilde yazılmıştır. Buna 

göre 1982 Anayasası’nın ‘Mahalli İdareler’ başlığını taşıyan 127. maddesinde yerel 

yönetimler şu şekildedir: “Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî 

müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere” kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar 

organları, yine kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel 

kişileridir”. Türkiye’de yerel yönetimler (Mahalli idareler) kapsamına giren kuruluşlar, 

belediyeler, il özel idareleri ve köylerdir (Örenç 2014). 

2.1.2 Türkiye’de yerel yönetim yapısı ve yerel yönetim birimleri 

Yerel yönetimin sorumlu olduğu ve hizmet ettiği belirli bir alan ve bu alanda yaşayan 

belirli insan grupları vardır. Türkiye’de bu yönetim sistemleri; köyde yaşayanların 

hizmetini gören ve yöneten köy yerel yönetimi, nüfusu 5000 üzerinde olan ve toplu 

yaşamın söz konusu olduğu belediyeler ve ilin özel yönetim işlerini yürüten il özel 

idareleri yerel yönetim olarak tüzel kişilik kazanmışlardır. Yerel yönetim birimleri; il özel 

idareleri, belediyeler ve köyler olmak üzere 3’e ayrılmaktadır. İl Özel İdareleri, Baş’ın 

(2016) tezinde Karaman’a göre Türkiye’de “eskiden beri merkezi yönetimin ajanı olarak 

lanse edilen valilerin, sıkı idaresi altında bir devlet dairesi portresi çizmektedir. Tarihsel 

bağlamda, mevzuatla belirlenen görevleri yekûn olarak ifa edemediği bilinmektedir” 

şeklinde açıklanmaktadır. Bunun yanında farklı dönemlerde yapılan değişimler ve 

ilavelerle zamanın en mühim teknik hizmetlerinin il ölçeğinde yürütme yükümlülüğü söz 
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konusu idarelerin sorumluluğundadır. Baş’ın (2016) tezinde Eryılmaz ise İl özel 

idaresinin görevlerini “belediye ve köy sınırlarının hizmet sahası dışında kalan müşterek 

özellikteki yerel hizmet türü olarak tanımlanmıştır. Bir başka anlatımla, belediyeler ve 

köyler arasındaki ortak hizmetleri yürütme görevini üstlenen “ara düzey” yönetim 

birimidir” şeklinde açıklamıştır. İl özel idaresine tevdi edilen görevler; bayındırlık, tarım 

ile hayvancılık, eğitim, sağlık ile sosyal yardım ve ekonomi ile ticaret olmak üzere beş 

kalemden müteşekkildir.  

Belediyeler, 5272 sayılı ve 24 Aralık 2004 tarihli Belediye Kanunu’nda; “belediye, belde 

halkının ortak ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak üzere kurulan ve karar organı 

seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel 

kişisi” şeklinde açıklanmaktadır. Kanun, nüfusun 5.000 ve yukarısında olan yerleşim 

merkezlerinde belediye kurulabildiğini, ayrıca il ve ilçe merkezlerinde belediye 

kurulmasının zorunlu olduğunu vurgulamaktadır (Kobak 2006). Dolayısıyla 

belediyelerin kurulmasında nüfus önemli bir kriter olarak çıkmaktadır. Belediyeler 

kuruldukları yerde yaşayanlara, doğrudan hizmet götürmekle yükümlü olan yerel yönetim 

kuruluşlarıdır. Kamu hizmetlerinin tümünü merkezi yönetimin yürütmesi olanaksız 

olduğu için görevler bu yönetimlere de bölünmüştür. Belediye, il özel idaresinden farklı 

olarak alansal değil ‘mekânsal’ yönetimdir; belediye örgütlenmesinin özelliği, kentsel 

yerleşmeleri yönetme modeli olmasıdır. Kentsel yerleşimler, kabaca, kırsal yaşantının 

aksine, tarım faaliyetlerinin ve üretiminin olmadığı, ekonomik gelirlerin sanayi, ticaret ve 

hizmet sektörlerinde uzmanlaştığı mekânlardır. Belediye yönetiminin görev ve gelirleri 

bu sosyo-ekonomik niteliğe göre belirlenmiştir. Örneğin, belediye görevleri arasında 

pazar yerleri açmak vardır; ama harman yeri yapmak yoktur. Gelirleri işyeri, imar 

ruhsatları, ilan reklam vergisi, eğlence vergisi gibi gelirlerden oluşur; buna karşılık 

büyükbaş ve küçükbaş hayvan vergisi söz konusu değildir (Örenç 2014).  

Kentsel yerleşimlerin idari yönetim biçimi olarak belediye, 1856 yılında, Türk olmayan 

ticaret erbapları ile elçilerin büyük oranda katkısıyla İstanbul’da kurulmuştur. Ardından 

belediyeler önemli liman kentlerinde kurulmuş ve zaman içerisinde ülke geneline 

yayılmıştır. Tarihsel oluşum sürecinin aksine belediyeler yalnızca bulundukları bölgenin 

ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmayıp, farklı ölçeklerde koordinasyonun sağlanması, 
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eğitimlerin verilmesi gibi konularda da öncülük etmektedirler. Örenç’in (2014) tezinde 

Kalabalık (2005) de değindiği gibi “Belediyeler yerel sınırlarını aşan bölgesel sorunların 

çözümü için kendi aralarında birlikler oluşturabilmektedirler. Belediyeler arasında iş 

birliğini kurmaya yönelik bölgesel ve ulusal düzeyde örgütlenmiş belediye birlikleri, 

üyelerine bölgesel planlama, eğitim, teknik yardım ve belediye çıkarlarının merkezi 

hükümet gözetiminde savunulması konusunda hizmetler vermektedir” şeklinde 

tanımlamaktadır. 

Köyler tanımlarken ise ekonomik faaliyetlerin tarımsal üretime dayalı olduğu, kentlerin 

aksine daha az bir nüfusa sahip olması ve mekânsal olarak da daha düşük yoğunlukların 

görüldüğü kırsal yerleşim birimleri şeklinde tanımlanmaktadır. Uzmanlaşmış iş kolları 

görülmez ve tarımsal üretim köy ekonomisinin başlıca geliridir. Köyler 2000- 3000 

nüfuslu, coğrafi olarak kırsal bölgelerde kurulmuş yerler olarak aktarılabilir. Ekonomik 

faaliyetlerin yanı sıra toplumsal farklılıklar da köylerde gözlemlenmektedir. Kentlerde 

yaşayan ailelerin büyüklüğüne göre daha geniş aileler, yaygın komşuluk ve akrabalık 

ilişkileri, geleneksel dayanışma ve yaşam biçimlerinin sürüldüğü köylerde sosyal hayat 

anlamında gözlemlenen özelliklerdir (Tuncay 2015). 

Tuncay (2015) çalışmasında Ökmen ve Parlak (2010) tarafından açıklandığı şekliyle 

köyler; tarihin en eski ve sayıca en fazla yerel yönetim birimi olarak kendiliğinden oluşan 

yerleşim merkezleridir. Belirli bir coğrafi alanda üç beş ailenin bir araya gelmesiyle 

herhangi bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duymaksızın köyler meydana gelebilir. Köylere 

ilişkin yasal düzenlemeye, Tanzimat Fermanı’ndan sonra, 1864 yılında çıkarılan “1864 

Vilayet Nizamnamesi” ile gidilmiştir. Ancak, bu düzenleme köylere tüzel kişilik 

tanımamıştır. Köylere tüzel kişiliğin tanınması, 1924 yılında çıkartılan “442 sayılı Köy 

Kanunu” ile olmuştur denilmektedir. 442 sayılı Köy Kanunu, köyü üç değişik biçimde 

tanımlamaktadır. Buna göre; nüfusu iki binin altında olan yerleşim birimlerine köy 

denmektedir. Cami, mektep, otlak, yaylak, baltalık gibi ortak malları bulunan ve toplu 

veya dağınık evlerde bulunan insanlar, bağ, bahçe ve tarlalarıyla birlikte bir köy 

oluştururlar. Köy, bir yerden bir yere götürülebilen veya götürülemeyen mallara sahip 

olan bir tüzel kişidir (Tuncay 2015). Yapılan tanımlamalar sonucunda köyler, düşük 

yoğunluklu ve coğrafi yapının el verdiği şekilde kurulan, az nüfuslu ve tarım- hayvancılık 

faaliyetlerinin yapıldığı yerlerdir.  
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Sonuç olarak; yerel yönetim birimleri yörede yaşayanların ortak ihtiyaçlarını karşılamaya 

yönelmiş yapılardır. Yerel yönetimler, öncelikle temel yaşam ihtiyaçların; su, 

aydınlanma, barınma, ulaşım, temizlik, dinlenme, sosyal hizmet gibi ihtiyaçları 

karşılamaya çalışır, yapı ve imar işleri, bayındırlık, sağlık hizmetlerini yerine getirir, açık 

ve yeşil alanlar ile ulaşım politikaları üretip; gerekli yol, durak, otopark veya otogar 

yapar, çocuk, yaşlı, özürlü ve kadınlar gibi risk gruplarına yönelik sosyal hizmetleri sunar. 

Bütün bu çalışma alanlarının ortak ve yerel olduğu kabul edilmektedir.  

2.2 Belediyelerde Sosyal Politikalar 

Değişen küresel dünyada ekonomik, sosyal ve kültürel yansımalar toplumun her 

kesiminde hissedilmektedir. Değişen ve gelişen kentsel yaşamda ortaya çıkan sorunların 

giderilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması farklı kurum ve kuruluşlara yeni birimler 

eklenmesine veya mevcut düzene farklı anlayışlar getirilmesine sebep olmuştur. Sosyal 

devlet anlayışı ile ortaya çıkan bu yeni yapıda, merkezi yönetimlerin sosyal hizmetleri en 

etkili ve en verimli şekilde bireylere ulaştırabilmesinin yolu da yerel yönetim 

birimlerinden biri olan belediyeler ile mümkün olabilmektedir. Ekonomik gelişmenin ve 

siyasal katılımcılığın yanı sıra, sosyal paylaşım ve kapsayıcılık ile kültürel çoğulculuğu 

misyon edinen belediyeler, bu doğrultuda, sosyal belediyecilik anlayışı ile çocuk, genç, 

yaşlı, kadın, işsiz, yoksul ve engelli gibi dezavantajlı gruplara birtakım hizmetler 

sunmakla yükümlüdürler (Pekşen 2014). Kobak’ın (2006) tezinde Öztürk’ün belirttiği 

üzere; “hizmetlerin yerinden karşılanması ilkesi ile oluşturulan yerel yönetimlerin; bir 

köyde ya da şehirde yaşayanlara en yakın yönetenler olarak yerel yönetimler, halkın 

ihtiyaçlarını en iyi ve hızlı şekilde karşıladıkları savunulmaktadır.” 

2.2.1 Sosyal belediyecilik kavramı 

Kentte yaşayanların tümü belediyelerden hem fiziki anlamda hem de sosyal alanda pek 

çok şey beklemektedirler. Bu hizmetlerin verilmesi toplumsal algıda ve yapıda 

değişiklikler yaratmaktadır. Hizmetlerin niteliği ve hızı o toplumun fiziki ve sosyal alanda 

gelişiminin de niteliğini ve hızını belirlemekle kalmayıp yansıması da olabilmektedir 

(Velioğlu 2016). Pekşen’in tezinde (2014) Beki (2009) tarafından sosyal belediyecilik 
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“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 gibi uzun vadeli politika gerektiren hizmetler merkezi yönetim 

tarafından sürdürülürken, yiyecek, giyecek, barınma, ısınma gibi kısa vadeli ve hızla 

karşılanması gereken ihtiyaçların giderilmesi için destekler ise yerel yönetimlerin 

yükümlülüğüne verilmiştir” şeklinde tanımlanmıştır. Böylece sosyal devlet anlayışı ile 

çalışan sosyal belediyecilik daha kısa sürede hizmetin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını 

gerek yasalarla gerekse kendi çalışma ilkesi olarak edinmiş ve hizmetin sunumunda bu 

durumu temel almıştır.  

Sosyal belediyecilik yerel yönetimlere yalnızca yol, su, kanalizasyon gibi alt yapı 

hizmetlerin yanında sosyal olarak da yükümlülükler getirmektedir. (Toprak ve Şata 

2009). Sosyal belediyecilik, belediyelerin sosyal yönlerini geliştiren ve sosyal yaşamda 

aktif görevler almasını sağlayan bir anlayıştır. Halkın ihtiyaç ve beklentilerini en iyi 

şekilde karşılaması beklenen belediyelerin bunu gerçekleştirmesi halkın önceliklerini ve 

beklentilerini algılamasından geçmektedir. Halkın ihtiyaç ve beklentileri denildiğinde 

akla sadece altyapı ve teknik hizmetler değil sosyo-kültürel, ekonomik, eğitimsel 

ihtiyaçlarda gelmelidir. Bu da “Sosyal Devlet” kavramının uzantısı olarak “Sosyal 

Belediyecilik” anlayışını beraberinde getirmektedir (Pekşen 2014). Dolayısıyla sosyal 

belediyecilik kapsamında başarılı ve etkin hizmetler yapabilmek için halkın ihtiyaçları iyi 

bir şekilde analiz edilmeli, sonuca bu analizlerden gelen veriler ışığında ilerlenmelidir. 

Çiçek’in (2010) tezinde Kaya (2006); sosyal belediyeciliğin işlevlerini dört başlık altında 

toplamıştır. Bunlardan ilki, sosyalleştirme, sosyal kontrol ve iyileştirmedir. Sosyalleşme, 

bireyin toplumda bir yer edinmesini, yaşadığı ortamın kendisinden beklediği şekilde 

davranmasını ve toplumun diğer fertleriyle uyum içinde yaşamasını öğrenme sürecidir. 

Zaten toplumun düzenini bozan faaliyetlere karşı cezai işlem uygulama yetkisi olan 

belediyeler, aynı zamanda bireylerin toplum içinde nasıl davranması gerektiği ile ilgili 

eğitim işlevini de üstlenmektedir. Belediyeler, bireylerin toplumun beklentileri 

doğrultusunda davranış ve değer geliştirmeleri konusunda sosyal kontrol mekanizması 
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işlevini görür. İkincisi, harekete geçirme, yönlendirme, yol gösterme ve rehberlik 

etmedir. Bireylere danışma hizmeti verilmesi, onları belirli gün ve olaylarda yönlendirme, 

vatandaşlara problemlerini nasıl ve hangi kurumlar aracılığıyla çözebilecekleri 

konusunda yardım etme gibi görevler belediyenin görevleri arasında yer almaktadır. 

Üçüncüsü, yardım etme ve gözetmedir. Belediyeler, sınırları içerisindeki yoksul ve 

muhtaç vatandaşları tespit etme, onların sosyo-ekonomik durumlarını takip etme, ihtiyaç 

sahiplerine gıda, kömür, ilaç gibi yardımlarda bulunma gibi faaliyetleri de yerine 

getirmektedir. Dördüncüsü ise, yatırımdır. Belediyeler, halkın geçim sıkıntısına tam 

anlamıyla çözüm bulamamakla birlikte, onların hayatlarını kolaylaştırıcı birtakım 

önlemler alabilmektedir. Aşevleri, sığınma evleri, sağlık ocakları açmak kolaylaştırıcı 

faaliyetlerin bir kısmıdır. Belediyelerin bu tür faaliyetlere girişmesi yasalardan gelen bir 

zorunluluktur. 

Sosyal belediyecilik, yerel yönetimin bir yükümlülüğü de olarak toplumun her kesimine 

hizmeti götürmesinin yanı sıra sosyal dengeyi sağlamakla da görevlidir. Belediyelerin 

sunduğu, sosyal amaçlı çalışmalar ve sosyal nitelikli hizmetler toplumun refah seviyesini 

artırıcı, düzeni sağlayıcı ve toplumca her kademe arasında eşitliğin oluşturulmasını 

sağlamaktadır. 

2.2.2 Sosyal hizmet tanımı ve sosyal hizmet anlayışı 

Sosyal hizmet, üzerinde fikir birliğine varılmış tek bir tanımlama ile aktarılamamaktadır1. 

Bu muğlak durum sosyal hizmetin en üst kademede, sosyal politikanın oluşturulması 

seviyesinden başlayarak, sosyal güvenlik plan ve programlarının tertiplenmesi ve 

uygulanması yanında birey, aile, grup, topluluk ve yerel toplum düzeylerinde bireysel ve 

sosyal sorunların giderilmesi gibi geniş bir aralıkta kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 

Farklı alanlarda çeşitli kullanımlar tercih edilmekle birlikte İngilizce literatürde “social 

services” şeklinde kullanılmaktadır (Serter 1994). 

                                                 

1 Sosyal Hizmet Uzmanları D.G.M.Y.K. 1995. 
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Tuncay’a (2015) göre sosyal hizmetler; “birey, grup ve toplulukların çevresel koşullardan 

meydana gelen yoksunluk ve eşitsizlik durumlarını azaltmak; toplumun ruhsal ve sosyal 

sorunlarını çözmek ve insan kaynaklarını geliştirmek; birey, aile ve toplumun huzur ve 

refahını sağlamak amacı ile planlı ve programlı olarak gerçekleştirilen hizmetleri ifade 

eder” şeklinde tanımlanmaktadır. Diğer bir ifade ile sosyal hizmetler, insanların sağlık ve 

iyilik durumlarının geliştirilmesinde; insanların kendi kendilerine yetebilir hale 

gelmelerinde ve başkalarına bağımlı olma hallerinin önlenmesinde; aile bağlarının 

güçlendirilmesinde, bireylerin, ailelerin, grupların veya toplulukların sosyal işlevlerini 

başarıyla yerine getirmelerinde destek olabilmek sebebiyle gerçekleştirilen etkinlik ve 

programlar bütünüdür. Böylece toplumda daha güçlü bireylerin oluşmasına, oluşan bu 

güçlü bireylerin ise daha güçlü toplum oluşturmasına yardımcı olan önemli bir olgudur.  

Sosyal hizmetlerin tanımı, bakılan çerçevenin yapısına göre değişir, ekonomik 

yoksunluktan, sağlığa ya da sosyal risklerden mağdur olmuşluk haline göre farklı alanları 

tanımlamak için de kullanılabilmektedir. Sosyal hizmetler insanın korunmasına ve 

geliştirilmesine yönelmiş etkinlikleri ifade eder ve temel hizmet alanları şunlardır: eğitim, 

sağlık, konut, rehabilitasyon, eğlence ve boş zamanları değerlendirme. Bir başka şekilde 

sosyal hizmetler şu şekilde tanımlanabilir: toplumun gayrı iradi sebeplerle yoksul duruma 

düşen veya bedenen yahut ruhen bir noksanlığa uğrayan bireylerine, insana yaraşır, etrafı 

ile uyumlu bir yaşantı sürdürebilmeleri için maddi ve manevi, iktisadi ve toplumsal 

gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili STK’larca 

karşılanan hizmetlerdir (Çiçek 2010). Sonuç olarak, sosyal hizmetler toplumdaki sosyal 

ve ekonomik dengeyi sağlamak adına kullanılan önemli bir araç olmakla birlikte, 

bireylerin kendilerini sosyal ve ekonomik olarak yeniden tanımlamasında, her türlü 

eşitsizliği ve bu eşitsizliğin doğurduğu sonuçların giderilmesinde başvurulan çok 

kapsamlı hizmetler bütünüdür.  

2.2.3 Belediyelerde sosyal hizmet anlayışı 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’na göre; sosyal işlere ait hizmetler merkezi 

otorite, belediye veya özel sektörlerce yerine getirilmektedir. Merkezi yönetim daha çok 

çocuk yurtları, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, kadın sığınma evleri huzurevleri gibi 
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tüm illerde toplumun ihtiyacına yönelik hizmetlerini yürütmektedir. Bu hizmetlerden 

kimlerin yararlanabileceğini kanun ve yönetmeliklerle belirlemiştir. Yerelde ise 

belediyeler hanımlar lokali, gençlik merkezleri, kreşler, eğitim merkezleri, yüzme 

havuzları gibi toplumun bölgesel ihtiyaçlarını gözeterek merkezi yönetimin politikaları 

ve kalkınma planlarına bağlı kalarak yürütülmektedir.  

Yerelde yapılan hizmetleri daha detaylı aktarmak gerekirse; 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu’nda belirtilen büyükşehir belediyesi görev, yetki ve sorumlulukları 

arasında 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 sebeple sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma 

kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, 

yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği 

yapmak vardır. Yine aynı Kanun’da 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 belirtilmiştir. Buna göre; büyükşehir belediyesi kentlerde sosyal hayatın 

sürekliliğini sağlamak adına gerekli teknik altyapı ve hizmet alanlarının yapılmasında 

sorumluluk sahibidir. Belediyelerin sunduğu bu sosyal hizmetlerden kadınlar, çocuklar, 

yaşlılar, engelliler, gençler, yoksullar; bir diğer deyişle, toplumun bütün kesimleri 

yararlanabilmektedir. 

2.3 Sosyal Hizmet Alanları ve Çeşitleri 

Büyükşehir belediyeleri sundukları sosyal hizmeti “Mekânsal Kullanım Tanımları ve 

Esasları’na göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14.06.2014 Tarihli Resmî Gazete 

Sayısı: 29030 olan yasal düzenlemesi “Belediye hizmet alanı: Belediyelerin görev ve 

sorumlulukları kapsamındaki hizmetlerinin götürülebilmesi için gerekli itfaiye, acil 

yardım ve kurtarma, ulaşıma yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve 

ikmal istasyonu, garaj ve triyaj alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, 

zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi, pazar yeri, idari, sosyal ve kültürel merkez 

gibi mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler ile 
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sermayesinin yarıdan fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip olduğu tesislerin 

yapılabileceği alandır.” şeklinde 5. maddede tanımlanmıştır. Yapılan tanımlamaya göre 

belediyelerin hizmet alanları ve hizmet çeşitleri geniş bir çerçeve sunmaktadır. Ortak bir 

sosyal ve kültürel zemin oluşturmaktan, kentsel düzeni aksatmayacak asfalt temini ya da 

itfaiye, acil durum müdahaleleri gibi teknik destek vermeye kadar sunulan hizmetler 

farklı alanları kapsamaktadır.  

Yönetmelik’te mekânsal tanımlamalar ile kullanım durumları belirtilmiş, sosyal hizmet 

alanları yeşil alanlar altında çocuk bahçeleri, parklar, piknik ve eğlence alanları ya da spor 

ve oyun alanları ile stadyum ve ibadet alanları olarak ayrılmıştır. Sosyal ve kültürel 

altyapı alanları ise yeşil alanlar, spor ve oyun alanları, sosyal ve kültürel tesis alanı, ibadet 

yeri ve mezarlık alanları olarak ayrılmıştır. Yeşil alanlar, bireylerin boş zamanlarında 

vakit geçirebilmeleri için tesis edilen oyun bahçesi, çocuk bahçesi ile dinlenebilecekleri, 

gezebilecekleri ya da piknik yapabilecekleri eğlence veya kıyı alanlarının bütünüdür. 

Daha büyük kentlerde fuar, botanik ve hayvanat bahçeleri ile bölgesel parklar da bu 

alanlar içerisinde yer almaktadır. Spor ve oyun alanları ise bireylerin spor ihtiyacını 

karşılamak ve spor faaliyetlerini yapmak üzere imar planına göre bölge, kent veya semt 

ölçeğinde tanımlanan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Sosyal ve kültürel tesis alanı ise 

kütüphane, sergi salonu, müze, sinema ve tiyatro, kreş, ana okulu, kurs, çocuk yuvası, 

yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, kadın ve çocuk 

sığınma evi, şefkat evleri gibi kullanımlara ayrılan kamuya veya özel şahıslara ait 

alanlardır. Her bir kullanım toplumun ihtiyacına göre, imar planı çerçevesinde belirlenmiş 

ve tanımlanmıştır. 

Belediyeler hizmetlerini; sosyal yaşamın gerektirdiği kadar sosyal belediyeciliğin 

çerçevesinde sunmaktadır. Sunulan hizmetler idari alanın nüfus büyüklüğü, niteliği ve 

belediyelerin ekonomik durumu ile yakından ilişkilidir. Yapılan hizmetler temel olarak; 

korunmaya muhtaç kişilerin (çocuklar, yaşlılar, özürlüler, kadınlar), sokakta yaşayan 

çocuklar ile evsizlerin barınma, beslenme, güvenlik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak 

amaçlıdır. Kimsesi olmayanların, evi olmayanların, sokakta yaşayan çocuklarının ve 

farklı sebeplerden yardıma ihtiyaç duyan kadınların barınma ihtiyaçlarını karşılamak, 

annesi ve babası olmayan çocuklara yuvalar ve kreşler açmak, bakıma muhtaç yaşlılara 
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huzurevleri yapmak, sağlık ile ilgili sağlık merkezleri açmak, gezici sağlık otobüsleri 

temin etmek, hastane civarında hasta yakınları için kalacak yer tesis etmek, kültür, sanat 

ve spor merkezleri kurmak, tiyatro, sinema, kütüphane ve kültür merkezlerini 

mahallelerde yaygınlaştırmak, engelliler için ulaşım, eğitim ve sosyo-kültürel ortamlarda 

kolaylık sağlayıcı imkanlar sunmak, el becerisini geliştirici ve meslek edindirici kursları 

sağlamak, yeşil alanlar ile piknik alanlarını arttırmak, iş kuracak kadın ve gençlere 

yönelik rehberlik hizmetleri yapmak, ekmek fabrikaları kurmak, gıda, kömür, ilaç, 

kırtasiye malzemesi yardımı yapmak, toplumsal gruplar, sivil toplum kuruluşları ve kitle 

örgütlerine rehberlik etmek, onlarla dayanışma ve yardımlaşmayı geliştirmek ve 

gençlerin, engellilerin ve kadınların toplumsallaşmalarını sağlayacak merkezler açmak 

yerel yönetimlerin görevleri arasındadır (Öz ve Yıldırımalp 2009). 

Bu çerçevede belediyelerin sosyal hizmet çalışmalarını; çocuk yuvaları, ergen yetiştirme 

yurtları açmak, kreş ve gündüz bakımevleri açmak, ayni (gıda, kömür, ilaç, giyecek 

malzemesi yardımları) ve nakdî (parasal) sosyal yardımlar sunmak, mikro kredi 

olanakları sağlamak, yoksul kesimlere yönelik aşevleri kurmak, özürlüler için ulaşım, 

eğitim ve sosyo-kültürel ortamlarda kolaylık sağlayıcı tedbirler almak, sağlık merkezleri, 

sağlık ocakları, gezici sağlık otobüsleri, ön tanı merkezlerini hizmete sokmak, 

hastanelerin yakınlarında hasta yakınları için konukevleri oluşturmak, kültür, sanat ve 

spor tesisleri açmak, meslek ve beceri edindirme kursları açmak, toplumsal gruplar, sivil 

toplum kuruluşları ve kitle örgütlerine rehberlik etmek, onlarla dayanışma ve 

yardımlaşmayı geliştirmek, gençlerin, özürlülerin, ailelerin ve kadınların 

toplumsallaşmalarını sağlayacak merkezler açmak olarak sıralamak mümkündür (Tuncay 

2015). Bu sayede toplumun her kesimi cinsiyet ve yaş ayrımı olmaksızın ve yine herhangi 

ekonomik özgürlüğü olmayan her bireyi yukarıda bahsi geçen hizmetlerden 

faydalanabilecek, toplumdaki eşitsizlik bir nebze olsun giderilecek ve toplumsal huzur ile 

denge sağlanabilecektir.  

2.4 Belediyelerde Sosyal Hizmet Alanlarının Yer Seçim Kriterleri 

Sosyal hizmet alanlarının yerleri belirlenirken bazı kurum ve kuruluşların kullandıkları 

kıstaslar incelenmiştir. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın 
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yürütücülerinden olduğu Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Projesi (EKOSEP) ve İç Göç 

Entegrasyon Projesi (İGEP) doğrultusunda yapılan araştırmada yerel yönetimlerin sosyal 

hizmet kapsamında yapacakları hizmetin yerlerini seçerken üç kriteri göz önüne alarak 

planladığı görülmektedir. Bu kriterler; belirlenmiş niteliklere göre, idari ya da bölgesel 

yapılanmaya göre ve nüfus büyüklüğü gibi sayısal verilerdir.   

Niteliksel, belirlenmiş niteliklere sahip olma ya da olmama durumuna göre hizmet birimi 

planlaması: Açıkça ifade edildiği üzere; kamu hizmetlerinden sosyal hizmetlerin 

ulaşacağı yerin öncelikli olarak diğer bölgelerden sosyo-ekonomik anlamda az gelişmiş 

olması gerekmektedir. Bu sayede bölgesel ve toplumsal olarak geri kalmışlık bir nebze 

olsun giderilmek, toplumsal eşitlik sağlanmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, 

belediyelerin sosyal hizmet alanı yer seçiminde sosyo-ekonomik durumu göz önünde 

bulundurdukları söylenebilir. Hizmet yapılacak ilçe/ bölgenin sosyo-ekonomik durumu 

belirlenirken buna bağlı olarak eğitim seviyesi de ön plana çıkan kriterler arasındadır. Her 

ne kadar yapılan hizmetin işlevleri farklılaşsa da birçok hizmet türünün ortak noktası 

toplumda eğitim seviyesi yükseltecek imkânlar sağlamak olmaktadır. Yapılan aile yaşam 

merkezlerinden gençlik merkezlerine kadar hemen hemen hepsinde eğitimi destekleyecek 

kurslar veya faaliyetler söz konusudur. Dolayısıyla belediyeler hizmet götürdüklerin 

yerin eğitim seviyesini göz önünde bulundurmak zorundadırlar.  

İnsan Gelişme Vakfı’na göre, insani gelişme çok boyutlu bir kavramdır. Birleşmiş 

Milletler’in İnsani Gelişme Endeksinde kullandığı üç değişken, temel unsurları 

oluşturmaktadır. Bu üç temel unsur; uzun, sağlıklı ve yaratıcı bir hayat yaşamak; bilgi ve 

eğitim alabilme imkanına sahip olmak ve insana yaraşır bir hayat için gerekli kaynaklara 

ulaşabilmektir. İnsan Gelişme Vakfı, insani gelişme için öncelikle bu temel unsurlar 

sağlandığında, hayatın diğer alanlarında ilerleme ve gelişme fırsatlarının da artacağını 

öne sürmektedir (Anonim 2018a). Buna bağlı olarak, eğitim, sağlık ve gelirin gelişmişlik 

endeksinin temelini oluşturduğu bu bağlamda, yerel yönetimlerin hizmetlerini sunarken 

ilçeye/bölgeye yapacakları yatırımın o bölgeyi kalkındırmasında önemli bir araç 

olduğunun farkında olmalıdır. Dolayısıyla gelişmişlik endeksinin sunulacak sosyal 

hizmetin yer seçimi açısından önemli bir kriter olmaktadır: 
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i. İdari ya da bölgesel yapılanmaya göre planlaması: Belediyelerde yürütülen hizmetlerin 

yer seçimi sürecinde en önemli kriter idari yönetim kararı denilebilir. İdare gerek siyasi 

kararlar gerekse yöneticilerin bireysel inisiyatiflerine göre hizmeti sunarlarken kamu 

kaynaklarını mantıklı ve etkin kullanmak zorunda olduklarının bilincinde olmalılardır. 

Yaptıkları kamu yatırımının ilçeye/bölgeye sağladığı ekonomik ve sosyal kalkınmanın 

farkında olarak yer seçmeleri, seçtikleri yerin kamu kaynaklarının kullanımında eşitlik 

ilkesine dayanarak sunulması gerektiği ortaya çıkmaktadır. İlçeler arası rekabetin 

önlenmesi adına olabildiği kadar eşit bir dağılım gözetmelidir. Farklı ilçelerde sosyal 

hizmetler sunulurken alan seçimini etkileyen çoklu kriterler söz konusudur. Bu 

kriterlerden en önemlilerden biri ise yatırımın maliyeti olarak belirtilebilir. Maliyet 

konusu her alanda olduğu gibi kamu hizmetlerinde de önemli bir girdidir ancak tek başına 

belirleyici değildir. Belediyeler hizmet sunmakla yükümlü olduklarından ekonomik 

kaygılardan ziyade hizmetin niteliği ve biçimi daha önemlidir. Bu açıdan hizmetin 

ölçeğine karar verilirken (büyüklük vb.) maliyet kriteri yer seçiminde göz önünde 

bulundurulabilir.  

ii. Yatırım maliyeti: Tesislerin inşaat maliyeti kadar yatırımın yapıldığı arsanın mülkiyeti 

de karar verme sürecinde etkili rol oynamaktadır. İmar planları çerçevesinde tanımlanan 

belediye hizmet alanları, sosyal hizmetin sunulduğu alanlardır. Belediyeler kendilerine 

ait bu arsalar üzerinde hizmetlerini sunarken mülkiyeti göz önünde bulundurup diğer 

kriterlerle (erişilebilirlik, sosyo-ekonomik durum vb.) birlikte yorumlayarak optimum yer 

seçimini yapmalılardır. Arazinin büyüklüğüne ve yerine göre ise hizmet türüne karar 

verebilirler. Bölgesel ihtiyaçları karşılayacak hizmetin yerine karar verirlerken arsa 

mülkiyetiyle paralel arazinin ulaşılabilir bir yerde olması da önemli kriterler arasındadır. 

Ulaşılamayan ya da erişilemeyen bir hizmet karşılığını bulmazsa doğru bir yatırım ve 

hizmet olmaktan çıkar. 

iii. Nüfus büyüklüğü gibi sayısal verilere göre planlaması: Merkezi yönetimlerde ya da 

yerel yönetimlerde hizmet yapılırken ilçelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. 

Eğitim, sağlık, konut gibi temel ihtiyaçların karşılanmasının yanında sosyal ve kültürel 

ihtiyaçların da giderilmesi sorumlulukları arasındadır. Hizmetlerin nüfus büyüklüklerine 

göre belirlenmesi en önemli kriterlerden biri olabilir. Nüfusa göre yeterli olması beklenen 
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hizmetlerin kimi zaman öngörülemeyen sebeplerden (göç, nüfus artışı) dolayı yetersiz 

kalması noktasında, yerel yönetimler en hızlı şekilde bu duruma müdahale edecek 

yetkinliktedir. Toplum talebi, bu yetersizlikler çerçevesinde gerekli kurumlara 

iletilmektedir. Dolayısıyla, hizmetin türü idare ve halk arasındaki karşılıklı ilişkiler 

ağında kendini tanımlamakta ve kendine yer bulmaktadır. Toplumun kendisi örgütlenerek 

aktif bir rol üstlendiğinde istedikleri hizmete ulaşabilme gücüne sahiptirler.  

Yerel yönetimlerde sosyal hizmetlerin sunumunda yer seçimi yapılırken göz önünde 

bulundurulan kriterler; niteliksel olarak, sosyo-ekonomik durum, eğitim seviyesi, 

gelişmişlik endeksi, idari-bölgesel olarak; idari yönetimin kararı, yatırımın eşit dağılımı, 

hizmetin maliyeti, arazinin mülkiyeti ile yapılan hizmet mekanının ulaşılabilir olması 

şeklinde ve sayısal olarak ise nüfus büyüklüğü ve toplum talebi olarak detaylandırılıp 

tanımlanabilir. Herhangi birinin tek başına kriter olarak alınması, yatırımı yönlendirmek 

adına doğru olmayacaktır. Kriterler birlikte analitik hiyerarşi prosesi yöntemi kullanılarak 

sonuçlandırılmalı ve en uygun yer seçim tespiti yapılmalıdır.  

2.5 Dünyada ve Türkiye’de Sosyal Hizmet Alanları Örnekleri 

Sanayi devrimi ile değişen toplumsal düzen beraberinde getirdiği sorunlar sebebiyle 

dışarıdan müdahaleleri gerekli kılmıştır. Dolayısıyla sanayi devriminin başladığı 

İngiltere’de sosyal hizmetlerin ilk örneklerinin görülmesi şaşırtıcı değildir (Güleç, 2014). 

Kentlerde yaşayan yoksul, yaşlı, engelli vatandaşlara yönelik kurulan gönüllü kuruluşlar 

sosyal hizmetlerin temellerini oluşturmuş, benzer kuruluşlar daha sonra Amerika Birleşik 

Devletleri’nde de kurulmaya başlanmıştır. Türkiye’de sosyal hizmetlere bakıldığında 

Osmanlı döneminde vakıf sisteminin olduğu görülmektedir (Beldağlı Velioğlu 2016).  

2.5.1 Dünyada sosyal hizmet alanı örnekleri 

Uygar toplumlarda insan hakları kavramının gelişmesi, refah düzeyinin artması, eşitlik, 

serbestlik, özgürlük ve adalet anlayışlarının sosyal bir özellik olarak ele alınması gibi 

gelişmeler yaşanırken, diğer yandan da ekonomik gelişmeyi güvence altına almak için de 
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nitelikli bir toplum ve emeğe sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılmıştır. Bu gelişmelerle 

sosyal politikanın alanı ve içeriği değişmiştir. Örneğin zamanla herkese zorunlu bir eğitim 

verilmesinin topluma vereceği olumlu katkı, herkesin sosyal bir güvenlik içinde 

olmasının toplumsal uzlaşmaya sağlayacağı yararlar ön plana alınarak bu alanda 

düzenlemeler yapılması düşüncesi genel olarak kabul edilmiştir. Çevre, çocuk, kadın ya 

da tüketici hakları gibi konular ve bunları gerçekleştirmeye yönelik bazı politikalar önem 

kazanmıştır. Halkın istekleri doğrultusunda merkezi yöneticiler ve yerel yönetim 

birimleri gerekli çalışmaları yapmaya yönelmektedir. Burada sorumluluk en son halka 

aittir (Örenç 2014). 

Dünyanın her yerinde bu politikalar uygulanmakta olup; kimi örneklerde yerel yönetim 

aracılığı ile hizmetler sunulurken kimi ülkelerde ise sivil toplum kuruluşları tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Farklı ülkelerden örnekler aşağıdaki şekilde verilebilir:  

Boston (Amerika Birleşik Devletleri) Toplum Merkezleri; Boston Belediyesi tarafından 

sunulmakta olan bu hizmet, şehrin 36 farklı noktasındaki etkinlikleri ile çocukların, 

gençlerin; birey ya da ailelerin geniş bir program ve servisle kendilerini geliştirmelerini 

ve yaşam kalitelerini arttırmayı hedeflemektedir. Yetişkinler için eğitimden, çocuklar için 

yüzme kurslarına kadar toplumdaki farklı gruplar için çeşitli kültürel ve sosyal aktivite 

olanağı sunmaktadır (Anonymous 2017a) (Şekil 2.1).  

 

Şekil 2.1 Boston’daki toplum merkezleri fotoğrafı (Anonymous 2017a) 
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Boston kentindeki toplum merkezlerinin dağılım örneklerine bakıldığında Türkiye’deki 

uygulamaların aksine kent merkezinde yoğunlaşan kullanımın yer seçiminde ulaşılabilir 

olması kriterinin göz önünde bulundurulduğu görülmektedir (Şekil 2.2). Kentin 

büyüklüğü, nüfusun yoğunluğu gibi kriterler de dikkate alındığında bu merkezlerin sayıca 

fazla olması normal sayılabilmektedir. 

 

Şekil 2.2 Boston’daki Toplum Merkezleri Yerleri Fotoğrafı (Anonymous 2017b) 

Toronto (Kanada) sosyal hizmet merkezleri; Toronto Belediyesi tarafından sunulmakta 

olan sosyal hizmet farklı konulara ve gruplara yöneliktir. Sağlık ve eğitim gibi ya da aile, 

gençlik veya çocuk gibi farklı gruplara göre kent içerisinde merkezler değişkenlik 

göstermektedir. Bu merkezlerin kentteki dağılımları göz önünde bulundurulduğunda 

belirli bir değişkene bağlı olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır (Şekil 2.3). 
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Şekil 2.3 Toronto’daki gençlik merkezleri yerleri (Anonymous 2017c) 

Toronto’da gençlik merkezlerinin sayısının oldukça fazla olduğu gözlemlendikten sonra, 

çocuk ve aile merkezleri dağılımına bakıldığına yine aynı oranla yoğun bir hizmet 

sunumu olduğu ortaya çıkmaktadır (Şekil 2.4) 

 

Şekil 2.4 Toronto’daki çocuk ve aile merkezleri yerleri (Anonymous 2017d) 

Bournemouth (İngiltere) sosyal hizmet merkezleri; İngiltere, Bournemouth Belediyesi de 

vatandaşlarını sosyal risklere karşı korumak amaçlı çeşitli yaş gruplarına hizmetler 

sunmaktadır. Belediyenin hedef grubunda özellikle engel bireyler, kronik hastalığı 

olanlar, duyma veya görme engelli olanlar, AIDS hastası olanlar bu grupların içindedirler. 

Belediyenin diğer hizmetleri arasında ise yaşlılara ve özürlülere yardım hizmetleri verdiği 

bilinmektedir. Bunun yanı sıra bilgi desteği sunmakta ve ayrıca yaşlılar, özürlüler ile 



24 

 

düzenli olarak ilgilenen arkadaş, bakıcı, akraba ve komşulara çeşitli yardımlarda da 

bulunmaktadırlar (Tuncay 2015) (Şekil 2.5). 

 

Şekil 2.5 Bournemouth’daki yetişkinlere yönelik sosyal bakım fotoğrafı (Anonymous 

2017e) 

İngiltere, dünyada sosyal hizmetlerin çıkış noktası sayılabilecek ülkeler arasındadır. 

Dolayısıyla kentte başta yaşlılar olmak üzere toplumda herkese yönelik hizmetin 

sunulduğu bir ülkedir. Bournemouth özelinde değerlendirilecek olursa ise kent 

içerisindeki dağılımı oldukça yeterli olup; vatandaşların isteklerin cevap verecek 

yakınlıklarda konumlandığı gözlemlenmektedir (Şekil 2.6). 

 

Şekil 2.6 Bournemouth’daki sosyal hizmet merkezleri fotoğrafı (Anonymous 2017e) 
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2.5.2 Türkiye’de sosyal hizmet alanı örnekleri 

Türkiye’de 1970’li yıllardan başlayıp, küreselleşmenin etkilerini iyiden iyiye hissettirdiği 

yirminci asrın son çeyreğinden beri süregelen toplumsal değişme, kentleşme, 

sanayileşme, iç göç hızının artması, gecekondulaşma ve aile kurumunun zayıflaması gibi 

değişkenler sosyal sorunların tırmanmasına neden olmuştur (Baş 2016). Bu durum 

belediyelerin farklı alanlarda da hizmet sunması gerekliliğini doğurmuştur.  

Türkiye’deki farklı belediyelerin sundukları benzer sosyal hizmetler belirtilmiş ve 

örneklendirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü sosyal hizmetler 

incelendiğinde Türkiye’deki iller arasında nüfus yoğunluğu en yüksek olan ve yine zaman 

içerisinde en fazla göz alan kentin İstanbul olduğu görülmektedir. Dolayısıyla toplum 

içerisindeki sosyal ve ekonomik dengeyi sağlamak adına belediyenin yürüttüğü sosyal 

hizmetlerin kapsamı oldukça geniştir. Belediye bünyesindeki sosyal hizmetler 

koordinasyon merkezinin çalışmaları başta kadın ve çocuk olmak üzere ürettikleri 

politikaları; sanat ve mesleki eğitim, darülaceze, özürlüler merkezi, kadın sağlığı koruma 

merkezi, sokak çocuklarına meslek edindirme merkezi, sosyal ve idari işler birimi, halkla 

ilişkiler birimi, evde sağlık hizmetleri ve yaşlı sağlığı hizmetleri olarak detaylandırılabilir 

(Şekil 2.7). 

 

Şekil 2.7 İstanbul’daki sosyal hizmetler fotoğrafı (Anonim 2017f) 
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü sosyal hizmetler incelendiğinde Eskişehir 

Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kabul edildiği 

üzere bölge halkının sosyal sorunlarının çözülmesi ve önlenmesi için, eğitim merkezleri, 

meslek edindirmeye kursları, meslek edinme atölyeleri, kurslar ve bunlarda üretilecek 

ürünler için satış mağazaları yapmakta olduğu öngörülmektedir. Bunların yanında kadın 

danışma ve dayanışma merkezleri, ikinci el giysi destek mağazaları, çocuk kulüpleri, 

gençlik merkezleri, yaşlılara hizmet merkezi, yaşlılar lokali, engelliler hizmet merkezi, 

engelliler lokali, madde bağımlıları rehabilitasyon merkezi, sokakta çalışan ve sokakta 

yaşayan çocuklara yönelik merkezler, çocuk koruma evleri, şefkat evleri, çocuk meclisi 

gibi sosyal hizmet merkezleri açmak ve faaliyetlerin devam etmesi için her türlü önlemi 

almak ve aldırmak belediyenin görev ve çalışma yönergesinde de belirtilmektedir (Şekil 

2.8). 

 

Şekil 2.8 Eskişehir’deki sosyal yardım hizmetleri fotoğrafı (Anonim 2017g) 
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3. BELEDİYELERDE SOSYAL HİZMET ALANI YER SEÇİMİ KRİTERLERİ 

YÖNÜNDEN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AİLE YAŞAM 

MERKEZLERİ ÖRNEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Belediyelerce sosyal hizmetler yukarıda belirtilen yasalar çerçevelerince sunulmakta 

olup, mekânsal olarak aşağıda tanımlanan ve özellikleri belirtilen ‘sosyal tesis’ 

mekânlarında sunulmaktadır. Sosyal tesisler halkın kendisi ve ailesi ile yasal olarak 

bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin birlikte ya da bireysel olarak barınma, 

beslenme, çalışma, dinlenme, eğitim, kişisel gelişim, boş zamanlarını değerlendirme gibi 

kültürel ve sosyal gereksinimlerini karşılayabilecekleri; içerisinde bina, yapısal ve yeşil 

alanların yer aldığı organizasyonlardır. 

3.1 Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılan Sosyal Hizmet Alanları 

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal hizmet alanları; sosyal 

gereksinimleri karşılamak için kullanılacak Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Hizmetleri, 

Engelli Hizmetleri, Gençlik Hizmetleri, Hanımlar Lokalleri, Sosyal Yardımlar, Kadın 

Sığınma Evleri, Kadın Danışma Merkezleri, Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri, Yaşlı 

Hizmetleri ve Şefkat Evleri gibi mevcut ve kurulacak sosyal amaçlı tesisler ile bu 

tesislerdeki hizmet ve etkinlikleri kapsar (Anonim 2017ı). 

3.1.1 Çocuk hizmetleri 

Çocuk kulüpleri çocukların eğitimine katkıda bulunacak, fiziki ve zihni gelişmelerine 

yardımcı olmak amaçlı kültür etkinlikleri ve bunların yanında sanat ve spor etkinlikleri, 

problemlerini, taleplerini özgürce ifade etmeleri, yaşadıkları kentle ilgili alınacak 

kararlarda söz sahibi olmaları, çözüm önerileri geliştirmeleri hedefiyle, kendi oylarıyla 

seçme ve seçilme deneyimini yaşayan, demokrasi kültürünü özümsemiş geleceğe güvenle 

bakan yeni nesiler yetiştirilmesi, bakıma muhtaç çocukların vasisinin veya velisinin 

onayıyla eğitimlerini ve ileride ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımları sağlamak 

amacıyla açılan sosyal mekânlardır.  
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Sokakta çalışan çocuklar merkezi sokakta çalışan çocukların aileleri ile ilgili sorunlarını 

çözmek, okula gitmeyenleri eğitime yönlendirmek, okula gidiyorlarsa eğitimlerine 

yardımcı olmak, okul ile ilgili sorunlarını çözmek. Merkez, okula başlayamamış ya da 

başlamış olsa bile maddi yoksulluk nedeni ile devam edememiş sokakta çalışan 

çocukların ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle, onları okulla ilişkilendirerek zorunlu temel 

eğitimden yararlanabilmelerine yardımcı olmayı, onları desteklemeyi, bir başka deyişle 

çocukların ihmal ve istismarını önlemek amacıyla açılmıştır. Çocuk tatil kampları 

derslerinde başarılı olan öğrencilere karne hediyesi olarak, tatil kamplarında, tamamen 

ücretsiz olarak başarılarını ödüllendirmek ve bu başarılarını devam ettirmeleri için motive 

etmek amacıyla kurulmuş yapısal ve hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır (Anonim 2017ı). 

3.1.2 Kadın hizmetleri 

Hanımlar lokali çalışma sınıflarına bakılmaksızın tüm hanımlara hizmet vermektedir. 

Hanımların branşlarına göre veya meslek taleplerine göre boş zamanlarını sosyal 

faaliyetler ile geçirebilecekleri, ev hanımları ile çalışan hanımlar arasında sosyal iletişim 

ve komşuluk kültürünün geliştirilmesini sağlamak ve bunların yanında şehirle ilgili ortak 

paylaşım alanlarının artırılması, hanımların spor yapmalarının teşviki, yaşadıkları 

problemlere karşı bilgilendirilme ve problemlerinin çözmelerine yardımcı olunması, yeni 

davranış biçimleri edinmelerinin sağlanması, paneller ve seminerler düzenlenerek iş ve 

ev ortamından uzaklaşıp ev hanımı ise evinin dışında da sosyal bir hayata katılmalarının 

sağlanması amacıyla kurulmuş yapısal ve hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. Ahmetler 

Lokali, Altındağ Lokali, Ayaş Lokali, Bahçeli Lokali, Batıkent Lokali, Çankaya Lokali, 

Çubuk Lokali, Demetevler Lokali, Dikmen Lokali, Etlik Lokali, Gölbaşı Lokali, 

Harikalar Lokali, Hasanoğlan Lokali, Kalecik Lokali, Kazan Lokali, Kuşcağız Lokali, 

Planet Lokali1, Pursaklar Lokali, Sincan Lokal, Şafaktepe Lokali, Şentepe Lokali, 

Ümitköy Lokali Ankara’daki hanım lokalleridir.  

Kadın sığınma evleri eşlerinden şiddet gören kadınları ve çocukları aynı çatı altında 

toplayan sığınma evleridir. Kadın sığınma evlerinin asıl gayesi sağlıklı bir toplumsal 

yapının oluşması kadın ve çocukların güçlenmesinden geçmektedir prensibiyle 

çalışmaktır. Çağdaş ve demokratik toplumların en önemli özelliklerinden biri de kadının 

toplum içindeki etkisi, istihdamı ve eğitimidir. Tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
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kadına yönelik şiddet ciddi bir sorun olmaktadır. Kadının toplumdaki işlevini ve yerini 

arttırmak için şiddete uğrayan kadınların sığındığı yerlerdir. Kadın danışma merkezleri, 

tüm kadınlara “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” alanında 7/24 destek vermek 

amacıyla kurulan danışma merkezlerdir (Anonim 2017ı).   

3.1.3 Gençlik hizmetleri 

Gençlik Merkezi, gençlerin eğitiminde destek ve takviye olarak, fiziki ve zihni 

gelişmelerine yardımcı olacak kültür/sanat ve spor merkezlerine duyulan ihtiyacı 

karşılamaktadır. Gençlik merkezlerinin en önemli işlerinin arasında her geçen gün artan 

suç işleme, alkol ve uyuşturucu kullanımı, gibi kötü amaçlı fiil ve örgütlenmeleri 

engellemek, gençlerin başına gelen sorunlarla ilgilenmek ve çözümüne katkıda bulunmak 

amacıyla gençler arasında iletişimin ve dayanışmanın güçlendirilmesini sağlamak ve 

gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri amacıyla kurulmuş yapısal ve 

hizmet faaliyetlerini içermektedir (Anonim 2017ı). 

3.1.4 Engelli hizmetleri 

Yerli ve yabancı kaynakların çoğunda engelli, özürlü ve sakat kelimelerinin tanımları ayrı 

ayrı yapılmaktadır. Genelde fiziksel bir problemi olan kişiler için sakat, zihinsel ya da 

fiziksel problemi olanlar için özürlü, geçici ya da süreklilik arz etmesi farketmeksizin 

herhangi bir engeli olan kişiler de engelli olarak tanımlanmaktadır. Engelli bireylerin 

toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamakta çektiği 

güçlüklere yardımcı olmak amacı ile kurulan hizmetlerin arasındadır. Engelli 

vatandaşlara toplumla kaynaşmasına yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri 

kapsayan çalışmalar yapılmaktadır (Anonim 2017ı). 

3.1.5 Yaşlı hizmetleri 

Şefkat evleri, yaşlı vatandaşlara günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve yaşlılarımıza 

kendilerinin yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek için yapılan hizmetlerdir. Yaşlılara 
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ilgi, sevgi ve şefkatle yaşlılarımızın onurlu bir yaşam sürmelerini, yaşlılarımızın ev 

ortamlarında desteklenmeleri ve toplumdan soyutlanmadan yaşamlarına devam 

etmelerini sağlamak amacıyla kurulan danışma merkezleridir. Bu yaşlı hizmetleri Etlik 

Şefkat Evi, Rüzgârlı Şefkat Evi, Ahmetler Şefkat Evi, Onkoloji Şefkat Evi, Ulus Şefkat 

Evi olarak belirtilebilir (Anonim 2017ı). 

3.1.6 Aile yaşam merkezi 

Aileleri oluşturan fertlerin birlikte zaman geçirebilecekleri ve sosyal, kültürel, eğitime 

yönelik ve sportif tüm faaliyetlerinin sunulduğu kompleks yapılara Aile Yaşam Merkezi 

denilmektedir (Anonim 2017ı). Bir sosyal hizmet kuruluşu olan Aile Yaşam 

Merkezlerinin temelleri kültürel geçmişten; örf ve âdetimizden gelmekte olup külliye 

kavramının temelinde olduğu gibi halka hizmet ilkesi vardır. Kamusal mekân örneği 

olarak da görülen aile yaşam merkezlerinin kentsel servis olarak topluma sunulan, 

bulunduğu çevreyle birlikte işleyen sosyal ve kültürel ortamlardır. Aile yaşam merkezleri, 

toplumun en küçük birimi olan ailelere yönelik olup; bireylerin kendini geliştirmeye ve 

yeniden üretmeye yönelik faaliyetlerin sunulduğu mekânlardır. Bunlar; Akyurt Aile 

Yaşam Merkezi, Araplar Aile Yaşam Merkezi, Çubuk Aile Yaşam Merkezi, Planet Aile 

Yaşam Merkezi, Sincan Aile Yaşam Merkezi, Pursaklar Aile Yaşam Merkezi, Kazan Aile 

Yaşam Merkezi, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, Yahyalar Aile Yaşam Merkezi, Esertepe 

Aile Yaşam Merkezi’dir. 

3.2 Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılan Aile Yaşam Merkezleri 

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet göstermekte olan 10 adet aile yaşam 

merkezi bulunmaktadır. Mamak, Etimesgut, Sincan, Yenimahalle, Çubuk, Akyurt, 

Keçiören, Kahraman Kazan, Pursaklar ilçelerinde hizmet vermekte olan aile yaşam 

merkezlerinin yerleri, yakın çevrelerinde bulunan bazı kullanımlar, faaliyete girdiği 

yıllar, yıllar içinde yapılan üye sayıları, verdikleri hizmetler, bulundukları ilçelerin nüfusu 

gibi bilgiler verilmiş ve detaylı incelenmiştir.  



31 

 

3.2.1 Akyurt Aile Yaşam Merkezi 

Ankara’nın Akyurt ilçesinde hizmet vermekte olan aile yaşam merkezinin yakın 

çevresinde Akyurt Cumhuriyet Meydanı ve Akyurt Öğretmen Evi bulunmaktadır. Söz 

konusu aile yaşam merkezi 2012 yılında hizmete girmiştir (Şekil 3.1). 

 

Şekil 3.1 Akyurt Aile Yaşam Merkezi yeri ve binası fotoğrafı (Anonim 2017h) 

Akyurt ilçesinin 2016 verilerine göre nüfusu 31.541’dir. İlçe nüfusunun % 50,94’si erkek, 

% 49,06’sı ise kadındır (Çizelge 3.1). Bu verilerin aile yaşam merkezinin hitap ettiği 

nüfus ve cinsiyet açısından önem taşımasından dolayı yapılan anketlerin sonuçlarının 

analizinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

Çizelge 3.1 Akyurt içe nüfusunun gelişimi (Anonim 2016) 

Yıl İlçe 
Toplam 

Nüfus 

Erkek 

Nüfusu 

Kadın 

Nüfusu 
Erkek Kadın  

2016 Akyurt 31.541 16.068 15.473 %50,94 %49,06 

Akyurt Aile Yaşam Merkezinin toplam üye sayısı 13.000’e yaklaşmıştır (Çizelge 3.2). 

Nüfus ile üye sayısı karşılaştırıldığında, yapılan bu hizmetin ciddi bir kesime ulaştığı 

sonucu çıkarılmaktadır.    

Çizelge 3.2 Akyurt Aile Yaşam Merkezi üye sayısının gelişimi (Anonim 2017ı) 

AYM Adı 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toplam 

Akyurt Aile Yaşam 2.154 1.843 1.800 2.682 3.132 3.112 12.946 
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Akyurt AYM de verilen eğitimler; sportif, sosyal ve kültürel ile etüt ve diğer faaliyetler 

olarak sınıflandırılabilir. Sportif aktiviteler; voleybol, basketbol, kondisyon, masa tenisi, 

bisiklet, step, aerobik, jimnastik gibi çeşitlenmektedir. Sosyal ve kültürel faaliyetler; 

kütüphane, diksiyon, koro, gezi ve piknik, kent ve müze gezisi, sinema günleri, 

seminerler, halk oyunları, air hockey, bilardo, langırt, internet, zeka oyunları, kelime 

üretme oyunudur. Etüt ve diğer faaliyetler ise ana sınıfı, temel eğitim dersleri yanı sıra 

İngilizce ve Arapça gibi dil dersleri, satranç, bağlama, sevgi dersleri, el sanatları, 

bilgisayar, grafik tasarım, resim ve güzel sanatlara hazırlık kursları ve ilk yardım 

sınıflarıdır.  

3.2.2 Araplar Aile Yaşam Merkezi 

Ankara’nın Mamak ilçesinde hizmet vermekte olan aile yaşam merkezinin yakın 

çevresinde Eserkent Sitesi ve Hayribaba Camii bulunmaktadır. Söz konusu aile yaşam 

merkezi 2010 yılında hizmete girmiştir (Şekil 3.2).  

 

Şekil 3.2 Araplar Aile Yaşam Merkezi yeri ve binası fotoğrafı (Anonim 2017h) 

Mamak ilçesinin 2016 verilerine göre nüfusu 625.083’tür. İlçe nüfusunun %50,10’u 

erkek ve %49,90’ı ise kadındır (Çizelge 3.3). Bu veriler aile yaşam merkezinin hitap ettiği 

nüfus ve cinsiyet açısından önem taşımakta ve yapılan anketlerin sonuçlarının 

yorumlanmasında dikkate alınması gerekli görülmektedir. 
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Çizelge 3.3 Mamak ilçesi nüfusunun gelişimi (Anonim 2016) 

Yıl İlçe 
Toplam 

Nüfus 

Erkek 

Nüfusu 

Kadın 

Nüfusu 
Erkek  Kadın  

2016 Mamak 625.083 313.174 311.909 %50,10 %49,90 

Araplar Aile Yaşam Merkezi’nin toplam üye sayısı 5.800’e yaklaşmıştır (Çizelge 3.4). 

Nüfus ile üye sayısı karşılaştırıldığında, yapılan bu hizmetin önemli oranda yerine 

ulaşmadığı sonucu çıkarılmaktadır. Bu sonuç farklı nedenler kaynaklanabilir. İlçe halkı 

yapılan hizmete ulaşamıyor olabilir veya yapılan hizmetten memnun olmayabilir. 

Dolayısıyla yapılan anketler bu durumu açığa çıkaracak şekilde olmalıdır.    

Çizelge 3.4 Araplar Aile Yaşam Merkezi üye sayısının gelişimi (Anonim 2017ı) 

AYM Adı 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toplam 

Araplar 

Aile Yaşam 

Merkezi 

1.441 495 1.287 196 1.170 305 711 1.242 5.714 

Araplar AYM de verilen eğitimler; sportif, sosyal ve kültürel ve etüt ile diğer faaliyetler 

olarak sınıflandırılabilir. Sportif faaliyetler; kondisyon, masa tenisi, futbol, basketbol, 

voleybol, güreş, badminton şeklinde sıralanabilir. Sosyal ve kültürel faaliyetler; gezi ve 

piknik, halk oyunları, air hokey, bilardo, internet, kütüphane, sinema, zeka oyunları ve 

seminerlerdir. Etüt ve diğer faaliyetler ise İngilizce, matematik, Türkçe, fen bilgisi, tarih, 

coğrafya, sosyal bilgiler gibi temel eğitim dersleri içermenin yanı sıra, Kuran-ı Kerim, 

bilgisayar, gitar, bağlama ve ney gibi enstrümantal eğitimleri de içermektedir.   

3.2.3 Çubuk Aile Yaşam Merkezi 

Ankara’nın Çubuk ilçesinde hizmet vermekte olan aile yaşam merkezinin yakın 

çevresinde Bekir Yılmaz İlköğretim Okulu bulunmaktadır. Söz konusu aile yaşam 

merkezi 2008 yılında hizmete girmiştir (Şekil 3.3). 
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Şekil 3.3 Çubuk Aile Yaşam Merkezi fotoğrafı (Anonim 2017h) 

Çubuk ilçesinin 2016 verilerine göre nüfusu 87.603’tür. İlçe nüfusunun % 50,28’i erkek 

ve % 49,72’si ise kadınlardan oluşmaktadır (Çizelge 3.5). Bu veriler aile yaşam 

merkezinin hitap ettiği nüfus ve cinsiyet açısından önem arz etmekte, yapılan anketlerin 

yorumlanmasında göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

Çizelge 3.5 Çubuk ilçesi nüfusunun gelişimi (Anonim 2016) 

Yıl İlçe 
Toplam 

Nüfus 

Erkek 

Nüfusu 

Kadın 

Nüfusu 
Erkek  Kadın  

2016 Çubuk 87.603 44.043 43.560 %50,28 %49,72 

Çubuk Aile Yaşam Merkezinin toplam üye sayısı 35.000’e yaklaşmıştır (Çizelge 3.6). 

Nüfus ile üye sayısı karşılaştırıldığında, yapılan bu hizmetin önemli oranda halka ulaştığı 

sonucu çıkarılmaktadır. Bu sonuç yapılan hizmetin amacına uygun olduğunu 

desteklemektedir.   

Çizelge 3.6 Çubuk Aile Yaşam Merkezi üye sayısının gelişimi (Anonim 2017ı) 

AYM 

Adı 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toplam 

Çubuk 

AYM  
1324 2336 2097 3814 5230 3456 4635 5027 5268 34772 

AYM de verilen eğitimler; sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler ve etüt ve diğer faaliyetler 

olarak sınıflandırılabilir. Sportif faaliyetler; futbol kursu, basketbol, voleybol, badminton, 

taekwondo, kick boks, boks, kondisyon, masa tenisi, masa futbolu, mini golf, mini 

basketbol ve bilardo olarak çeşitlenmektedir. Sosyal ve kültürel faaliyetler; gezi ve 
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piknik, kent ve müze gezileri, sinema günleri, seminerler, halk oyunları, internet, 

kütüphane, tiyatro, zekâ oyunları, oyun odası şeklindedir. Etüt ve diğer faaliyetler; 

Türkçe, matematik, İngilizce, fen bilgisi gibi temel eğitim derslerini kapsamakta ve 

bunların yanı sıra satranç, bağlama, gitar, ney, drama, sevgi dersleri, el sanatları, takı 

tasarım, ahşap boyama, tel kırma, bilgisayar gibi gerek yaratıcılığı gerekse el becerisini 

geliştirmeye yönelik dersler verilmektedir. 

3.2.4 Planet Aile Yaşam Merkezi 

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde hizmet vermekte olan aile yaşam merkezinin yakın 

çevresinde Ağa Ceylan Okulu ve Elvankent Sağlık Ocağı bulunmaktadır. Söz konusu aile 

yaşam merkezi 2009 yılında hizmete girmiştir (Şekil 3.4). 

 

Şekil 3.4 Planet Aile Yaşam Merkezi yeri ve binası fotoğrafı (Anonim 2017h) 

Etimesgut ilçesinin 2016 verilerine göre nüfusu 542.752 kişidir. İlçe nüfusunun % 

50,09’u erkek ve % 49,91’i ise kadınlardan oluşmaktadır (Çizelge 3.7). Bu verilere göre 

aile yaşam merkezinin hitap ettiği nüfus ve cinsiyet açısından önem taşımakta olup, 

yapılan saha gözlemleri ve anket çalışmasının sonuçlarından açıkça anlaşılmaktadır.  

 Çizelge 3.7 Etimesgut ilçe nüfusunun gelişimi (Anonim 2016) 

Yıl İlçe 
Toplam 

Nüfus 

Erkek 

Nüfusu 

Kadın 

Nüfusu 
Erkek Kadın  

2016 Etimesgut 542.752 271.874 270.878 %50,09 %49,91 
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Planet aile yaşam merkezinin toplam üye sayısı 35.000’e yaklaşmıştır (Çizelge 3.8). 

Nüfus ile üye sayısı karşılaştırıldığında, yapılan bu hizmetin tam olarak hedeflenen 

sonuca ulaşmadığı kanısına varılmıştır.  

Çizelge 3.8 Planet Aile Yaşam Merkezi üye sayısının gelişimi (Anonim 2017ı) 

AYM Adı 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toplam 

Planet 8.592 4.260 8.060 4.101 7.721 11.197 34.918 

AYM de verilen eğitimler; sportif faaliyetler, sosyal ve kültürel faaliyetler ve etüt ve diğer 

faaliyetler olarak sınıflandırılabilir. Sportif faaliyetler; kondisyon, voleybol, karate, 

badminton, güreş, masa tenisi, halk oyunları, basketbol, jimnastik şeklinde sıralanabilir. 

Sosyal ve kültürel faaliyetler; bilardo, masa tenisi, air hockey, seminer, golf, kütüphane, 

zekâ oyunları, internet, tiyatro, halk oyunları, kent ve müze gezileri, piknik gibi 

etkinlikleri içermektedir. Etüt ve diğer faaliyetler ise satranç, matematik, el sanatları, ebru 

sanatı, resim, aile danışmanlığı, oyun terapisi, gitar, piyano, diksiyon, bağlama gibi 

tamamıyla kişisel gelişime yönelik sınıfların yanı sıra Türkçe, tarih, sosyal bilgiler, 

İngilizce gibi temel eğitim dersleri ile kur’an-ı kerim, oyun evi, diksiyon hizmetleri 

kapsamaktadır. 

3.2.5 Sincan Aile Yaşam Merkezi 

Ankara’nın Sincan ilçesinde hizmet vermekte olan aile yaşam merkezinin yakın 

çevresinde Harikalar Diyarı ve Sincan Devlet hastanesi bulunmaktadır. Söz konusu aile 

yaşam merkezi 2003 yılında hizmete girmiştir (Şekil 3.5). 

 

Şekil 3.5 Sincan Aile Yaşam Merkezi yeri ve binası fotoğrafı (Anonim 2017h) 
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Sincan ilçesinin 2016 verilerine göre nüfusu 517.316’dır. İlçe nüfusunun % 51,19’u 

erkek, % 48,81’i ise kadındır (Çizelge 3.9). Bu veriler aile yaşam merkezinin hitap ettiği 

nüfus ve cinsiyet açısından önem arz etmekte, yapılan anketlerin yorumlanmasında göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Çizelge 3.9 Sincan ilçesi nüfusunun gelişimi (Anonim 2016) 

Yıl İlçe 
Toplam 

Nüfus 

Erkek 

Nüfusu 

Kadın 

Nüfusu 
Erkek  Kadın  

2016 Sincan 517.316 264.798 252.518 %51,19 %48,81 

Sincan Aile Yaşam Merkezinin toplam üye sayısı 81.000’e yaklaşmıştır (Çizelge 3.10). 

Nüfus ile üye sayısı karşılaştırıldığında, yapılan bu hizmetin tam olarak hedeflenen 

sonuca ulaşmadığı kanısına varılmıştır. Bunun farklı nedenleri olabilir; ulaşım, hizmet 

kalitesi gibi. Doğru sonuçlara o bölgede yaşayan insanlarla yapılan anketlerin sonuçlarına 

göre karar verilmesi mümkündür.  

Çizelge 3.10 Sincan Aile Yaşam Merkezi üye sayısının gelişimi (Anonim 2017ı) 

AYM Adı 
2003-

2010 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toplam 

Sincan  

AYM 
41575 4237 4372 5357 9689 7887 5769 13009 80493 

AYM de verilen eğitimler; sportif faaliyetler, sosyal ve kültürel faaliyetler ve etüt ve diğer 

faaliyetler olarak sınıflandırılabilir. Sportif faaliyetler; hentbol, basketbol, futbol, 

voleybol, step aerobik, masa tenisi, badminton, plates, güreş, boks, taekwando, jimnastik, 

kondüsyon, beden eğitimi akademisi hazırlık kursları ve yüzme şeklinde 

çeşitlendirilebilir. Sosyal ve kültürel faaliyetler; kent ve müze gezileri, kültür gezileri ve 

piknikler şeklindedir. Etüt ve diğer faaliyetler ise İngilizce, Türkçe, matematik, resim, 

tarih, sosyal bilgiler gibi temel eğitim dersleri ile keman, gitar, bağlama, ney gibi 

enstrüman kursları yanında diksiyon, halkoyunları, santranç, bilgisayar, internet, ilk 

yardım, kütüphane, bilardo, langırt ve sinema gibi kişisel gelişime yönelik dersleri 

kapsamaktadır.  
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3.2.6 Pursaklar Aile Yaşam Merkezi 

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde hizmet vermekte olan aile yaşam merkezinin yakın 

çevresinde Pursaklar Belediye Başkanlığı ve Şehit Salim Akgül Parkı bulunmaktadır. Söz 

konusu aile yaşam merkezi 2009 yılında hizmete girmiştir (Şekil 3.6). 

 

Şekil 3.6 Pursaklar Aile Yaşam Merkezi yeri ve binası fotoğrafı (Anonim 2017h) 

Pursaklar ilçesinin 2016 verilerine göre nüfusu 137.808’dir. İlçe nüfusunun % 50,22’si 

erkek ve % 49,78’i ise kadın nüfustan oluşmaktadır (Çizelge 3.11). Bu veriler aile yaşam 

merkezinin hitap ettiği nüfus ve cinsiyet açısından önem arz etmekte, yapılan anketlerin 

yorumlanmasında göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

Çizelge 3.11Pursaklar ilçe nüfusunun gelişimi (Anonim 2016) 

Yıl İlçe 
Toplam 

Nüfus 

Erkek 

Nüfusu 

Kadın 

Nüfusu 
Erkek Kadın  

2016 Pursaklar 137.808 69.204 68.604 %50,22 %49,78 

Pursaklar Aile Yaşam Merkezinin toplam üye sayısı 44.000’e yaklaşmıştır (Çizelge 3.12). 

Nüfus ile üye sayısı karşılaştırıldığında, yapılan bu hizmetin hedeflenen sonuca doğru 

gittiği kanısına varılmıştır. Kullanım oranının yüksek olması, hitap ettiği bölge açısından 

büyük önem arz etmektedir.  
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Çizelge 3.12 Pursaklar Aile Yaşam Merkezi üye sayısının değişimi (Anonim 2017ı) 

AYM 

Adı 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toplam 

Pursaklar  

AYM 
7628 3767 2904 2582 2971 3611 8038 9202 10523 43.823 

AYM de verilen eğitimler; sportif faaliyetler, sosyal ve kültürel faaliyetler ve etüt ve diğer 

faaliyetler olarak sınıflandırılabilir. Sportif faaliyetler; taekwondo (8 yaş üzeri), güreş (9 

yaş üzeri), halk oyunları (8 yaş üzeri), jimnastik (5 yaş üzeri), masa tenisi (10 yaş üzeri) 

ve kondisyon (16 yaş üzeri) olarak sınıflandırılabilir. Sosyal ve kültürel faaliyetler: gezi 

ve piknik, sinema gösterimi, gösteriler, programlardır. Etüt ve diğer faaliyetler ise 

İngilizce, Türkçe, matematik, tarih, gibi temel eğitim dersleri ile diksiyon, Osmanlıca, 

gitar, ritim, keman, ney gibi kişisel gelişime yönelik dersleri ve drama-tiyatro, satranç, 

resim, el sanatları gibi kişisel beceri sınıfları ile bilgisayar, Kur’an-ı Kerim, faaliyet sınıfı, 

ront, sağlık, kendini etkili ifade edebilme ve aile danışmanlığı gibi dersleri içermektedir. 

3.2.7 Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi 

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde hizmet vermekte olan aile yaşam merkezinin yakın 

çevresinde yapılı bir şey bulunmamaktadır. Söz konusu aile yaşam merkezi 2014 yılında 

hizmete girmiştir (Şekil 3.7). 

 

Şekil 3.7 Kazan Aile Yaşam Merkezi yeri ve binası fotoğrafı (Anonim 2017h) 
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Kahraman Kazan ilçesinin 2016 verilerine göre nüfusu 50.746’dır. İlçe nüfusunun % 

51,08’si erkek, % 48,92’si ise kadındır (Çizelge 3.13). Bu veriler aile yaşam merkezinin 

hitap ettiği nüfus ve cinsiyet açısından önem arz etmekte, yapılan anketlerin 

yorumlanmasında göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Çizelge 3.13 Kazan ilçesi nüfusunun gelişimi (Anonim 2016) 

Yıl İlçe 
Toplam 

Nüfus 

Erkek 

Nüfusu 

Kadın 

Nüfusu 
Erkek  Kadın  

2016 Kazan 50.746 25.921 24.825 %51,08 %48,92 

Kahramankazan Aile Yaşam Merkezinin toplam üye sayısı 12.000’e yaklaşmıştır 

(Çizelge 3.14). Nüfus ile üye sayısı karşılaştırıldığında, yapılan bu hizmetin etkin bir 

şekilde kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Kullanım oranının yüksek olması, hitap ettiği 

bölge açısından büyük önem arz etmektedir.  

Çizelge 3.14 Kazan Aile Yaşam Merkezi üye sayısının değişimi (Anonim 2017ı) 

AYM Adı 2014 2015 2016 2017 Toplam 

Kahraman Kazan 

AYM 
5.744 2.734 2.860 3.712 11.836 

AYM de verilen eğitimler; sportif faaliyetler, sosyal ve kültürel faaliyetler ve etüt ve diğer 

faaliyetler olarak sınıflandırılabilir. Sportif faaliyetler; kondisyon, masa tenisi, futbol, 

yüzme, jimnastik şeklinde belirtilebilir. Sosyal ve kültürel faaliyetler; gezi ve piknikler, 

halk oyunları, air hokey, bilardo, internet, kütüphane, tiyatro ve oyunculuk, sinema, 

seminerler ve konferanslar, sauna-hamam, kitap okuma günleri, sergiler ve konserler, 

çocuk festivalleri, çocuk tiyatrosu, geleneksel çocuk oyunları, kukla tiyatrosu, halk 

müziği korosudur. Çocuk eğitimine ve gelişimine yönelik birçok faaliyetin sunulması, bu 

aile yaşam merkezinin yeni açılmış olmasıyla da alakalıdır. Günceli takip eden ve 

yakalayan bu eğilim bölge halkı tarafından da tercih edilme sebepleri arasında yer 

almaktadır. Etüt ve diğer faaliyetler; İngilizce, matematik, Türkçe, fen bilgisi, coğrafya, 

sosyal bilgiler gibi temel eğitim derslerinin yanı sıra, Kur’an-ı Kerim, diksiyon, drama, 

satranç, resim, el sanatları, ebru, bilgisayar, gitar, faaliyet ve 4-6 yaş için oyun sınıfı, 

keman ve okuma kulübü faaliyetlerini kapsamaktadır. 
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3.2.8 Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi   

Ankara’nın Keçiören ilçesinde hizmet vermekte olan aile yaşam merkezinin yakın 

çevresinde Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi 

ile Neşet Ertaş Kültür ve Kongre Merkezi bulunmaktadır. Bu durum, Kuşcağız Aile 

Yaşam Merkezinin merkezi bir lokasyonda bulunduğunun en önemli göstergelerindendir. 

Söz konusu aile yaşam merkezi 2014 yılında hizmete girmiştir (Şekil 3.8). 

 

Şekil 3.8 Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi yeri ve binası fotoğrafı (Anonim 2017h) 

Keçiören ilçesinin 2016 verilerine göre nüfusu 903.565’tir. İlçe nüfusunun % 49,33’ü 

erkek, % 50,67’si ise kadındır (Çizelge 3.15). Bu veriler aile yaşam merkezinin hitap 

ettiği nüfus ve cinsiyet açısından önem arz etmekte, yapılan anketlerin yorumlanmasında 

göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

Çizelge 3.15 Keçiören ilçe nüfusunun gelişimi (Anonim 2016) 

Yıl İlçe 
Toplam 

Nüfus 

Erkek 

Nüfusu 

Kadın 

Nüfusu 
Erkek  Kadın  

2016 Keçiören 903.565 445.701 457.864 %49,33 %50,67 

Kuşcağız aile yaşam merkezinin toplam üye sayısı 32.000’e yaklaşmıştır (Çizelge 3.16). 

Nüfus sayısı ile üye sayısı karşılaştırıldığında, yapılan bu hizmetin henüz faaliyete yeni 

girmiş olmasından da kaynaklı etkin olarak kullanılmadığı sonucuna varılmıştır. 

Kalabalık ilçelerden biri olan Keçiören’de yapılan bu hizmetin bu oranda kullanılıyor 

olmasındaki sebepler iyi bir analiz sonucu tespit edilmelidir.  
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Çizelge 3.16 Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi üye sayısının değişimi (Anonim 2017ı) 

AYM Adı 2014 2015 2016 2017 Toplam 

Kuşcağız AYM 2.931 13.993 11.190 20.321 31.976 

AYM de verilen eğitimler; sportif faaliyetler, sosyal ve kültürel faaliyetler ve etüt ve diğer 

faaliyetler olarak sınıflandırılabilir. Sportif faaliyetler; voleybol, basketbol, futbol, tenis, 

aerobik, pilates, jimnastik, teakwando, karate-do, yüzme, güreş, kondisyon olarak 

çeşitlendirilebilir. Sosyal ve kültürel faaliyetler; kent gezileri, seminerler, piknikler, çay 

partileri, turnuvalar-yarışmalardır. Etüt ve diğer faaliyetler; Kur’an-ı Kerim, arap dili ve 

gramer, İngilizce, matematik, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, coğrafya, fen bilgisi gibi 

temel eğitim sınıflarının yanı sıra okuma- yazma, bilgisayar, kütüphane, diksiyon, 

Osmanlıca, 3- 6 yaş faaliyet sınıfı, sauna- hamam ve ilk yardım sınıflarını kapsamaktadır. 

Hobi kursları; drama, resim, müzik, koro, bağlama, gitar, el sanatları, takı tasarımı, ahşap 

boyama, ebru, halk oyunları, eğitsel oyunlar gibi tamamen bireylerin kendini 

geliştirmesine yönelik sınıflardan oluşmaktadır. Serbest zaman etkinlikleri ise internet, 

air hockey, zekâ oyunları, bilardo ve langırt olarak çeşitlenmektedir. 

3.2.9 Yahyalar Aile Yaşam Merkezi 

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde hizmet vermekte olan aile yaşam merkezinin yakın 

çevresinde Yahyalar Merkez Camii ve Yahyalar Çocuk Parkı bulunmaktadır. Bu durum, 

Yahyalar aile yaşam merkezinin bulunduğu bölgedeki diğer faaliyetlerden de ötürü sıkça 

kullanılmasına sebebiyet vermektedir. Söz konusu aile yaşam merkezi 2017 yılında 

hizmete girmiştir (Şekil 3.9). 

 

Şekil 3.9 Yahyalar Aile Yaşam Merkezi yeri ve binası fotoğrafı (Anonim 2017h) 
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Yenimahalle ilçesinin 2016 verilerine göre nüfusu 644.543’tür. İlçe nüfusunun % 48,95’i 

erkek, % 51,05’i ise kadındır (Çizelge 3.17). Bu veriler aile yaşam merkezinin hitap ettiği 

nüfus ve cinsiyet açısından önem arz etmekte, yapılan anketlerin yorumlanmasında göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir.  

Çizelge 3.17 Yenimahalle ilçe nüfusunun gelişimi (Anonim 2016) 

Yahyalar Aile Yaşam Merkezinin toplam üye sayısı 3.000’e yaklaşmıştır (Çizelge 3.18). 

Nüfus sayısı ile üye sayısı karşılaştırıldığında, yapılan bu hizmetin henüz faaliyete yeni 

girmiş olmasından da kaynaklı etkin olarak kullanılmadığı ancak ilk yıla göre üye 

sayısında ciddi bir artış olduğu sonucuna varılmıştır. 

Çizelge 3.18 Yahyalar Aile Yaşam Merkezi üye sayısının değişimi (Anonim 2017ı) 

AYM de verilen eğitimler; sportif faaliyetler, sosyal ve kültürel faaliyetler ve etüt ve diğer 

faaliyetler olarak sınıflandırılabilir. Sportif faaliyetler; güreş, voleybol, futbol masa tenisi, 

bilardo, air hokey ve langırt olarak sınıflandırılabilir. Sosyal ve kültürel faaliyetler; 

müzik, tiyatro- drama, resim, halk oyunlarıdır. Etüt ve diğer faaliyetler ise matematik, 

Türkçe, İngilizce, fen bilgisi ve sosyal bilgiler olarak temel eğitim derslerini içermektedir. 

Henüz bir yıldır faaliyette olan bu aile yaşam merkezi hizmet olarak en temel sınıfları 

içermektedir ve ilerleyen yıllarda faaliyetleri diğer aile yaşam merkezleri gibi 

çeşitlenecektir.  

3.2.10 Esertepe Aile Yaşam Merkezi 

Ankara’nın Keçiören ilçesinde hizmet vermekte olan aile yaşam merkezinin yakın 

çevresinde Etlik Lisesi bulunmaktadır. Söz konusu aile yaşam merkezi 2015 yılında 

hizmete girmiştir (Şekil 3.10). 

AYM Adı 2014 2015 2016 2017 Toplam 

Yahyalar Aile Yaşam 

Merkezi 
- - - 2.934 2.934 

Yıl İlçe 
Toplam 

Nüfus 

Erkek 

Nüfusu 

Kadın 

Nüfusu 
Erkek  Kadın  

2016 Yenimahalle 644.543 315.488 329.055 %48,95 %51,05 
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Şekil 3.10 Esertepe Aile Yaşam Merkezi yeri ve binası fotoğrafı (Anonim 2017h) 

Keçiören ilçesinin 2016 verilerine göre nüfusu 903.565’tir. İlçe nüfusunun %49,33’ü 

erkek, %50,67’si ise kadındır (Çizelge 3.19). Bu veriler aile yaşam merkezinin hitap ettiği 

nüfus ve cinsiyet açısından önem arz etmekte, yapılan anketlerin yorumlanmasında göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir 

Çizelge 3.19 Keçiören ilçe nüfusunun gelişimi (Anonim 2016) 

Esertepe Aile Yaşam Merkezinin toplam üye sayısı 14.000’e yaklaşmıştır (Çizelge 3.20).  

Nüfus sayısı ile üye sayısı karşılaştırıldığında, yapılan bu hizmetin henüz faaliyete yeni 

girmiş olmasından da kaynaklı etkin olarak kullanılmadığı sonucuna varılmıştır. 

Çizelge 3.20 Esertepe Aile Yaşam Merkezi üye sayısının değişimi (Anonim 2017ı) 

AYM de verilen eğitimler; sportif faaliyetler, sosyal ve kültürel faaliyetler ve etüt ve diğer 

faaliyetler olarak sınıflandırılabilir. Sportif faaliyetler; basketbol kursu, kondisyon, masa 

tenisi, doğa yürüyüşü (trekking), bisiklet turu, step, futbol, aerobik, zumba, jimnastik, 

bocce, güreş, karate, boks, pilates ve badminton olarak çeşitlenmektedir. Sosyal ve 

kültürel faaliyetler; kütüphane, diksiyon, koro, gezi ve piknik, kent gezisi, müze gezileri, 

Yıl İlçe 
Toplam 

Nüfus 

Erkek 

Nüfusu 

Kadın 

Nüfusu 
Erkek % 

Kadın 

% 

2016 Keçiören 903.565 445.701 457.864 %49,33 %50,67 

AYM Adı 2014 2015 2016 2017 Toplam 

Esertepe Aile 

Yaşam Merkezi 
- 11 4.559 9.336 13.906 
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sinema günleri, seminerler, air hockey, bilardo, langırt, internet, zekâ oyunları, mangala, 

monopoly, jenga, kelime üretme oyunu, domino, abalone, yardım ve dayanışma 

kampanyalarıdır. Etüt ve diğer faaliyetler; faaliyet sınıfı, Türkçe, tiyatro, drama, keman, 

ritim, gitar, matematik, fen bilgisi, İngilizce, Kuranı Kerim, satranç, kara kalem, bağlama, 

halk oyunları, el sanatları, bilgisayar, grafik tasarım, resim, güzel sanatlara hazırlık 

kursları, ilk yardım, ahşap boyama, takı tasarım ve rölyef sınıflarını kapsamaktadır. 

3.3 Ankara’da Aile Yaşam Merkezlerinin Yer Seçimi Kriterlerinin Kullanıcı 

Açısından Değerlendirilmesi  

Aile yaşam merkezlerinin yer seçim kriterleri açısından incelenmesi için yapılan anket 

çalışmaları üç ayrı hedef grubu tespit edilmiş olup, bunlar; konut sahipleri, ticari birimler 

ve aile yaşam merkezleri kullanıcıları olarak belirlenmiştir. İncelenen toplam 10 ayrı aile 

yaşam merkezinin çevresindeki cadde ve sokaklarda ikamet eden ve çalışan toplam 1.500 

kişiye ulaşması planlanmış, ancak anket aşamasında 949 kişi ile görüşme yapılabilmesi 

mümkün olmuştur. Ankete katılanların cinsiyet dağılımı, yaş dağılımı, çalışıp 

çalışmadıklarının durumu ve eğitim seviyeleri değerlendirilmiştir (Şekil 3.11). Ankete 

kadınlar ile 20 yaş altı katılımcıların çoğunlukla cevap verdikleri ortaya konulmuştur. 

Katılanların yarısından çoğunun (% 52) eğitim durumunun ilkokul düzeyinde olduğu 

saptanmıştır. Aile yaşam merkezini kullanan gruba özel yapılan ankette ise katılımcıların 

% 83’ünün çalışmadığı bilgisi alınmıştır. Bu bilgiler anketin genelini yorumlamada göz 

önünde bulundurulması gereken temel çıktılar olmuştur (Şekil 3.12). 

 

Şekil 3.11 Katılımcıların iş ve yaş grupları hakkında bilgiler 

ERKEK KADIN

44%

56%

ERKEK-KADIN DAĞILIMI

İlkokul Lise Üniversite

52%

36%

12%

EĞİTİM DURUMU
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Aile yaşam merkezlerini kullanan kişilerin genellikle kadınlar ve gençler oldukları, 

eğitim düzeylerinin düşük seviyede ve genellikle işsiz bireyler oldukları tespit edilmiştir. 

Hemen hemen kullanıcıların 4/5’inin işsiz olduğu ve sürekli veya düzenli geliri olmayan 

kişilerin aile yaşam merkezlerinden yararlanmadıkları ve belirtilen sosyo-ekonomik 

özelliklere sahip hanelerin özel mülkiyete konu benzer tesislerden yararlanma 

olanaklarının sınırlı düzeyde olması nedeni ile adeta zorunlu olarak aile yaşam 

merkezlerinin tercih edildiği izlenimi de edinilmektedir.  

 

Şekil 3.12 Katılımcıların iş ve yaş grupları hakkında bilgiler 

Aile yaşam merkezlerinin yapıldığı bölgede oluşturduğu istihdam, sosyal kalkınma ya da 

ekonomik artış gibi kriterleri gözlemleyebilmek adına sorulan “Burada oturmayı seçerken 

aile yaşam merkezinin etkisi oldu mu?” sorusuna ankete katılanlardan %71’i hayır 

cevabını vermiştir. Ankete katılanlardan % 70’inin 10 yıldan fazla bir süreden beri, söz 

konusu bölgede yaşadıkları cevabını vermeleri de aile yaşam merkezlerinin konut 

seçiminde etkisi olmadığı görüşünü doğrulayıcı nitelikte bulunmaktadır (Şekil 3.13).  

Aile yaşam merkezlerinin insanların yaşadığı yerleri seçerken tek başına bir etkisinin 

olmadığı, ancak çevresindeki cadde ve sokaklarda ikametgah ve işyerleri gibi 

kullanımları desteklendiği için söz konusu projenin başarıya ulaştığı ifade edilebilir. 

İdarenin yer seçimi için karar verme sürecinde yalnızca hizmeti sunması değil, aynı 

zamanda bütüncül bir yaklaşımla belirli mekanların cazibe noktası haline getirme 

olanaklarına ağırlık vermesi halinde, aile yaşam merkezlerinin çevreleri için daha güçlü 

Çalışmıyor Çalışıyor

83%

17%

(KULLANICI) İŞ DURUMU

0-20 Yaş 21-49 Yaş 50 ve üzeri

50%

42%

8%

YAŞ DAĞILIMI
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sinerji oluşturması ve olumlu dışsal ekonomi sağlaması mümkün görülmektedir. Sonuç 

olarak kamu yatırımlarının seçiminde ekonomik avantajlar yanında sosyal fayda ve uzun 

vadeli olumlu dışsal etkilerin maksimize edilmesine odaklanılması zorunluluğu açıkça 

ortaya çıkmaktadır.   

 

Şekil 3.13 Katılımcıların konutlarda ikamet süresi ve seçimi etkileyen faktörler  

Konut kullanıcıları ile aile yaşam merkezlerini kullanıp kullanmadıkları üzerine sorulan 

soruya katılımcıların % 58’inin kullandığı ve kalan % 42’sinin ise söz konusu tesisleri 

kullanmadıkları sonucuna ulaşılmıştır (Şekil 3.14).  

 

Şekil 3.14 Konut kullanıcılarının AYM kullanım oranları  

  

KULLANIYOR KULLANMIYOR

58%

42%

KONUT SAHİPLERİ AYM KULLANIM ORANLARI
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Aile yaşam merkezlerini kullanmadıklarını beyan edenlerin kullanmama nedenleri içinde 

dört önemli husus ortaya çıkmaktadır. Tesislerden yararlananların profillerinden rahatsız 

olanlar % 27, ücreti yüksek bulanlar % 25, faaliyetlerinin yetersiz olmasından dolayı 

katılmayanların oranı % 23 ve ulaşımın kolay olmamasından dolayı katılamayanların 

oranı ise % 22 olarak tespit edilmiştir (Şekil 3.15).  

 

Şekil 3.15 Konut sahiplerinin AYM kullanmama nedenlerinin dağılımı  

İncelenen çerçevede aile yaşam merkezlerinin yer seçim kriterlerinden olan sosyo-

ekonomik durumun çelişkili bir sonuç ortaya koyduğu dikkati çekmektedir. Başka bir 

ifade ile hizmetin yapıldığı görece düşük gelirli bölgelerdeki aile yaşam merkezlerinin 

yine kendi bölgelerindeki diğer insanlardan rahatsız oldukları için kullanmadıkları 

sonucu çıkmıştır. Bu durumda, hizmetin o bölgenin kalkınması için yapılmasının yanı 

sıra, birleştirici ve bütünleştirici etkisinin göz ardı edilmemesi, toplumsal bağlarını 

güçlendirilmesi ve toplumun kaynaşmasını sağlayıcı olması gerekmektedir.  

Aile yaşam merkezlerinin fiyatlandırma politikasının her ne kadar aile yaşam merkezi 

kullanıcılarının % 68’i, konut sahiplerinin % 65’i ve ticari birim sahiplerinin % 60’ı 

tarafından normal bulunsa da, kullanımı teşviki açısından çok da cazip olmadığı sonucuna 

varılmıştır (Şekil 3.15). Aile yaşam merkezlerinin bulundukları bölgede kullanımı 

arttırmak ve hizmetin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamak için söz konusu faktörün 

göz önünde bulundurulması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Aile yaşam merkezlerine bağlı 

HAYIR OYU KULLANANLARDAN

25%
22%

27%
23%

KONUT SAHİPLERİNİN KULLANMAMA NEDENLERİ

ÜCRETİ FAZLA ULAŞIM

KOLAY DEĞİL

PROFİLDEN

RAHATSIZ

FAALİYETLER

YETERSİZ
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olarak çevrede profilin değiştiğini düşünen insanların da yüzde olarak azımsanmayacak 

bir çoğunlukta olduğu gözlemlenmiştir. Kullanımı düşüren bir diğer faktör ise aile yaşam 

merkezlerini kullanan insanların çeşitliliğidir. Ankete katılanların % 47’si yapılan aile 

yaşam merkezlerini yapıldığı bölgelerde çevredeki insan profilinin değişimine sebep 

olduğu cevabını vermiştir (Şekil 3.16). Belirtilen profil değişimi kullanımı negatif 

etkileyen bir faktör olarak yansımıştır. Bu durumda yapılan hizmetin doğru sonuç vermesi 

adına bu verilerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

 

Şekil 3.16 Aile yaşam merkezleri kullanmama sebeplerinin dağılımı  

Ticari birimlere aile yaşam merkezlerini kullanma veya kullanmama ile ilgili sorulan 

soruda konutlardan alınan cevapların aksine bir sonucun ortaya çıktığı görülmektedir. 

Esnaflar ile yapılan ankette katılanlardan % 34’ünün aile yaşam merkezlerinin üyelik 

ücretini fazla bulduğu ve buna ek olarak % 32’lik bir kısmının ise faaliyetlerin yetersiz 

olduğunu düşündüğü görüşü saptanmıştır (Şekil 3.16). Bu sonuçlara ilave olarak esnaflar 

aile yaşam merkezlerini kullanan bireylerin profilinden rahatsızlık duydukları için 

kullanmadıklarını belirtmekte olup, söz konusu oran % 29’luk bir rakamla sosyo-kültürel 

etmenin önemini ciddi boyutlara ulaştırmaktadır. Dolayısıyla aile yaşam merkezlerini 

kullanan kişiler birlikte zaman geçirdikleri insanlar konusunda hassas oldukları sonucu 

elde edilmektedir (Şekil 3.17).  
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Anket çalışmasının başka bir sonucu ise %2’lik oranla aile yaşam merkezi kullanmama 

sebebi olarak ulaşımın kolay olmadığıdır. Bu durum esnafın aile yaşam merkezlerini 

kullanırken evlerine yakın olanlarına mı yoksa dükkanlarına yakın olanlarını mı 

kullanmayı tercih ettikleri konusunda net bir sonuca ulaştıramamış, ancak ulaşımın 

kullanım açısından önemli olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.  

 

Şekil 3.17 Ticari birimlerin aile yaşam merkezlerini kullanmama nedenleri  

“Aile yaşam merkezlerini ne tarz faaliyetler olsa kullanırdınız?” sorusuna ise farklı 

cevaplar verilmesinin yanı sıra % 33’lük ciddi bir oranla kişilerin havuz kullanımının 

olması konusunda fikir birliğine vardığı belirlenmiştir (Şekil 3.18). Araştırma çıktılarının, 

idare tarafından göz önünde bulundurulması yararlı olacaktır. Ticaret ve konut birimleri 

arasındaki karşılaştırmalı veriler ise yapılan hizmetin her ne kadar toplumun her kesimi 

düşünülerek yapılmış olsa da her zaman beklenen sonucu vermediğini kanıtlamıştır. 

 

Şekil 3.18 Ticari birimlerin istedikleri faaliyetlerin dağılımı  

34%

2%

29%
32%

TİCARİ BİRİMLERİN KULLANMAMA SEBEBİ

ÜCRETİ

 FAZLA

ULAŞIM

KOLAY DEĞİL

KULLANICI

PROFİLİNDEN

RAHATSIZ

FAALİYET

YETRLİ

DEĞİL

HAVUZ DİĞER

33%

67%

NE TARZ FAALİYET OLSA KULLANIRDINIZ 

(TİCARİ)



51 

 

Önceki örneklendirmelerde her ne kadar konut kullanıcılarının ve ticari birimlerin aile 

yaşam merkezlerini kullanmama oranları üzerinden gidilmiş olsa da, tesislerin 

kullanıcılarına uygulanan memnuniyet anketinin sonuçlarına göre sunulan hizmetlerden 

% 96’lık memnuniyetin olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır (Şekil 3.19).  

 

Şekil 3.19 Aile yaşam merkezlerinden memnuniyet düzeyleri  

Aile yaşam merkezlerini kullanma sıklığının tespit edildiği soruya verilen cevapların 

dağılımı incelenmiştir (Şekil 3.20). Aile yaşam merkezlerinin hangi etkinlikler için 

kullanıldığını ortaya çıkarmak için sorulan bu soru verilen cevaplara göre oldukça sık 

kullanımın olduğu dikkati çekmektedir. Kullanıcıların %36’sı haftada bir kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Konut sahiplerinin de yine buna yakın bir oranla %29’luk bir cevap 

verdikleri gözlemlenmektedir. Konut ile paralel ticaret sahiplerinin de %26’lık bir oranla 

aile yaşam merkezlerini haftada bir kullandıkları tespit edilmiştir.  

Haftada birden fazla aile yaşam merkezlerinin kullanım oranı %51 olarak tespit edilmiş 

olup, söz konusu rakam konut ve ticaret birimlerindeki şahıslarında verdikleri cevapla ele 

alındığında ciddi boyutlara ulaştığı görülmektedir. Hizmetin yapıldığı bölgelerin eğitim 

seviyeleri ve nüfus büyüklükleri de göz önünde bulundurulduğunda ortaya çıkan 

rakamların önemli büyüklükler ifade ettiği görülmektedir (Şekil 3.20). Bu durum, aile 

yaşam merkezlerinin yer seçiminde ilk sırada tutulması gereken kriterler arasında 

olduğunu gözler önüne sermektedir.  

MEMNUN MEMNUN DEĞİL

96%

4%

MEMNUNİYET ANALİZİ (GENEL)
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Şekil 3.20 Aile yaşam merkezi kullanım sıklığı 

Hizmetler kimi zaman ihtiyaca yönelik olsa da kullanılmamasında farklı kıstasların 

olduğu ortaya konulmuştur (Şekil 3.15). Bunlardan en önemlileri de yapılan hizmetin 

ulaşılabilir olması ile ilgili bulunmaktadır. Aile yaşam merkezlerini bulunduğu yer 

itibariyle kullanamayan kişilere “size göre nerede olmalıydı?” sorusu ile olmak üzere 

görüleceği üzere % 71 oranında verilen cevap daha merkezi bir yerde olması konusunda 

insanların hem fikir oldukları ortaya çıkmaktadır (Şekil 3.21). 

 

Şekil 3.21 Yer seçim tercihlerinin dağılımı  

Aile yaşam merkezlerinde sunulan hizmetin yerinden memnun olmasalar bile insanların 

% 45’inin fiilen tesisleri kullanmaları, yapılan hizmetin doğru, yerinin yanlış seçilmiş 

olduğunu göstermektedir (Şekil 3.22). 

Daha merkezi bir

yerde

Farklı bir ilçede Nüfusun daha az

olduğu bir yerde

71%

11%
18%

KULLANMAYANLAR İÇİN AYM YER TERCİHLERİ
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Şekil 3.22 Memnun olmayanların kullanım durumları  

Hizmetin yer seçimi durumu özellikle Çubuk ve Kazan gibi merkez olmayan ilçelerle 

genel karşılaştırıldığında; hizmet bu ilçelerde sunulmuş olsa dahi merkeze göre yerinden 

memnun olma durumu daha düşüktür. Bütün aile yaşam merkezleri kullanıcılarının 

memnun olduğu oran % 83’ü gösterirken, Çubuk ve Kazan ilçelerinde bu oranın %66 

olduğu görülmektedir. Memnun olmayanların oranı % 17’si iken, ilçelerde yerinden 

memnun olmayanların oranı %34’lere ulaştığı sonucu çıkmaktadır (Şekil 3.23). Bu durum 

mülkiyet sorunu olduğunu, hizmetin yerinde çözülebilmesi için yasal prosedürlerin 

aşılması gerektiği gerçeğini doğrulamıştır. Dolayısıyla hizmeti sunmanın tek boyutlu bir 

iş olmadığı, çok yönlü düşünmenin ve her açılardan en uygununu seçmenin gerekliliğini 

ortaya çıkarmaktadır.  

 

Şekil 3.23 Yer seçim tercihlerinin dağılımı 
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Akyurt Aile Yaşam Merkezi ile ilgili sonuçların diğerlerinden farklılık gösterdiği dikkati 

çekmektedir. Merkez ilçe olmasına rağmen yapılan hizmetin yer seçiminden mevcut 

kullanıcıları dışında kimsenin memnun olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Sosyal 

hizmetlerin yer seçim kriterlerinden “yatırımın eşit dağılımı” ilçeler bazlı bakıldığında 

söz konusu olsa da her zaman doğru sonucu vermemektedir (Şekil 3.24). 

 

Şekil 3.24 Memnun olmayanların kullanım durumları  

Aile yaşam merkezlerinin yer seçimi konusunda memnun olunmayan bir tablo çıkmış 

olsa da yapıldığı yer neticesinde etrafına ekonomik olarak bir katkısı olduğu gerçeği 

gözlemlenmiş ve anketler de aynı sonucu destekler nitelikte çıkmıştır. Ticari birimlere 

sorulduğunda, aile yaşam merkezlerinin çevresine özellikle de gıda sektöründeki 

birimlere daha olumlu yansıdığı cevabı verilmiştir. Bir hizmetin bir noktaya yapılması ile 

oraya yüklenen bu fonksiyon çevresine de ilave fonksiyonları getirmiş, ilave fonksiyon 

gelmese bile mevcut olanlara ekonomik katkısı olduğu doğrulanmıştır. Aynı şekilde 

konut değerlerinde de artış olduğu sonucu çıkmıştır (Şekil 3.25). 

Aile yaşam merkezleri sosyal ve kültürel anlamda kamusal mekanlardır. Toplumun her 

kesiminden insanın bir araya gelerek farklı aktivitelerde bulunduğu ve zaman geçirdiği 

yerlerdir. Diğer bir ifade ile aile yaşam merkezlerinin yapıldığı yerler nüfus büyüklüğüne 

ve hizmet açığına göre seçilmektedir. Belirli bir etki alanı olduğu doğrudur. Aile yaşam 

merkezleri yapıldıktan sonra çevredeki profilin değişmesi de bu sebeplerdendir. Öncelikli 

EVET HAYIR
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96%
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olarak kendi çevresine hitap etse de kamu hizmeti olduğundan başka bölgelerden de 

insanların gelmesi mümkündür. Anket sonuçları da bu bilgiyi doğrular nitelikte çıkmış 

ve bu değişimin ticari birimler üzerinde olumlu etkisi gözlemlenmiş ve özellikle gıda 

sektörüne çok yansımıştır (Şekil 3.26).  

 

Şekil 3.25 Merkezilerin konut değerlerine etkileri  

Aile yaşam merkezlerinin yapılmasından sonra çevresinde yarattığı değişimin en fazla 

gıda sektöründe hissedildiği yukarıda değinilmiş ve % 43’lük bir oran bu bilgiyi doğrular 

nitelikte çıkmıştır. Bu sonuç, günlük ihtiyaçların karşılanmasında aile yaşam 

merkezlerinin çevrede bir etkileşime sebep olduğu ve bunun ekonomik ve kültürel 

alanlarda rahatça gözlemlendiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.   

Sosyal hizmetin farklı kriterler süzgecinden geçerek yer seçimi yapılması sonucunda 

sunulduğu belirtilmiştir. Sosyal hizmetin bölgesel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde 

konumlandırılması her zaman pratikle örtüşmeyebilir. Aile yaşam merkezlerinde sunulan 

hizmetlerin farklı sebeplerden kullanılmadığı gözlemlenmiş olmasına karşın, bölgede 

ilave sosyal hizmet alanına ihtiyaç olup olmadığı konusunda halkın görüşü alındığında; 

cevap şaşırtıcı bir biçimde % 42’lik bir oran ile evet çıkmıştır (Şekil 3.26). Anket 

çalışmasına katılan neredeyse her iki kişiden biri bölgede başka bir hizmetin olması 

gerektiğini düşünmekte olup, bu sonuç seçilen yerlerin hizmet gereksinimlerinin 

giderilmesi açısından yararlı sonuçlar verdiğini göstermesi bakımından anlamlı ve önemli 

bulunmaktadır.  

DEĞER KATIYOR MU?
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29%

KONUT DEĞERİNE AYM  ETKİSİ VARMI?

EVET HAYIR KISMEN



56 

 

 

Şekil 3.26 Aile yaşam merkezi sonrası profil değişimi ve işyerlerine yansıması  

Yapılan görüşmeler sırasında özellikle aile yaşam merkezleri etrafındaki ticaret 

sahiplerinin bölgeye daha çok yatırım yapılması gerektiğini, söz konusu sonucun kendi 

işlerine olumlu yansıyacağını düşündükleri kadar konut fiyatlarına da etkisinin olacağını 

düşündüklerini belirtmişlerdir. Buradan da halkın yerel ya da merkezi yönetimden her 

zaman hizmet bekledikleri, bulundukları bölgeye daha çok yatırımın gitmesi gerektiğini 

arzuladıkları sonucu çıkmıştır (Şekil 3.27).  

 

Şekil 3.27 Aile yaşam merkezi kullanımı ve ilave sosyal tesis ihtiyacı  
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Aile yaşam merkezleri, etrafındaki kullanımlarla bütünleşik planlanıp, yapıldıkları 

bölgede gerek sosyal gerek ekonomik bir katkıda bulunarak cazibe merkezi oluşturmakta 

ve bir alt merkez olarak çalışmaktadırlar. Bunun neticesinde çevredeki konutların 

değerine, ticaretin canlanmasına olumlu bir katkıda bulunmakla birlikte profil 

değişiminin konut inşaatına ve kira gelirlerinin artmasına, ticaret mekanlarının artmasına 

ve gerek konut kiralanma gerekse dükkanların kiralanma hızındaki artışa kadar etkisini 

göstermiştir. Ankete katılan insanların % 30’u konut inşaatlarının sayısının arttığını ve % 

26’sı ise kira fiyatlarında artış olduğunu ifade etmişlerdir. Bu sonuçlara göre yatırım 

yapılan o bölgenin daha merkezi bir konuma geldiğini destekleyici bulguların elde 

edildiğini vurgulamak mümkündür (Şekil 3.28).  

 

Şekil 3.28 Aile yaşam merkezinin çevresel ekonomik etkisi 

Araştırmanın toplu sonuçlarına göre aile yaşam merkezlerinin kuruluş yerlerinin seçimine 

ilişkin anket çalışmasının sonuçlarına göre kuruluş yerlerinin, literatür araştırması 

neticesi belirlenen kriterlerle örtüşüp örtüşmediği değerlendirilmiş ve temel sorun 

alanlarının tespiti yapılmıştır. Ulaşılabilirlik açısından Araplar ve Kazan aile yasam 

merkezleri dışında kalan tesislerin, ana yollar üzerinde ve toplu taşıma ile desteklenmiş 

oldukları gözlenmiştir. Bu durum hizmetin kullanılabilirliğini artırmakta ve yer secimi 

olarak uygunluğunu göstermektedir. İnsanlar onlarla yapılan görüşmelerde, hizmetten 

memnun olduklarını beyan etmişler ve ilave hizmetlere de ihtiyaç duyduklarını da 

vurgulamışlardır. Tesisleri fiilen kullanmayanların birçoğunun ücretlendirme 

politikasından, birçoğunun da katılan profilden rahatsız oldukları için kullanmadıkları 
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sonucu çıkmıştır. Faaliyetlerin çeşitlenmesini talep eden ticari birimlerin, aile yaşam 

merkezlerini kullananların satışlarına ve dükkânlarının değerine olumlu etkisi olduğunu 

belirtilmiş; bu artış en çok gıda sektöründe görülmüştür. Bu durumda idari yönetim 

kararları kriterine göre yer seçimi yapılan aile yasam merkezlerinin o bölgeyi 

canlandırmak için kullanılan önemli bir araç olduğu ortaya çıkmıştır. İlçeler nüfus olarak 

dengeli bir dağılım göstermemesine rağmen, yapılan hizmet nüfus ile orantılı ve dengeli 

bir dağılımda yapılmaktadır. Yalnızca aile yaşam merkezi değil; hanımlar lokali ve 

gençlik merkezleri gibi diğer sosyal hizmet biçimleriyle de desteklenmektedir.  
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4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 

Gelişmekte olan toplumlarda hizmetler yerel yönetimlerce sağlanmakta ve bu durum 

toplumsal değişimi tetikleyen bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Ekonomik gelire bağlı 

olarak kişilerin yaşam standartlarında görülen farklılık mekânsal olarak da hissedilmekte, 

kentin bazı bölgeleri bu kimlikleriyle tanınmaktadır. Örneğin, Ankara’da Mamak ilçesi 

denildiğinde zihinde oluşan imaj Çankaya ilçesi denildiğinde zihinde oluşan imajdan 

tamamen farklı olmaktadır. Bu farklılık sadece ekonomik anlamda gelirden bağımsız; 

mekânsal örgütlenme, sosyal ilişkiler düzeni, o bölgede yaşayan insanların eğitim 

seviyesinden, o ilçenin kent için sunduğu faaliyetlere kadar geniş bir yelpazeyi 

içermektedir.   

Çalışmanın temelinde yerel yönetimlerden olan belediyelerin sosyal belediyecilik 

kapsamında yaptıkları sosyal hizmetlerden aile yaşam merkezlerinin yer seçim kriterleri 

açısından uygunluğuna değinilmiş, toplumda meydana gelen sosyal kutuplaşma ve 

ekonomik ayrışmayı en aza indirecek şekilde düzenlenen sosyal politikaların ve sosyal 

hizmetlerin mekâna dönüşmesi konusunda Ankara’da mevcut olan 10 adet aile yaşam 

merkezi irdelenmiştir. Belirlenen kriterlere göre aile yaşam merkezlerinin bulundukları 

bölgedeki yer seçimi açısından uygunlukları; niteliksel olarak, sosyo-ekonomik durum, 

eğitim seviyesi, gelişmişlik endeksi, idari-bölgesel olarak; idari yönetimin kararı, 

yatırımın eşit dağılımı, hizmetin maliyeti, arazinin mülkiyeti ile yapılan hizmet 

mekânının ulaşılabilir olması şeklinde ve sayısal olarak ise nüfus büyüklüğü ve toplum 

talebi başlığında irdelenmiştir. Belirtilen kriterler arasından tesislerin ulaşılabilir olması, 

eğitim seviyesi, sosyo-ekonomik durumun öncelikle dikkate alınarak aile yaşam 

merkezlerinin kuruluş yerlerinin seçildiği ortaya konulmuştur.   

Aile yaşam merkezleri etrafında yaşayan, çalışan ve aile yaşam merkezlerini kullanan 

insanlar ile yapılan anket çalışmasının (949 adet) temelinde verilen hizmetin yer seçimine 

bağlı olarak ulaşılıp ulaşılamadığını, işleyip işlemediğini, çevresinde ne tarz değişimlere 

sebebiyet verdiğini ve yapılan hizmetten memnuniyet gibi durumları ile ilgili sonuçlar 

ortaya konulmuştur. Anket sonuçları da belirtilen önermeleri test etmeye olanak vermiş 

olup, yapılan hizmetten % 96’lik bir memnuniyet seviyesinin olduğu ortaya konulmuştur. 
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Saha çalışmalarının çıktıları ve kaynak araştırmasından elde edilen bilgilere göre 

Ankara’daki aile yaşam merkezlerinin talep açısından yoğun olduğu ve farklı yaştan 

insanlarca kullanıldığını göstermektedir. Anketlere katılanlar % 56 kadın ve % 44 erkek 

oranındadır. Aynı zamanda % 50’si 0- 20 yaş aralığında, % 42’si 21- 49 yaş aralığında, 

% 8’i ise 50 yaş ve üzerindeki bireylerden oluşmaktadır. Bu verilerde yapılan anketlerin 

toplumun her kesiminden insana ulaştığının bir göstergesidir. Ancak bu kullanım 

açısından yoğunluk yer seçimi anlamında uygun olduğu anlamına gelmemelidir. Yapılan 

hizmetten memnun olmadığını belirtenlerin dahi kullanmak durumunda kaldıkları aile 

yaşam merkezleri, bulundukları bölgedeki hizmet açıklığını göstermek ve yerel 

yönetimlerin yalnızca bu tür sosyal hizmetler dışında başka türde hizmetleri de götürmesi 

gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.   

Aile yaşam merkezlerinin sosyo-ekonomik durum ve nüfus büyüklüğü kriterlerine göre 

yer seçimlerinin uygun olduğu görülmektedir. Hitap edilen nüfus aile yaşam 

merkezlerinin etki alanı açısından oldukça geniş bir bölgeye sahiptir. Bu kriterlere paralel 

gelişmişlik endeksi de bulundukları bölgelere bakıldığında; uygun denilebilmekte, ancak 

ulaşılabilirlik, eğitim seviyesi ya da toplum talebi gibi tamamen bölgesel ihtiyaçlara göre 

hizmeti şekillendirecek kriterler göz önünde bulundurulduğunda, aile yaşam 

merkezlerinin her noktada standart kalıplarda olduğu ve ihtiyacı karşılamaya yönelik 

olmadığı sonucu çıkmaktadır. Anket sonuçlarına göre katılımcıların % 71’i aile yaşam 

merkezlerinin daha merkezi bir yerde olması gerektiği sonucu bu kanıyı doğrulamaktadır. 

Belediyelerde hizmetin eşit dağılım göstermesi, adaletli olmak ve her kesime hitap etmek 

politik gerekliliğin yanı sıra idari otoritenin tarafsızlığı adına olmazsa olmazlardan 

sayılabilir. Bu bağlamda, yapılan aile yaşam merkezlerinin bulunduğu ilçelere ve 

yapıldığı yıllara bakıldığında yerel seçimlerde çıkan oylar ile paralellik gösterdiği ve bu 

noktada idari yönetimin karar verirken pek de tarafsız davranmadığı sonucu çıkmaktadır.  

Araştırmanın toplu sonuçlarına göre Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir sosyal hizmet 

biçimi olarak topluma sundukları aile yaşam merkezlerinin yer seçimi konusunda her ne 

kadar tekdüze kararlar verilmiş, incelenen kriterlere göre uygun yer seçilmemiş olsa da, 

hizmetin sunumu ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek başka bir hizmetin 

olmamasından kaynaklı o bölgede yapılan aile yaşam merkezlerine gelen taleplerin 

yüksek olmasına bağlı olarak başarılı değerlendirmesi yapılması gereken belediye 
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yatırımları olarak tanımlanabilir. Hizmetin daha başarılı ve etkin olabilmesi için, yukarıda 

vurgulanan kriterlerin göz önünde bulundurulması ile yer seçiminin yapılması, kullanıcı 

profilleri ve zamanlaması ile tesis yöntemi modellerinin geliştirilmesine gereksinim 

olduğu vurgulanmalıdır. Yerel düzeylerde yatırım projelerinin geliştirilmesi, yer seçimi 

ve karar verme süreçlerinin profesyonel olarak ele alınması gerekmektedir. Bu çerçevede 

incelenen aile yaşam merkezlerinin sosyo-ekonomik durum ve nüfus büyüklüğü 

yönlerinden yer seçimi tercihlerinin uygun olduğu, ancak diğer kriterler açısından uygun 

yer seçiminin yapılamadığı ve bunun da yatırımların olumlu etkilerini sınırladığı ortaya 

konulmuştur. Değerlendirme sonuçlarına göre belediyelerde yatırım yerlerinin seçimi, 

proje geliştirme, proje değerleme ile proje ve yapım yönetimi, gayrimenkul, tesis ve 

varlık yönetimi konularının üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan kişilerin sorumluluğu 

altında yürütülmesinin başarılı sonuçların elde edilmesine olanak vereceği gözden uzak 

tutulmaması gereken bir husus olarak görülmelidir. 
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EK 1 

AİLE YAŞAM MERKEZİ DEĞER ANKETİ (KONUTLAR İÇİN) 

Cinsiyet: ..................... 

Yaş: ....................... 

Çalışıp/ çalışmadığı: ......................... 

Ev Sahibi/ Kiracı (Seçeneği işaretleyin) 

Eğitim Seviyesi:................... 

Hangi ilçe/mahalle yaşıyor:   

Tel:........................... 

 

1. Kaç yıldır bu mahallede yaşamaktasınız? 

a) 0-1 yıl 

b) 1-5 yıl 

c) 5-10 yıl 

d) 10 yıldan fazla 

 

2. Burada oturmayı seçerken AYM’nin etkisi oldu mu? 

a)Evet              b)Hayır       c)Kısmen 

 

3. Eviniz AYM’ye yakın mı? 

a) Evet, yürüme mesafesinde. 

b) Hayır, ulaşmak için bir araca ihtiyacım var. 

c) ........... m 

 

4. Evinizin tahmini değeri ne kadardır? 

a) 150.000-200.000 

b) 200.000-250.000 

c) 250.000-300.000 

d) 300.000 ve üst 

 

5. AYM’nin evinizin değerine bir katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? 

a) Evet             b) Hayır           c)Kısmen    

 

6. Aile yaşam merkezinden sonra çevredeki insan profili değişti mi? (Cevabınız hayır ise 

8.soruya geçiniz) 

a) Evet             b) Hayır 

 

7. Bu değişim sizi rahatsız ediyor mu? 

a) Evet             b) Hayır 

 

8. Siz AYM kullanıyor musunuz? (Cevabınız hayır ise 14.soruya geçiniz) 

a) Evet             b) Hayır 
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9. Hangi sıklıkla kullanıyorsunuz? 

a) Haftada bir 

b) Haftada birden fazla 

c) Ayda bir 

d) Diğer  

 

10. Aile Yaşam Merkezi ücretlerinin nasıl buluyorsunuz? 

a) Düşük 

b) Normal      

c) Yüksek (Yüksekse ....... olmalı) 

 

11. En çok hangi faaliyeti kullanıyorsunuz? 

a).................................................................... 

b).................................................................... 

c).................................................................... 

 

12. Kullandığınız faaliyetler dışında hangi faaliyetlerin olmasını isterdiniz? 

a)..................................................................... 

b)..................................................................... 

c)...................................................................... 

 

13. Yapılan bu hizmetten memnun musunuz? 

a) Evet             b) Hayır 

 

14. Ne tarz faaliyetler olsa kullanırdınız? 

.............................................................................................................................................

.......................................................................... 

............................................................................................................................................. 

 

15. AYM kullanmama nedenleriniz nelerdir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

a) Ücreti fazla 

b) Ulaşımı kolay değil 

c) Katılımcı profilinden rahatsız oluyorum 

d) ............ faaliyetleri yeterli değil. 

16. Aile Yaşam Merkezi’nin su anki yerinden memnun musunuz? (Evetse 18.soruya 

geçiniz) 

a) Evet             b) Hayır 

 

17. Size göre nerede olmalıydı?  

a) Daha merkezi bir yerde olmalı 

b) Farklı bir ilçede olmalı 

c) Nüfusun daha az olduğu bir yerde olmalı 

d) Diğer .................................................................... 
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18. İlave sosyal tesis ya da aile yaşam merkezine ihtiyaç var mı? (Cevabınız hayır ise 

20.soruya geçiniz) 

a) Evet            b)Hayır 

 

19. 

Nereye..................................................................................................................................

............................................................. 

.............................................................................................................................................

............................................................. 

Neden 

.............................................................................................................................................

.............................................................. 

.............................................................................................................................................

.............................................................. 

Ne olmalı? 

.............................................................................................................................................

............................................................... 

.............................................................................................................................................

................................................................ 

 

 

20. Aile Yaşam Merkezi’nden sonra çevrede aşağıdaki değişikliklerden hangisi oldu? 

a. Konut İnşaatları arttı/azaldı. 

b. Yapılan konutların/dükkanların satış/kiraya veriliş hızı arttı/azaldı. 

c. Ticaret mekanları arttı/azaldı. 

d. Konutların/dükkanların kira/satış fiyatları arttı/azaldı. 

 

21. Eklemek istediğiniz görüş ve 

önerileriniz.................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................

................................................................ 

.............................................................................................................................................

................................................................ 
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EK 2  

AİLE YAŞAM MERKEZİ DEĞER ANKETİ (KULLANICILAR İÇİN) 

Cinsiyet:.............. 

Yaş:................ 

Eğitim Seviyesi:................... 

Çalışıp Çalışmadığı:.............. 

Hangi ilçe/mahalle yaşıyor: 

Tel:........................... 

 

1. Bu mahallede mi yaşıyorsunuz?  

a) Evet             b) Hayır           

 

2. Buraya nasıl geliyorsunuz? 

a) Toplu taşım 

b) Yürüyerek 

c) Kendi aracımla 

 

3. AYM hangi sıklıkla kullanıyorsunuz? 

a) Haftada bir 

b) Haftada birden fazla 

c) Ayda bir 

d) Diğer  

 

4. En çok hangi faaliyeti kullanıyorsunuz? 

a)................................................................... 

b)................................................................... 

c)................................................................... 

 

5. Kullandığınız faaliyetler dışında hangi faaliyetlerin olmasını isterdiniz? 

a)..................................................................... 

b)..................................................................... 

c)...................................................................... 

 

6. AYM’ nin iç mekanı size kaliteli geliyor mu? 

a) Evet             b) Hayır 

 

7. Aile Yaşam Merkezi’nde aşağıdaki sorunlardan bir ya da birden fazlası mevcut mu? 

a) Verilen dersler yeteriz 

b) Gelen insanlar rahatsız edici 

c) İç mekanda dökülmeler/bozulmalar var 

d) Güvenlik sıkıntısı var 
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8. Aile yaşam merkezinden sonra çevredeki insan profili değişti mi?  

a) Evet             b) Hayır 

 

9. Yapılan bu hizmetten memnun musunuz? 

a) Evet             b) Hayır 

 

10. Aile Yaşam Merkezi ücretlerinin nasıl buluyorsunuz? 

a) Düşük 

b) Normal 

c) Yüksek (Yüksekse ....... olmalı) 

11. Aile Yaşam Merkezi’nin su anki yerinden memnun musunuz? (Cevabınız evet ise 

13.soruya geçiniz) 

a) Evet             b) Hayır 

 

12. Size göre nerede olmalıydı?  

a) Daha merkezi bir yerde olmalı 

b) Farklı bir ilçede olmalıydı. 

c) Nüfusun daha az olduğu bir yerde olmalıydı 

d) Diğer.............................................................. 

 

13. İlave sosyal tesis ya da aile yaşam merkezine ihtiyaç var mı? (Cevabınız hayır ise 

15.soruya geçiniz) 

a) Evet              b)Hayır 

 

14. 

Nereye.................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Neden 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Ne olmalı? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

15. Aile Yaşam Merkezi’nden sonra çevrede aşağıdaki değişikliklerden hangisi oldu? 

a. Konut İnşaatları arttı/azaldı. 

b. Yapılan konutların/dükkanların satış/kiraya veriliş hızı arttı/azaldı. 

c. Ticaret mekanları arttı/azaldı. 

d. Konutların/dükkanların kira/satış fiyatları arttı/azaldı. 

16. Eklemek istediğiniz görüş ve önerileriniz  

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

........................................................ 
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EK 3 

AİLE YAŞAM MERKEZİ DEĞER ANKETİ (TİCARET BİRİMLERİ İÇİN) 

İlçe:................................ 

İşyeri çeşidi: ............. 

 

1. İş yerinizi ne zaman açtınız? 

a) 2014 öncesinde 

b) 2014 yılında 

c) 2014 sonrasında 

 

2. Dükkanınız AYM’ye ne kadar yakın? 

a) Hemen karşısında 

b) 50m-100m 

c) 100m-150m 

 

3. İşyerinizin tahmini değeri ne kadardır? 

a) 150.000-200.000 

b) 200.000-250.000 

c) 250.000-300.000 

d) 300.000 ve üst 

 

4. AYM’nin açılmasının işyerinizin değerine bir katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? 

(Hayırsa 6.soruya geçiniz) 

a.)Evet             b)Hayır 

 

5. AYM’nin işyerinizin değerine sizce yüzde kaçlık bir etkisi olmuştur?  

.................................................................................... 

 

6. Aile yaşam merkezinden sonra çevredeki profil değişti mi? (Hayırsa 8.soruya geçiniz) 

a) Evet             b) Hayır            c)Kısmen 

 

7. Bu değişim sizin işlerinize etki ediyor mu? 

a) Olumlu             b)Olumsuz        c)Kısmen 

 

8. Siz AYM kullanıyor musunuz? (Cevabınız hayır ise 14.soruya geçiniz) 

a) Evet             b) Hayır 

 

9. Hangi sıklıkla kullanıyorsunuz? 

a) Haftada bir 

b) Haftada birden fazla 

c) Ayda bir 

d) Diğer  
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10. Aile Yaşam Merkezi ücretlerinin nasıl buluyorsunuz? 

a) Düşük 

b) Normal 

c) Yüksek (Yüksekse ....... olmalı) 

 

11. En çok hangi faaliyeti kullanıyorsunuz? 

a)..................................................................... 

b)..................................................................... 

c)..................................................................... 

 

 

12. Kullandığınız faaliyetler dışında hangi faaliyetlerin olmasını isterdiniz? 

a)...................................................................... 

b)...................................................................... 

c)...................................................................... 

 

13. Yapılan bu hizmetten memnun musunuz? 

a) Evet   b) Hayır 

 

14. Ne tarz faaliyetler olsa kullanırdınız? 

a)...................................................................... 

b)...................................................................... 

c)...................................................................... 

 

15.AYM kullanmama nedenleriniz nelerdir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

a) Ücreti fazla 

b) Ulaşımı kolay değil 

c) Katılımcı profilinden rahatsız oluyorum 

d) ............ faaliyetleri yeterli değil. 

 

16. Aile Yaşam Merkezi’nin su anki yerinden memnun musunuz? (Hayırsa diğer soru) 

a) Evet             b) Hayır 

 

17. Size göre nerede olmalıydı?  

a) Daha merkezi bir yerde olmalı 

b) Farklı bir ilçede olmalı 

c) Nüfusun daha az/çok olduğu bir yerde olmalı 

d) Diğer............................................................... 

 

18. İlave sosyal tesis ya da aile yaşam merkezine ihtiyaç var mı? (Cevabınız hayır ise 

20.soruya geçiniz) 

a) Evet            b)Hayır 
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19. 

Nereye..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................. 

Neden 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................. 

Ne olmalı?  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................. 

 

20. Aile Yaşam Merkezi’nden sonra çevrede aşağıdaki değişikliklerden hangisi oldu? 

a. Konut İnşaatları arttı/azaldı. 

b. Yapılan konutların/dükkanların satış/kiraya veriliş hızı arttı/azaldı. 

c. Ticaret mekanları arttı/azaldı. 

d. Konutların/Dükkanların kira/satış fiyatları arttı/azaldı. 

 

21. Eklemek istediğiniz görüş ve önerileriniz  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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