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SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA KAPAKLI
BELEDİYESİ TARAFINDAN DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK
VERİLEN FAALİYETLERİN İNCELENMESİ
Özet
Günümüzde belediyeler sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde belde halkının
ihtiyaçlarını karşılamakta, refah düzeyinin artmasına katkı sağlamakta ve
kalkınmaya destek olmaktadırlar. Dezavantajlı gruplara yönelik olarak da birçok
işlev yerine getirmektedirler. Bu çalışmada da Tekirdağ iline bağlı Kapaklı ilçesinin
dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaları sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde
değerlendirilmiştir. Araştırma bir örnek olay çalışmasıdır. Çalışmada Tekirdağ’a
bağlı Kapaklı ilçesi belediyesi örneği ele alınarak araştırma gerçekleştirilmiştir.
Araştırma verileri kurum yetkilileri ile gerçekleştirilen mülakatlar aracılığıyla derlenmiştir. Kapaklı ilçesinde dezavantajlı gruplara yönelik çeşitli faaliyetler sürdürülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Belediye, sosyal belediyecilik, dezavantajlı gruplar.
ANALYZING THE ACTIVITIES PROVIDED BY KAPAKLI MUNICIPALITY
FOR DISADVANTAGED GROUPS IN THE SCOPE OF SOCIAL
MUNICIPALITY APPLICATIONS
Abstract
Today, municipalities meet the needs of the people of the municipality within the
framework of social municipality understanding, contribute to the increase of
welfare level and support development. They also perform many functions for
disadvantaged groups. In this study, the studies of Kapaklı district of Tekirdağ
province for disadvantaged groups were evaluated within the framework of social
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municipality understanding. The research is a case study. In this study, a sample of
the municipality of Kapaklı district of Tekirdag was analyzed. Research data were
collected through interviews with the authorities of the institution. Various
activities are conducted for disadvantaged groups in Kapaklı district.
Keywords: Municipality, social municipality, disadvantaged groups.
Giriş
Merkezi yönetimler genel olarak sosyal güvenlik, adalet, eğitim hizmetlerine yönelik
politikalar üretmekte, halka en yakın yerel yönetim birimi olan belediyeler ise altyapı, çevre,
imar gibi konularda hizmet vermektedir. Değişen koşullar ile birlikte belediyeler mevcut hizmetlerinin yanında sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek sosyal ve kültürel faaliyetler,
sosyal hizmet ve sosyal yardımlar ile hizmeti etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirmektedir.
Ülkemizde mevcut yasalarla birlikte belediyelere sosyal belediyecilik çerçevesinde dezavantajlı
gruplara yönelik hizmetlerin yürütülmesi amacıyla yetki ve sorumluluklar verilmiştir. Sosyal
belediyeler dezavantajlı gruba mensup vatandaşlara yönelik izlediği aktif rol ile sosyal hayata
katılımı arttırmak, halka sunulan hizmetlerden eşit bir şekilde faydalanmalarını sağlamak ve
işgücüne katılımı arttırmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.
Kavramsal Çerçeve
Belediye Kavramı ve Sosyal Belediyecilik Kavramı
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda belediye “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini” ifade etmektedir(5393 sayılı Belediye
Kanunu,2005). Sosyal belediyecilik anlayışıyla beldede yaşayan halkın ortak ihtiyaçları karşılanmakta ve refah düzeyleri arttırılmaya çalışılmaktadır.
Keskin (2008)’e göre sosyal belediyecilik anlayışıyla ile belediyeler yerel kalkınmayı
desteklemekte, istihdamı arttırma ve girişimcilik politikaları ile işsizlikle mücadele etmekte ve
sağlık, eğitim ve sosyal yardım gibi alanlarda görev üstlenmektedirler (Pektaş,2010:13).
Seyyar (2008)’a göre yerel yönetimler; sosyal konut, sosyal hizmet, sosyal yardım,
sosyal danışmanlık, istihdam, yoksulluğun giderilmesi, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması
gibi değişik sosyal alanlara ve özellikle dezavantajlı gruplara yönelik programlar hazırlayarak
uygulamaktadır. Sosyal politikayı yerel düzeyde başarı ile yerine getiren belediyeler, sosyal
devlet anlayışının yerel yansıması olarak “sosyal belediye” adını almaktadırlar (Çelik,2014:6).
Kaya (2011)’ya göre belediyelerle ilgili bir diğer kanun olan 1580 sayılı kanun da
belediyelere birçok sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluklar şunlardır(Dündar,2011:123):
• Zor durumda olan vatandaşları korumak ve gözetmek,
• Yoksul ailelere yardım etmek,
• Yetimhane yapmak,
• Kimsesizleri korumak,
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• Muhtaçlara yardım etmek,
• Engellilere ve gençlere yardımcı olmak ve mesleki beceri geliştirme kursları açmak vs.
şeklindedir.
Geleneksel tarım toplumundan endüstriyel ve hatta hizmet sektörünün ağırlıklı olduğu
bir toplumsal-ekonomik yaşama geçişin beraberinde getirdiği toplumsal değişim, sosyal yardım
ve hizmetlerde kamunun payının arttırılmasını da etkilemiştir. Bu değişim, özellikle 1990’lı
yıllarla birlikte sosyal yardım ve sosyal hizmet sunumunda belediyeleri daha da ön plana çıkararak, “sosyal belediyecilik” kavramını da karşımıza çıkarmıştır (Negiz,2014: 324).
Belediye Kanunlarında Sosyal Belediyecilik İle İlgili Düzenlemeler
Ülkemizde batılı anlayışla ilk belediye teşkilatı 1854 yılında, Osmanlı Devleti zamanında kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde belediyelerle ilgili 1580 sayılı Belediye Yasası 1930
yılında yürürlüğe konulmuştur. Daha sonra yerine 5393 sayılı yeni yasa çıkarılmıştır. 5393 sayılı
yasa belediyelere yoksul, engelli, yaşlı, çocuk ve kadınların korunmasına yönelik birçok görev
ve sorumluluklar vermiştir. Belediyeler eğitim, konut ve sağlık alanında hizmet verecek duruma gelmişlerdir. Yasada sosyal yardım ve sosyal hizmetler, kadın ve çocuklar için koruma
evleri ve meslek ve beceri kurslarının açılması, her türlü sağlık kurumlarının açılması ve işletilmesi, okulların bakım ve onarımı, okullara araç gereç desteği sağlanması, öğrenci, sporcu ve
amatör spor kulüplerine destek olunması gibi sosyal politika alanında çok önemli görevler ve
sorumluluklar getirilmiştir (Yıldırım,2014:486-487). Belediyeler belde halkına özellikle de zor
durumda olanlara gerekli bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri de vermelidir.
5216 Sayılı 23.04.2004 tarihli Büyükşehir Belediye Kanunu’nda büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklarında ise “sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri
ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve
kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri
kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler,
yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak”
gibi konular mevcuttur (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/07/20040723.htm).
Sosyal Belediyeciliğin Önemi ve İşlevleri
Şahinoğlu (2014)’na göre sosyal belediyecilik; beldelerin sosyal yapısına olumlu etki
edecek eğitim, sağlık, kültür, refah gibi alanlarda da hizmet sunan kurumlar haline gelmelerini
ifade etmektedir. Sosyal belediyecilik anlayışı da belediyelerin gelişimi ile birlikte gelişmiş,
içeriğine yeni unsurlar eklenmiştir (Berkün,2017:585).
Negiz (2011)’e göre ise sosyal belediyeciliğin işlevleri arasında “sosyalleştirmenin sağlanması, sosyal kontrol, iyileştirme, harekete geçirme, yönlendirme, rehberlik etme,yardım etme, gözetme ve yatırımlar” vardır. Ülkemizde sosyal belediyecilik kapsamında yer alan hizmetlerde, belediyelerin büyüklüğü, mahalli alanının nüfusu ve niteliği ve yine belediyelerin ekonomik gücü de önemlidir(Yaman,2014:6).
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Türkiye’de Sosyal Belediyecilik
1980 sonrası yerel yönetimler, özellikle de Büyükşehir belediyeleri ile ekonomik gücü
olan belediyeler, merkezi yönetim tarafından yapılan sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini
yapar duruma gelmişlerdir. Yerel halkın günlük ihtiyaçlarına yönelik faaliyetleri önemli olan
yerel yönetimler, dezavantajlı kesimlere yönelik projelerin oluşturulması ve uygulanmasında
merkezi yönetime oranla daha avantajlı durumdadırlar (Keleş,2008:57).Türkiye’de bazı yasalarla da ifade edildiği üzere sosyal belediyecilik uygulamaları önemlidir, belde halkının refahının
artmasına katkı sağlamaktadır.
Günümüzde belediyeler geleneksel olarak verdikleri hizmetler yanında sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde de dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Buna
yönelik olarak; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesi’nde belediye başkanının görev ve
yetkileri bölümünde “Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere
yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak” maddesi yer almaktadır (5393
sayılı Belediye Kanunu,2005).
Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun büyükşehir, ilçe ve ilk kademe
belediyelerinin görev ve sorumlulukları ile ilgili 7.maddesi’nde “Sağlık merkezleri, hastaneler,
gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik
her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler
kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri
yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum
örgütleri ile işbirliği yapmak” ve 18.maddesinde “ Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan
ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri
oluşturmak” gibi hususlar yer almaktadır (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,2004).
İlgili maddeler sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ele alınabilir.
Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Belediyecilik
Bayraktar (2014)’a göre özel olarak korunması gereken gruplar; yetersiz koşullarda yaşayan, demografik unsurlara bağlı olarak farklı nicelik ve nitelik gösteren ve toplumsal koruma
ve hizmete gereksinim duyan sosyal gruplardır (Yeşil ve Arpat,2018:323).
Pekküçüksen (2004)’e göre belediyeler dezavantajlı gruplara aşağıdaki sosyal hizmetleri
genel olarak sunulabilmektedir (Çelik,2014:10):


Çocuklara yönelik olarak kreş ve çocuk yuvaları, kimsesiz çocuklar için yuvalar kurmak,



Kadınlar için ana-çocuk sağlığı merkezleri, kadın sığınma evleri ve el sanatları değerlendirme merkezleri kurmak,



Engelliler için temel eğitim okulları, beceri kursları açmak, spor ve iletişim olanakları
sağlamak,



Yaşlılar için huzurevleri açmak,
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Gençler için gençlik merkezleri, spor tesisleri, danışma ve psikolojik danışma merkezleri kurmak ve meslek edindirme kursları başlatmak,



Risk grupları olarak sokak çocukları, tinerci çocuklar, istismara uğramış çocuklar için
hukuki ve psikolojik yardım büroları kurmak,



“Okuma-yazma, çocuk bakımı ve eğitimi, çıraklık eğitimi ve beceri kazandırma eğitimleri” vermektir.

Kapaklı Belediyesi
Tarihçesi
Kapaklı ilçesi Tekirdağ’a bağlıdır. Tekirdağ ili coğrafi konumu dolayısıyla stratejik
önem taşımaktadır, Anadolu ile Balkanlar arasında geçiş bölgesindedir ve İstanbul'a yakındır.
Tekirdağ 2014’te büyükşehir belediyesi olmuştur(www.tekirdag.bel.tr).
Halk arasında 93 Harbi ( Rumi yıl-1293 ) olarak bilinen, 1877-1878 yıllarında yapılan
Osmanlı-Rus savaşında, Tuna ( Balkan ) Cephesi ve Kafkas cephesinde Osmanlı ordusu savaşı
kaybetmiştir. Bu bölgede yaşayan yaklaşık bir milyon Osmanlı Türkü mülteci konumuna düşmüş ve göç etmiştir. Kapaklı'nın kurucuları bugünkü Bulgaristan'ın Veliko Tırnova ili ile Sofya
yolunun geçtiği vadideki Novoselo (Nosel), Balvan, Yemen, Selvi, Sürat, Malkoç ve Karalar
köylerinden bin güçlüklerle buralara kadar gelmişler ve Saray, Çerkezköy (Türbedere) merkezleri ve köylerinde yerleşmişlerdir. O zamanki adıyla Kapaklıpınar köyü, Osmanlı Devleti'nin o
zamanki padişahı Sultan II. Abdülhamit Han döneminde Edirne Sancağı Tekfurdağı (Tekirdağ)
vilayeti Saray kazası, Türbedere (Çerkezköy) nahiyesine bağlı olarak Ferman-ı Şahane ile Novalselo (Nosel) Yemen ve Balvan'dan göç edenler tarafindan yeni kurulan köylerden biridir.
Merkezinde kaynak suyu olan bu yerin üzeri kapatılarak, kuyu haline getirilmiştir. İlk yerleşim
bu kuyu etrafında başlamış ve köy adını bu kuyudan almış ve "Kapaklıpınar" köyü olmuştur. Kapaklıpınar ismi daha sonra Kapaklı olarak anılmaya başlamış ve kayıtlara da Kapaklı
Köyü olarak geçmiştir. 1970 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur, topraklarının çok büyük bir çoğunluğu Kapaklı yerleşim alanında kalan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 1973 yılında faaliyete geçmiş ve fabrikalar kurulmaya başlanmıştır. Fabrikalar çoğaldıkça gerek çevre ilçe ve illerden ve gerekse de Türkiye'nin her ilinden
Kapaklı'ya göç olmuş ve Kapaklı'nın nüfusu hızla artmıştır. 30/12/2013 tarihindeki resmi nüfusu
85898 olan Kapaklı, (Türkiye'deki bir çok ilin merkez nüfusundan fazla ) uzun yıllar Türkiye'nin nüfusu en fazla artan yerleşim yeri olmuştur. Bu büyüme ve gelişme artarak devam etmektedir (http://www.kapakli.bel.tr/kapakli/kapaklinin-tarihcesi). Kapaklı şu an ilçedir.
Araştırma
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada Tekirdağ iline bağlı Kapaklı ilçesinin dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaları sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Belediyenin dezavantajlı
gruplara yönelik sunduğu hizmetlerin etkinliği ve verimliliği değerlendirilerek, mevcut durumu ortaya koymak ve öneriler geliştirmek amacıyla araştırma gerçekleştirilmiştir.
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Araştırmanın Önemi
Çalışmada Tekirdağ’a bağlı Kapaklı ilçe belediyesi örneği ele alınarak araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde belediyenin dezavantajlı
gruplara yönelik sunduğu hizmetleri ele almıştır. Belediyelere yerel halkın refahını arttırma
konusunda önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple özellikle dezavantajlı gruplara yönelik
hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde verilmesi bölge halkının eşit düzeyde fırsatlardan yararlanmasına imkan sağlayacaktır. Bu çalışmada da yerel yönetimlerin dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetleri değerlendirilerek ve çeşitli öneriler getirilerek literatüre katkı sağlanmıştır.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırma bir örnek olay çalışmasıdır. Çalışmada Tekirdağ’a bağlı Kapaklı ilçesi belediyesi örneği ele alınarak araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri kurum yetkilileri ile
gerçekleştirilen mülakatlar aracılığıyla derlenmiştir. Araştırmanın amacı çerçevesinde hazırlanan yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi
ve analiz edilmesi sürecinde kurum dokümanlarından ve kurum yetkilileriyle gerçekleştirilen
verilerden yararlanılmıştır.
Araştırmanın Bulguları
Kapaklı Belediyesi’nden elde edilen verilerden aşağıdaki bulgular ortaya çıkmıştır:


Dezavantajlı gruplara (yaşlı, engelli, kadın,çocuk, genç vs.) yönelik hizmetler yürüten müdürlükler; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü gibi ilgili müdürlüklerdir,



Kadınlara yönelik olarak hizmetler açısından ilçedeki kadınlar için belirli gün ve
haftalarda etkinlik, kutlama yapılmakta ve hediyeler verilmektedir. Ayrıca kadın
sağlığı konusunda eğitimler verilmekte, belediye bünyesinde kadınlar için meslek edindirme ve kişisel gelişim kursları gibi hizmetler verilmektedir,



Engellilere yönelik yürütülen hizmetlere bakıldığında; mevcut bulunan engelli
hizmet aracıyla ihtiyaçları doğrultusunda engelli öğrenci ve vatandaşların ulaşım
ihtiyaçlarını karşılamaktır. Belediyeye ait engelli aracıyla engelli vatandaşların işyerlerine ve gidecekleri yerlere ulaşımı sağlanmaktadır,



Engelliler günü ve özel günlerde engelli vatandaşlar tarafından ziyaret edilmektedir. İlçe yol ve kaldırımları, belediyenin park ve bahçelerinin rampa ve girişleri, piknik alanları engelli vatandaşların rahat erişimi düşünülerek projelendirilmektedir,



Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şubesi için dernek binası kiralanmıştır. Kirası,
elektrik, su, internet masrafları belediye tarafından karşılanmaktadır. Talep eden
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engellilere tekerlekli sandalye sağlanmakta ve sürekli yatanlar için özel yatak,
işitme cihazı vb. ihtiyaçları karşılanmaktadır,


Bütçede yoksul ve muhtaçlara yardım için para ayrılmıştır. Gerçek ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yapıldığı gibi ayni yardım da yapılmaktadır (giyecek yardımı, ayakkabı gibi).



Yaşlılara yönelik olarak haftada 3 gün (Salı, Çarşamba, Perşembe) olmak üzere
ihtiyacı olan vatandaşlara hastaneye ulaşım hizmeti sağlanmaktadır,



Gençler için İŞKUR hizmeti verilerek istihdama destek olunmaktadır,



Yeni doğan bebekler için ücretsiz bebek arabası hediyesi verilmektedir. Hediyeler
talebe göre hastane-ev ziyaretleriyle ya da belediye içinde takdim edilmektedir,



İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her yıl “Sünnet Şöleni” etkinliği yapılmaktadır. Sünnet olan çocuklar için ücretsiz giysi ve hediyeler verilmektedir,



Gençlere yönelik çeşitli alanlarda kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları
açılmaktadır,



Askere giden gençler için maddi yardım ve asker düğünü şöleni hazırlanmaktadır,



Okul döneminde çocuk ve gençler için kültür gezileri düzenlenmektedir, gerekli
ulaşımlar belediye tarafından kendilerine sağlanmaktadır,



Belediye tarafından sabah işe giden vatandaş ve öğrenciler için ‘İkram Çeşmesi’
hizmetinin hazırlığı tamamlanmış olup faaliyete geçilmesi planlanmaktadır,



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sosyal yardımlar
için ihtiyacı saptanan vatandaşlar hakkında çeşitli araştırmalar yapıldıktan sonra
evlerine gidilerek birebir görüşmeler halinde tutanaklar tutulmaktadır. Daha
sonra konuyla ilgili komisyon toplantısında ilgili belge ve tutanaklar incelenerek
maddi yardım konusunda ortak bir karara varılmaktadır,



Sosyal Belediyecilik kapsamında açılan “Sevgi Eli Yardım Mağazaları” ile
vatandaşların giysi ihtiyacı karşılanmaktadır. Kapaklı ilçesi ikametinde yaşayan
ve ihtiyacı olan her vatandaş ayrım gözetmeksizin bu mağazalardan kıyafet
ihtiyacını karşılayabilmektedir. İlçe merkezi ve Karaağaç Mahallesi’nde olmak
üzere 2 adet mağaza bu amaçla vatandaşların hizmetindedir,



Belediye bünyesinde aile içi iletişim ve her türlü istismara yönelik önleyici bilgilendirme ve farkındalık yaratmak amaçlı eğitim seminerleri ve ücretsiz psikolojik
destek düzenlenmektedir. Özel gün ve haftalarda şehit ve gazi ailelerinin evleri
ziyaret edilmektedir. Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte katılıp sosyalleşmelerini
sağlamak amacıyla açık hava sinemaları ve tiyatro etkinlikleri düzenlenmektedir.
Piknik alanlarında, park ve bahçelerde gerekli güvenlik önlemleri sağlanarak ve
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ailelere uygun hale getirilerek sosyal belediyeciliğin gereklilikleri yerine getirilmektedir,


Sosyal Belediyecilik kapsamında vatandaşların zor gününü paylaşmak ve yanlarında olunduğunu hissettirmek amacıyla vefat eden vatandaşların misafirleri için
cenaze yemek paketi gönderilmektedir,



Belediyeye ait 10. katta kafeterya açılmıştır. Ayrıca “Recep Güven Parkı” nda belediye olarak vatandaşlara çay bahçesi hizmeti verilmektedir. Pınarça mahallesinde çok amaçlı salon (düğün, spor, toplantı, seminer eğitim amaçlı) ayrıca
Uzunhacı Karlıköy mahallerine de açık düğün salonu yapılmıştır. Yanıkağıl ve
Bahçeağıl mahallelerinde de kapalı salonlar tahsis edilmiştir,



Çeşitli konularda halka yönelik eğitim verilmektedir ( iş sağlığı ve güvenliği,
mevzuat eğitimleri, ilk yardım eğitimleri v.b.),



Çok sayıda park yapılmış olup, parkların içinde çocuk eğlence ve oyun alanları
ile yetişkinler için spor alanları yapılmıştır,



Öğrenci, genç, vatandaş, engelli, yaşlılara yönelik olarak eğitici kurslar, meslek
kursları, tiyatro oyunları, açık hava sinemaları, seminer ve toplantılar yapılmaktadır,



Kapalı spor salonu yapılmış ve kültür merkezi de bitmek üzeredir,



Kapaklı Belediye’sinde çalışanların ve ilçedeki vatandaşların fikirlerinin alındığı
ve memnuniyetlerini arttıracak anket uygulamaları yapılmaktadır,



Çevre konusunda on binin üzerinde haneye ulaşarak bilinçlendirme sağlanmıştır,



Ramazan ayında Ramazan çadırı kurulmakta ve bu çadırda iftar yemekleri verilmektedir (Arada bir sahur yemeği de verilmektedir)



Okul, ibadethane, sağlık ocağı gibi kamusal alanlara bakım, onarım, malzeme
yardımları yapılmaktadır,



İlçede çeşitli bölgelerde oyuncak ve kitap kumbaraları vardır. Bu oyuncak ve kitaplar toplanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaktadır,



Her yıl kültür gezileri (başta Çanakkale, Edirne, İstanbul olmak üzere) düzenlenmektedir. Önemli gün ve haftalarda (anneler günü, babalar günü, sevgililer
günü, gaziler haftası vs.) gibi kutlama etkinlikleri, yarışmalar yapılmaktadır ve
ödüller verilmektedir,



Öğrenciler gerek yurt içi gerekse de yurt dışına çeşitli etkinlikler için götürülmektedir. Satranç turnuvaları, folklor gösterileri, bilim yarışmaları vs. buralarda başarı gösterenlere teşvik edici ödüller verilmektedir,



Kent konseyi ile birlikte geziler, kurslar, seminerler, spor faaliyetleri ve kültürel
faaliyetler, sanatsal faaliyetler yapılmaktadır. Dikiş-nakış, halk oyunları, tür-
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kü,şarkı, step, aerobik, dans, eğitim kursları, seminerler düzenlenmektedir. Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılmaktadır. Gerek yurt içi gerekse
yurt dışı müsabakalara götürülmektedir. Başarılı sporculara ödüller verilmektedir. Yaz spor okulları düzenlenip başarılı çocuklar ödüllendirilmektedir,


Başarılı öğrenciler ödüllendirilmektedir,



Bisiklet yolları, yürüyüş yolları, kültür evi, kültürel miras müzesi, macera parkı,
gözlem kulesi, geleneksel çocuk oyunları parkı, kapalı yüzme havuzu, tenis
kortları, gençlik merkezi, mahalle konakları gibi tasarlanan yeni projeler de
vardır.

Sonuç ve Değerlendirme
Kapaklı ilçesi Tekirdağ’a bağlı olup son yıllarda çok göç alan bir yerleşim yeridir, çünkü bölgede organize sanayi bölgeleri bulunmakta olup, İstanbul’a yakındır. Bu sebeple konum
itibariyle gelişime yatkın bir bölgededir. Bu durumda karşılaşacağı fırsatları değerlendirebilir.
Kamu kurum-kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile ilişkiler işbirliği ve koordinasyon anlayışı
içerisinde yürütülmektedir. İlçe başta eğitim, sağlık, otelcilik olmak üzere hizmet sektörüne ait
farklı kurumların ilçede kurulması konusunda gelişim imkanına sahiptir.
Kapaklı ilçesinde halka açık belediyecilik anlayışı olup, eğitime önem verilmektedir.
Gelişmeye açık idari amir ve personel yapısına sahiptir. Sosyal güçsüzlere yönelik yardımlar
gerçekleştirilmektedir ve idari faaliyetler yürütmek hedefi kapsamında asker ailelerine yardım
yapılmaktadır. Muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardım yapılması, ramazan ayında iftar çadırı kurulması ve iftar yemeği dağıtımı yapılması, okul ve ibadethanelere (bakım,onarım, malzeme vb.)yardım yapılması gibi uygulamalar da vardır. Dezavantajlı gruplara
yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmektedir.
Ayrıca belediye tarafından sosyal-kültürel eğitimler vermek ve/veya projeler yapmak,
ödüllü yarışmalar düzenlemek ve yardım kumbaraları oluşturulması (kitap, giyim,oyuncak vb.)
gibi faaliyetler yerine getirilmektedir. Belediyenin kültürel ve sosyal faaliyetler yürütmek, organizasyon ve etkinlikler düzenlemek stratejik hedefi kapsamında kültür gezileri yapılmakta ve
toplu sünnet törenine ilişkin etkinlik düzenlenmektedir.
Elde edilen bulgulara göre aşağıdaki konularda iyileşmeye gidilebilir:


Kadınlara yönelik mesleki edindirme kursları çeşitlendirilebilir,



Engellilere yönelik hizmetlerde fiziki koşulların iyileştirilmesi yanında, engellilik durumuna göre iş imkanlarının sağlanmasında İŞKUR ile işbirliği arttırılmalıdır,



Engellilere yönelik engellilik durumlarına göre onları iş hayatına hazırlamak açısından
mesleki edindirme kursları açılabilir,
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Yaşlılara yönelik ulaşım hizmetleri yanında topluma daha aktif katılımlarının sağlanması ve yaşlılık süresince toplumdan kopmamaları açısından çeşitli sosyal aktiviteler
düzenlenebilir,



Gençlere yönelik olarak gençlik merkezleri, spor tesisleri, danışma ve psikolojik danışma merkezleri açılmalı ve meslek edindirme kursları yaygınlaştırılmalıdır,



Sosyal yardımların gelişmesi ve yaygınlaşması için çok göç alan bölgelerde yer alan belediyelere yeterli düzeyde mali destek sağlanmalıdır,



Çocuklar için kreş ve çocuk yuvaları yaygınlaştırılabilir,



Kadınlar için ana-çocuk sağlığı konularında eğitimler yaygınlaştırılabilir ve eğitimlerde
çeşitlilik sağlanabilir,



Kadın ve yaşlılara özel mekanlar oluşturulabilir,



Kadın sığınma evi projesi hayata geçirilebilir,



İlçede ileride üniversite düzeyinde bir kurum açılabilir,



Hızlı nüfus artışı ve istihdamın hızla büyümesi sonucu kamu hizmetlerinde duyulan
eksikliklerin giderilmesinde diğer kurumlarla işbirliği geliştirilebilir,



Bölgeye daha nitelikli insan çekebilmek için İŞKUR’la işbirliği arttırılabilir,



Hava kirliliği ve çevre kirliliğinde ilçede fabrikaların yoğun olması sebebiyle son yıllarda artış söz konusudur. Yaşanabilir sağlıklı ve sürdürülebilir çevre koşullarını sağlamak adına çalışmalar arttırılabilir.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla belediyeler; belediyede yaşayan halkın sosyal ve kültü-

rel ihtiyaçlarını karşılamakta, sosyal tesisler kurmakta, meslek ve beceri kazandırma kursları
açmakta,yoksul ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmekte, dezavantajlı konumunda olan
bireylere gerekli imkanları sağlamaktadırlar. Sosyal politika uygulamalarında yerel yönetimlere
büyük görevler düşmektedir. Belediyeler yerel yönetimlerin en önemli birimlerindendir.
Belediyeler aynı zamanda sosyal refahın artmasına da katkı sağlamaktadır. Belediyelerin sosyal
belediyeciliği gerçekleştirebilmek için eşitlik ve sosyal adalet anlayışı çerçevesinde hareket
etmesi gerekmektedir. Herkese eşit hak sağlayarak
sunmalıdırlar.

Sorunların

çözülmesinde

iyileştirilmesinde belediyelere önemli

ve

ve ayrımcılığı önleyerek halka hizmet

halka

sunulan

hizmetlerin

görevler düşmektedir. Belediyede halkın

kalitesinin
istek ve

ihtiyaçları doğru tespit edilip buna göre planlama yapılması önem arz etmektedir.Özellikle
dezavantajlı grupların desteklenmesi toplumda ayrımcılığın azaltılması ve refahın gelişmesi
açısından önemlidir. Belediyeler sosyal projelere ve sosyal hizmet politikalarına önem ve
öncelik verdikleri takdirde toplumda bütünleşme daha çok sağlanmaktadır.
Kapaklı ilçesi gittikçe daha çok büyüyen bir ilçe olup, coğrafi konumu ve sanayi bölgesi
içinde olması nedeniyle de gelişime yatkındır. Yukarıda bahsedilen hususların yerine getirilmesiyle birlikte ilçe aynı hızla sağlıklı bir şekilde büyümeye devam edecektir.

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) Yıl: 5, Sayı:20, Eylül 2019, s. 74-85

83

Sosyal Belediyecilik Uygulamaları Kapsamında Kapaklı Belediyesi Tarafından Dezavantajlı Gruplara
Yönelik Verilen Faaliyetlerin İncelenmesi

KAYNAKLAR
Bayraktar,

İ.

(2014).

Dezavantajlı

Gruplar,

http://www.ibrahimbayraktar.net/

2014/01/dezavantajl-gruplar.html (erişim tarihi:3.12.2018).
Berkün,S. (2017). “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışı, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi”, 9, 2 (18),582-598.
Çelik, A. (2014). “Sosyal Belediyecilik Anlayışı: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Gazi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çocukların ihtiyaçlarının karşılanması,
vatandaşlara ve öğrencilere Dergisi, 16(1),1-20.
Dündar, Ö.Z. (2011). “Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin
Önemi”, Mediterranean Journal of Humanities, I/2,117-126.
Kapaklı Belediyesi (2018).http://www.kapakli.bel.tr/kapakli/kapaklinin-tarihcesi,erişimtarihi:
01.02.2019.
Keleş,S. (2008). “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi
Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi.
Keskin, B. (2008). “Yoksulluğa Yerel Müdahale “Sosyal Belediyecilik” Karşılaştırmasında Eminönü ve Beşiktaş Belediyeleri Örnekleri”, Marmara Üniversitesi, SBE Yayınlanmamış
Doktora Tezi.
Negiz, N. (2011). “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri Açısından Isparta Belediyesi:
Farkındalık, Yaralanma ve Değerlendirme Açısından Bir Araştırma”. SDÜ İktisadi ve
İdari Bilimler Dergisi, 16(2),323-341.
Pekküçüksen, Ş. (2004), “Sosyal Belediyecilik ve Selçuklu Belediyesi Şefkat Evleri Örneği”, Yerel
Yönetimler Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 459–466.
Pektaş,E.K. (2010). “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Temel Sorunlar”, Akademik İncelemeler Dergisi 5(1),4-22.
Şahinoğlu, İ. (2014). “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışı”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Tekirdağ Belediyesi (2018).www.tekirdag.bel.tr,erişim tarihi:01.02.2019.
Yaman, M. (2014). “Sosyal Devlet ve Sosyal Belediyecilikte Yaşanan Dönüşüm: Kütahya Belediyesi Örneği”,Akademik Bakış Dergisi, 42,1-18.
Yeşil.Y. ve Arpat,B. (2018). Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İL Müdürlüğü’nün Dezavantajlı
Gruplara Yönelik Faaliyetlerinin İncelenmesi, 19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi /04-06 Ekim2018 / Zonguldak,323-335.

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) Yıl: 5, Sayı:20, Eylül 2019, s. 74-85

84

Sosyal Belediyecilik Uygulamaları Kapsamında Kapaklı Belediyesi Tarafından Dezavantajlı Gruplara
Yönelik Verilen Faaliyetlerin İncelenmesi

Yıldırım, A.(2014). “Belediyelerin Sosyal Politika Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme:
Malatya Belediyesi Örneği”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
7(17),485-509.
5216 sayılı Büyükşehir

Belediyesi Kanunu (2004).http://www.resmigazete.gov.tr/ eski-

ler/2004/07/20040723,erişim tarihi:17.11.2018.
5393 sayılı Belediye Kanunu (2005). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/200507136.htm, erişim tarihi:17.11.2018.

85

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) Yıl: 5, Sayı:20, Eylül 2019, s. 74-85

