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Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından  
Sosyal Belediyeciliğin Önemi 

The Importance of the Social Municipality in Relation to  
Urban Poverty in Turkey 

Özge ZEYBEKOĞLU DÜNDAR∗  

Özet: Bir yoksulluk türü olarak karşımıza çıkan kentsel yoksulluk, kentleşmeye ve kentlerdeki hızlı nüfus 
artışına paralel bir şekilde tüm dünyada önemli bir sorun haline gelmiştir. Özellikle dengesiz ve sağlıksız 
kentleşmenin olduğu bir ortamda, kentsel yoksulluk sorunu çarpıcı bir şekilde kendisini hissettirmektedir. 
Hızla artan kentsel hizmet talepleri ise kıt kamu kaynaklarının çok daha etkin kullanımını gerektirmekte, 
bu doğrultuda devlete ve yerel yönetimlere çözüm önerileri üretmek ve bu önerileri uygulamaya koymak 
açısından büyük görev düşmektedir. Kentsel yoksulluk sorunu açısından halka en yakın yönetim biçimi 
olarak nitelendirilen yerel yönetimlerin, yönetim anlayışlarında bazı değişikliklere gidilmesi ayrı bir 
önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada, Türkiye’de kentsel yoksulluk sorunu açısından 
belediyelerin benimsemeleri önerilen ve gereken “sosyal belediyecilik” modeli irdelenecektir.  

Anahtar Sözcükler: Kent, kentleşme, kentsel yoksulluk, yerel yönetim, sosyal belediyecilik 

Abstract: Urban poverty has become a major problem all over the world in parallel to increasing 
urbanization and rapid population growth in cities. Especially in an environment which consists of 
unbalanced and unhealthy urbanization, the issue of urban poverty has dramatic consequences. The 
rapidly growing demand for urban services requires a much more efficient use of scarce public resources, 
and the most important duty of the state and local governments seems to be suggesting solutions and 
implementations. In the context of urban poverty, local governments which are known to be the closest 
form of government to the people make certain changes possible. Setting out from this point, in this study, 
the social municipality model as recommended for adoption by municipalities is examined through a 
concise yet robust review of the relevant literature. 

Keywords: Urban, urbanization, urban poverty, local government, social municipality 

Kavramsal Olarak Kentsel Yoksulluk 
Kent olgusu tanımlanırken farklı ölçütler kullanılmakta ancak günümüz kentleri, bu ölçütlerin 
bir arada kullanımını gerektirmektedir. Sanayi devrimi sonrasında kent kavramının tanımında, 
hızlı gelişen kentlerin yapılarındaki dönüşümlere bağlı olarak büyük bir değişim gözlenmiştir. 
En genel tanımıyla kent; sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, yönetim durumu ve nüfus bakı-
mından kırsal alanlardan ayırt edilen; genellikle tarımsal olmayan üretimin yapıldığı; hem ta-
rımsal hem de tarım dışı üretim, dağıtım ve denetim işlevlerinin toplandığı; teknolojik gelişme 
derecelerine göre belirli bir büyüklük, heterojenlik ve bütünleşme düzeyine varmış; ikincil top-
lumsal ilişkilerin, toplumsal farklılaşma, uzmanlaşma ve hareketliliğin yaygın olduğu yerleşim 
alanıdır (Kızılçelik, 2000, 120). Kentleşme ise dar anlamıyla, kent sayısını ve kentlerde yaşayan 
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nüfusun artışını anlatan bir kavramdır. Kentsel nüfus doğumlarla ölümler arasındaki farkın do-
ğumların lehine olması sonucunda ve köyler ile kasabalardan gelenler yani göç edenlerle artar. 
Gelişmekte olan ülkelerin kentlerinde doğurganlık eğilimleri azaldığından, kentleşme daha çok 
köylerden kentlere yönelen nüfus akışıyla beslenir. Kentleşmenin dar anlamdaki bu tanımı, de-
mografik bir nitelik taşımaktadır. Ancak kentleşmeyi yalnızca bir nüfus hareketi olarak görmek 
doğru değildir. Kentleşme olgusu, bir toplumun ekonomik ve toplumsal yapısındaki değişmeler-
den kaynaklanır. Bu nedenle, kentleşmeyi tanımlarken nüfus hareketini yaratan ekonomik ve 
toplumsal değişmelere değinmek gerekir. Bu durumda geniş anlamıyla kentleşme; sanayileşme-
ye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi 
sonucunu doğuran; toplum yapısında artan oranda örgütleşme, iş bölümü ve uzmanlaşma ya-
ratan; insan davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikim 
sürecidir (Keleş, 2000, 19). Görüldüğü gibi kentleşme, toplumsal değişmenin en önemli göster-
gelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sanayileşme süreciyle paralel bir şekilde ilerleyen kentleşme olgusunu ifade etmek için lite-
ratürde ‘dengeli kentleşme’ kavramı yer almaktadır. Dengeli kentleşme, nüfusun istihdam ola-
naklarıyla eşgüdümlü bir şekilde yer değiştirmesi yani kırdan kente göçen nüfusun kentte hemen 
iş bulabilmesidir. Literatürde sahte ya da demografik kentleşme olarak da kavramsallaştırılan 
dengesiz kentleşme ise kentin, sanayileşme olmaksızın sadece demografik olarak kentleşmesini 
ifade etmektedir (Dinler, 1998, 150). Kentleşme olgusu, gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda 
farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin kentlerinin büyük çoğunluğu 
dengesiz ve sağlıksız kentleşmenin örneklerini oluşturmaktadır. 

Yoksulluk Türkiye’nin ve dünyanın en önemli sosyal problemlerinden biridir. Yoksulluk, 
genel olarak yeterli kaynak ve gelir sahibi olmama durumuyken; insan yaşantısının onurlu bir 
şekilde sürdürülebilmesi için gerekli olan gıda, su, giyecek, barınma, sağlık hizmetleri ve güvenlik 
gibi temel insani gereksinimlerden yoksun olmak şeklinde de ifade edilebilir. Yoksulluk kavramı 
içinde sayılacak temel ihtiyaçlar, insandan insana, bölgeden bölgeye ve kültürden kültüre farklılık 
göstermektedir. Bir yoksulluk türü olarak kentsel yoksulluk ise kentleşmeye ve kentlerdeki hızlı 
nüfus artışına paralel olarak bütün dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir 
sorun haline gelmiştir. Kentsel yoksulluğun nedenleri arasında öncelikli olarak ekonomik yeter-
sizlikler gelmekle birlikte, sağlık, eğitim, barınma, güvenlik gibi temel gereksinimlerin karşıla-
namaması durumları da kentsel yoksulluğu beslemektedir. Gecekondulaşma, işsizlik ve yoksulluk 
gibi kentsel sorunların artışıyla birlikte, sağlıklı kent sayısının giderek azaldığı görülmektedir.  

Sanayileşme ve kentleşmeye bağlı göç hareketlerinin kentlerde yoğunlaştırdığı nüfusun iş 
edinme ve yaşam koşullarını iyileştirme olanaklarının daralması, kentsel yoksulluğun temel ne-
denleridir. Kentsel yoksulluk sadece işsizler için değil, çalışan kesimler için de geçerlidir. Ücret 
düzeylerinin düşmesi ve toplumsal hizmetlerin ticarileşerek paralı hale gelmesi, çalışan kesim-
leri yoksulluk sınırının altına çekerken; işsizler, diğer çalışamayan engelliler, yaşlılar, çocuklar 
ile kadınlar ve gençler gibi ev içi emeği ücretsiz olan kesimler yoksulluk düzeyinin en altında 
yer almaktadırlar. Çalışma hayatındaki dönüşümler ile kentsel yoksulluk arasındaki ilişki, iş 
türlerinin büyük bir kesiminin geçici ve güvencesiz hale gelmesiyle ilgilidir. Kentsel yoksulluğu 
arttıran bir diğer etken, refah devletinin dönüşümüdür. Sosyal devletin tam istihdam yaratmaya 
yönelik politika izlemesiyle toplumsal hizmetlerin yaygınlaştırılmaya bağlı uygulamaları, bir yan-
dan kamu sektöründe güvenceli işlerde çalışan sayısını arttırıp, diğer yandan da sosyal politi-
kalar ile kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için koruyucu önlemler alabilirdi. Fakat neo-liberal politi-
kalar ve özelleştirmelerle bu durumu tersine çevirecek bir süreç başlatılmıştır. Kamu kesimine 
yönelik ideolojik bir “gözden düşürme” söylemi de yerleştirilmiştir. Sosyal harcamaların azaltıl-
ması, IMF gibi uluslar arası mali kuruluşlar tarafından da gelişmekte olan ülkelere dayatılmıştır. 
Kırsal kesimden kentlere olan nüfus akışının sürmesi, iş kayıpları, toplumsal hizmetlere (eğitim, 
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gruplar üzerinden zenginleşmeleri, bir anlamda yoksulluklarını bu gruplara devredebilmelidir. 
Bu anlamda ‘eşitsiz güç ilişkileri’ terimi nöbetleşe yoksulluğu ifade etmektedir. Nöbetleşe yok-
sullukta 1980 öncesinde olduğu gibi dayanışmacı ilişki ağı yoktur, yapımcı ve kullanıcı arasında 
ayrışmalar olmuştur. Nöbetleşe yoksulluk esas olarak kent yoksullarının kendi aralarında kurduk-
ları ve yürüttükleri bir ortaklıktır. Bu ortaklığın temel varlık nedeni ise, ekmek kavgasıdır (Işık, 
& Pınarcıoğlu, 2001, 155-159). 

Son yıllarda hükümetler yoksulluğu azaltmaya ve sosyal refahı arttırmaya yönelik stratejiler 
üzerine yoğunlaşmakta ve küreselleşmeyle birlikte gelişen fırsat eşitsizliğinin etkisiyle, yerel 
düzeyde yoksulluk sorununu çözmeye çalışmaktadırlar (Mahon, & Macdonald, 2010, 215). Ye-
rel yönetimler özellikle de belediyeler, yoksulların geçim sıkıntısının giderilmesine ilişkin köklü 
önlemler almalarının yanı sıra, sundukları hizmetlerle yoksulların sıkıntılarını hafifletebilir ve 
sorunun çözümüne yönelik önemli katkılar sağlayabilirler. Kentsel yoksulluk başta olmak üzere 
tüm kentsel problemler ile mücadele etmek için çözüm önerileri sunmak şarttır. Kentsel yoksul-
luğun çok boyutlu ve karmaşık bir nitelikte olması, soruna ilişkin çözüm önerilerinin de geniş 
bir perspektiften bakmasını gerektirmektedir. Kent yoksulluğunun asgari düzeye indirilmesinde 
alınacak önlemler, kısa dönemde kentsel yoksulluğun etkilerinin giderilmesine, uzun dönemde 
ise nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olmalıdır. Bu önlemlerin alınmasında merkezi 
yönetimin yanı sıra, asıl olarak yerel yönetimlere büyük görev düşmektedir. 

Bir Çözüm Modeli Olarak Sosyal Belediyecilik 
Kamu Yönetimi Sözlüğü’nde yerel yönetim, “merkezi yönetimin dışında, yerel bir topluluğun 
ortak gereksinimlerini karşılamak amacıyla oluşturulan, karar organlarını doğrudan halkın seç-
tiği demokratik ve özerk bir yönetim kademesi, bir kamusal örgütlenme biçimi” olarak tanımlan-
maktadır (Bozkurt, & Ergun, 1998, 259). Yerel demokrasinin kökleşmesi ve toplum genelinde 
demokrasinin kurumsallaşması ya da davranış haline dönüşmesinde yerel yönetimlerin özel bir 
yeri vardır. Son yıllarda belediyeler yeni açılımlar ve girişimler içerisine girmektedir. Kent kon-
seyleri, mahalle kurulları, kamuoyu yoklamaları, sivil girişimler, çevreci hareketler vb. örgüt-
lenmeler demokrasinin benimsenmeye başlandığının işaretleridir (Bal, 1999, 169). Halka en 
yakın yönetim biçimi olarak nitelendirilen yerel yönetimlerin etki alanları konusuna, niteliğine 
ve işleyişine göre değişmektedir. Yerel yönetimlerin var olma nedenleri ise, halkın güven ve 
desteğini sağlayarak, katılımcı, demokratik, halkın dilek, istek ve önerilerine dayalı hizmet 
sunmaktır. 

Yerel yönetimlerin yoksulluğun azaltılmasına yönelik faaliyetlerde bulunması, yapıcı ve et-
kileyici kararlar alıp uygulaması, yerel yönetimlerin kuruluş mantıkları ve doğalarıyla yakından 
ilişkilidir. Demokratik yerel yönetimler ekonomik kalkınmayı, eşitsizlikleri azaltarak, siyasal kül-
türe ve sivil topluma yönelik yerel demokrasiyi güçlendirerek sağlayabilirler (Smith, 1996, 163). 
Yerel yönetimlerin sosyal hizmet sunma ve sosyal yardım sağlama konusundaki başarısı, yok-
sulluk sorununun hafiflemesinde etkili olacaktır. Birleşmiş Milletler, Bin Yıl Kalkınma Hedef-
leri’nde yoksulluğun önlenmesinde yerel yönetimlerin ve belediyelerin önemini şu maddelerle 
ifade etmiştir (Vanderschueren, Wegelin, & Wekwete, 2003, 1-72’den akt. Hazman, 2010, 145): 

• Sosyal hizmet sunumunda belediyelerin önemi merkezi idarelerce algılanmalı ve yerel 
yönetimlere kentsel yoksulluk sorunu konusunda verilen sorumluluk arttırılmalı, 

• Yerel yönetimlerin yoksullukla mücadele sorumluluğunu arttıracak nitelikte karar 
verme ve uygulama konusunda özerklikleri sağlanmalı, 

• Sosyal politika oluşturma ve uygulamada yerel yönetimlerden yararlanılmalıdır. 

Türkiye’de yerel yönetim denilince köy, il özel idaresi ve belediye olmak üzere üç ayrı birim 
akla gelmektedir. Bu üç tür yerel yönetim kuruluşu arasında belediyeler, son yıllarda ön plana 
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Sosyal belediyeciliğe alt yapı hazırlama bakımından, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Ka-
nunu da Belediye Kanunu’ndan geri kalmamaktadır. Örneğin 7. maddenin (v) bendine göre 
“…yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve 
kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri 
kursları açmak, işletmek ve işlettirmek…” belediyelerin görevleri arasında sayılmaktadır. Bu 
maddeye göre Büyükşehir belediyeleri toplumdaki tüm dezavantajlı gruplar için her türlü sosyal 
ve kültürel hizmeti yerine getirebileceklerdir (Ateş, 2009, 92-95).  

Belediyelerle ilgili bir diğer kanun olan 1580 sayılı kanun da belediyelere birçok sorumluluk 
yüklemektedir. Bu sorumluluklardan bazıları ise şunlardır (Kaya, tarih yok, http://www.sosyalhiz-
metuzmani.org/sosyalbelediyecilik.htm, 14.10.2011): 

• Bırakılmış ve bulunmuş çocukları, delileri, kazaya ve afete uğrayanları koruyup gözetmek. 
• Fakir ailelerin çocuklarına ve öksüz, fakir, kimsesiz çocuklara para, hekim, ilaç, yeme, 

içme, giyecek, barınma ve eğitim-öğretim gereksinimlerine yardım etmek. Fakir hasta-
lara bakmak, ilaç vermek, fakir cenazelerini kaldırmak. 

• Yetimhane yapmak. 
• Yersiz, yurtsuzlara iş bulmak, kimsesiz kadın ve çocukları korumak. 
• Ucuz belediye meskenleri yapmak. 
• Fakirler için yatı evleri yapmak ve idare etmek. 
• Muhtaçlar için iane sandıkları tesis ve idare etmek.  
• Özürlülerin ulaşım ile sosyal ve kültürel amaçlı hizmetlerinden ücret almamak veya 

indirimli tarife uygulamak, belediyeye ait ve belediye tarafından işletilen veya kiraya 
verilen büfeler, otoparklar gibi işyerlerinin özürlüler tarafından işletilmesi konusunda 
kolaylık sağlamak. 

• Halk için kütüphane ve okuma salonları açmak. 
• Gençler için mahallin ihtiyacıyla mütenasip stadyumlar tesis etmek ve işletmek. 
• Belediye tiyatrosu, sineması, halk müzeleri, hayvanat ve nebatad bahçeleri yapmak, ida-

me etmek ve yaptırıp işletmek. 
• Genç ve yetişkin özürlüler için meslek ve beceri kazandırma kursları, iş eğitim merkez-

leri açmak.  

Sosyal belediyecilik kapsamında belediyeler tarafından sunulması gereken sosyal hizmetlerin 
çeşitliliği, kalitesi, yoğunluğu belediyelerin sahip olduğu imkânlara, hizmetin sunulacağı toplu-
mun yapı ve özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Akdoğan’a (1999) göre sosyal be-
lediyeciliğin işlevleri sosyalleştirme, sosyal kontrol ve rehabilitasyon, yönlendirme ve rehberlik 
etme, yardım etme, gözetme ve yatırımdır. Sosyal belediyecilik anlayışını benimsemiş bir be-
lediye, öncelikle kentinde yaşayanların sosyal yapısını ortaya koymalıdır. Ateş’e (2009, 93) gö-
re sosyal hizmetler, ülkenin imkânları doğrultusunda yoksul ve engelli insanlar gibi toplumun 
dezavantajlı kesimlerinin üyelerine;, insan onuruna yaraşır, çevreleriyle uyumlu bir hayat sür-
dürebilmeleri için sağlanan, ayni veya nakdi yardımlardır. Toplumun dezavantajlı kesimlerine 
insanlık onuruna yakışan bir sosyal ortam hazırlama amacında olan sosyal hizmetler, yararlanan 
gruplara göre şöyle özetlenebilir: 

• Çocuklara yönelik olarak; eğitime katkıda bulunulması, yeterli beslenmeye yönelik kat-
kı sağlanması, sokak çocuklarının rehabilitasyonu için çalışmalar yapılması, kreş hiz-
metleri verilmesi, koruyucu sağlık hizmetleri ve çeşitli sosyo-kültürel faaliyetler gerçek-
leştirilmesi. 
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ağırlık verilmesi, kentsel yoksulluğun en temel nedeni olan göçün makul bir seviyeye indiril-
mesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi için yerel yönetimlerce gerekli önlemlerin alınması, mev-
cut sosyal hizmetlerin niteliğinin geliştirilmesi ve toplumsal gelişmenin sağlanması açısından 
yeni sosyal hizmet alanlarının oluşturulması gerekmektedir. 

Sonuç 
Günümüzde gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkelerin ortak bir sorunu olan yoksulluk, isten-
meyen bir durum olarak kabul edilmekte ve önlenmesi için çalışılmaktadır. 1980’li yıllardan 
itibaren dünya genelinde yaşanmakta olan küresel dönüşümler, yoksulluğun etki alanını ge-
nişletmiştir. Kentleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte özellikle azgelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde yoksulluk sorunu, kentsel ortamda çok daha farklı boyutlarda kendisini göster-
mektedir. 

Yoksullukla mücadele konusunda devlete önemli görevler düşmektedir. Devlet, yoksulluğun 
nedenlerini doğru bir şekilde analiz etmek ve yoksul kesimi kalkındırmaya yönelik en etkili 
programları üretmekle yükümlüdür. Kentsel yoksulluk bağlamında düşündüğümüzde ise, devle-
tin yanı sıra yerel yönetimlere de büyük görev düşmektedir. Yerel yönetimler, yoksul kesimin 
kentle bütünleşmesini sağlayacak önlemleri alarak, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yok-
sul bireylere ihtiyaç duydukları sosyal hizmetleri sunmalıdır. Günümüz belediyecilik anlayışının 
önemli bir kolu olan sosyal belediyecilik eğilimiyle birlikte belediyeler yol, su, ulaşım gibi ge-
leneksel hizmetlerine yenilerini eklemeli; başarılı bir sosyal belediyecilik anlayışının gerekleri 
olarak sosyal hizmet ve yardımlara ağırlık vermelidir. Bu doğrultuda, sosyal politika ve hizmet 
alanlarında istihdam edilecek uzman personele ve maddi kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesi yönündeki engelleri ortadan kaldırmak ve ihtiyaç 
duyulan maddi kaynakları temin etmek ise yine devletin görevidir.  

Kentlerde karşımıza çıkan sorunları, özellikle de kentsel yoksulluk sorununu en etkili ve 
hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabilecek olan kurumun, yerel yönetimler olduğu kabul gören 
bir anlayıştır. Yerel yönetimlerin sorunlara çözüm üretebilmesi için devletin yanı sıra, sivil 
toplum kuruluşlarıyla da işbirliği içinde olması gereklidir. Bu doğrultuda sadece devlet ve yerel 
yönetimler değil; halk da üzerine düşen görevleri yerine getirmeli ve birbirleriyle dayanışma 
içerisinde çözüm yolları üretmeye odaklanmalıdırlar. 
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