KIRIKKALE BELEDİYE MECLİSİ DİVAN BAŞKANLIĞINA
(Gençlik ve Sosyal Hizmetler Komisyon Raporu)
Belediye meclisinin 02.01.2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı ile komisyonumuza
havale edilen sosyal belediyecilik hizmetlerinin gelişimi ile ilgili çalışmalarımız
tamamlanmıştır.
Sosyal belediyecilik günümüzün en belirgin belediyecilik eğilimlerinden biri haline
gelmiştir. Belediyeler yol, su, park, bahçe ve ulaşım gibi yerel hizmetlerine ek olarak yerel
topluluğun bireysel ve grup olarak ihtiyaçlarını çözme konusunda katkı yapmayı da
belediyecilik vizyonunun temel bir unsuru haline getirmektedir. Bu durum ilk anda
belediyecilerin görev alanlarını haksız yere genişlettiklerini ve kaynaklarını gereksiz yere
harcadıklarını akla getirdiyse de aslında belediyelerin sosyal hizmetler alanında sorumluluk
üstlenmelerinin varlık nedenlerinin ve demokrat yapılarında gereği olduğu
unutulmamalıdır.
5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu olmak
üzere son yıllarda hayatımıza giren pek çok düzenleme belediyeleri sosyal belediyecilik
uygulamaları açısından oldukça geniş yetki ve görevler vermektedir. Bu bağlamda
geleneksel oyun alanlarının yeniden keşfi çalışmaları yapılmalıdır. Günümüzde hızlı
şehirleşme gerçeği üzerinden yeniden ele alınıp değerlendirilmelidir. Bugün yaşam
alanlarımız, insan ölçeğini oldukça aşan ve hiç nefes alma, oyun oynama yeri bırakmayan
çok katlı yapılaşmayla doludur. Ve sokaklar çocuk yerine araçlara terk edilmiş durumdadır.
Evlerimiz daralırken komşuluk ilişkileri kaybolmaya yüz tutmakta şehirlerde insana sadece
önceden kurgulanmış yapılı çevreler sunulmaktadır. Dostlukları pekiştirme, paylaşarak
öğrenme ve sıcak sosyal ilişkiler kurmaya katkı sağlayan geleneksel oyunların yerini,
teknolojik aletlere ve genellikle kapalı mekânlar da oynanan bir etkinliklerin alması söz
konusudur. İşte sosyal belediyecilik bu sıkıntıları gidermek üzere devreye girmelidir.
Kentsel yoksulluğa yerinden ve yerel müdahale; yoksulluk sorun olarak zamanla
nitelik değiştirse de insanlık tarihine kadar geriye götürülebilir. Nüfusun kentlerde yığılması
nedeniyle sorunlarında gittikçe kentsel niteliğe bürünmektedir. Dünyadaki gelişmelere
paralel olarak yetkinin yerele devri ile yerindelik ilkelerine uygun bir şekilde kentsel
mekânlar da, yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları da artmıştır. Türkiye’de de
geçmişte yerel yönetimler yalnızca teknik anlamda yerel nitelikli belli başlı hizmetleri
sağlarken artık bu birimler sosyal belediyecilikten, sosyal konuta, sosyal yardımdan, sosyal
hizmetlere kadar refah belediyeciliğini sunmaya başlamışlardır. Bu tür çalışmalarda
belediyemizce uygulanmalıdır. Hükümetimizin gönül belediyeciliği olarak açıkladığı
hizmet anlayışının sosyal belediyeciliğin ta kendisi olduğunu unutmamak lazım. Bunların
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başında vatandaşla temas geliyor, bu temasların seçim döneminden başlayıp artan
temaslarla beş yıllık süreç sonuna kadar sürmesi gerekmektedir. Örneğin muhtarlarla ayda
bir şehrin önde gelen sivil toplum kuruluşlarıyla üç ayda bir fikir alışverişinde
bulunulmalıdır. Sorunların anında çözüm odaklı çalışmalara başlanılması için gereği
yapılmalıdır. Asayiş sıkıntılarının yüksek olduğu parklar aydınlatılmalı, büyük parkların
içinde sağlık ocağı yapılarak herhangi durumda yerinde müdahale yapılabilmelidir.
Parkların tinercilerden temizlenebilmesi için her türlü önlem alınmalıdır. Halkın
memnuniyet oranını artırmak için çok çalışmak samimi çalışmak lazım yani yüreği ortaya
koyacaksınız ki halkınızla o zaman gönül bağı kurarsanız halkın onayını almayan hiçbir
proje ve çalışma takdir görmez ve başarıya ulaşmaz diyor saygılar sunuyoruz. 21.02.2019

Osman HASGÜL
Komisyon Başkanı

Cihat VURAL
Üye

Rıza ATASEVEN
Komisyon Başkan Vekili

Nurettin AYDIN
Üye

Sayfa 2 / 2

Halit TUFAN
Üye

