ESENLERŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

BİR ŞEHRİN
SOSYAL POLİTİKA
YÖNETİM REHBERİ:
ESENLER ÖRNEĞİ

BİR ŞEHRİN
SOSYAL POLİTİKA
YÖNETİM REHBERİ:
ESENLER ÖRNEĞİ

ISBN
978-605-83277-6-4
Esenler Belediyesi
Şehir Düşünce Merkezi
Şehir Yayınları
Yayın No: 20
Yayın Yılı: 2020
Hazırlayanlar
Faruk TAŞÇI
Başak Işıl ALPAR
Osman AKGÜL
Halim BAŞ
M. Erkam KOCAKAYA
F. Zehra AKTAŞ
Redaksiyon ve Tashih
Cihan DİNAR
Tasarım ve Baskı
Esenler Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kurumsal İletişim Merkezi

Faruk TAŞÇI (Doç. Dr.)
1982 yılında Rize’nin Pazar ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini Boğaziçi
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde (2005), yüksek lisansını (2007) ve doktorasını
(2011) İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde
bitirdi. Aynı bölümde Aralık 2006–Mayıs 2012 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2015’ten bu yana Doçent olan Taşçı’nın Sosyal Politikalarda Can
Simidi: Sosyal Yardım (Nobel Yayınları, 2010), Sosyal Politika Ahlâkı (2. bs., Kaknüs Yayınları, 2017), Türkiye’de Sosyal Politika ve Dönüşüm: Zihniyet, Aktörler
ve Uygulamalar (SETA Yayınları, 2017), Sosyal Politikada Dezavantajlı Gruplar:
Tarih, Yaklaşım ve Uygulama (Kaknüs Yayınları, 2018) adlı telif kitapları yanında
Türkiye’de Sosyal Politika Aktörleri: Zemin ve Uygulama (Editör, Nobel Yayınları,
2017) adlı editör kitap, “Sabahattin Zaim ile İktisat Toplum ve Siyaset” (İktisat
Yayınları, 2019) derleme kitabı ile Devletin Ekonomideki Rolü: İslamî Bir Bakış
Açısı (M. N. Sıddıkî, İktisat Yayınları, 2018) adlı çeviri kitabı bulunmaktadır. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi’nin de editörlüğü yürüten Taşçı’nın sosyal politika
alanında birçok ürünü bulunmaktadır. İslâm’da ekonomi ve şehir gibi konular ile
de ilgilenmektedir.
Başak Işıl ALPAR (Doç. Dr.)
1979 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde (2002), yüksek lisansını
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bilim Dalında (2005), doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında (2011) bitirdi. Aynı bölümde
2005-2011 arasında araştırma görevlisi, 2011-2013 arasında Dr. Araştırma Görevlisi, 2013-2018 arasında Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 2018 yılından itibaren
Doçent olarak çalışmalarına devam eden Alpar’ın İktisadi Sistemler Bağlamında
Gelir Dağılımı-Kredi Ekonomisi İlişkisi ve Türkiye (ÇASGEM, 2013) ve Sosyal
Politika ve Vatandaşlık: Türkiye İçin Asgari Gelir Desteği (Filiz Kitabevi, 2017)
adlı kitapları bulunmaktadır. Alpar’ın çalışma ekonomisi ve sosyal politika alanlarında muhtelif konularda çalışmaları bulunmaktadır.

Osman AKGÜL (Dr. Öğr. Üyesi)
1985 yılında İstanbul’da doğan Osman AKGÜL, lisans eğitimini 2004-2010
yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünde
almıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde yüksek lisansını (2014) ve doktorasını (2018) tamamlamıştır. Aynı bölümde 2012-2019 yılları arasında Araştırma Görevlisi ve 2019
itibarıyla da Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmekte olan Akgül’ün
Uluslararası Öğrencilik: Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Perspektifler (Harf Yayınları, 2016) editör ve Türkiye’de Asgari Ücret Sisteminin Uluslararası Standartlar
Açısından Değerlendirilmesi (Harf Yayınları, 2018) telif kitapları yanında, çalışma
ekonomisi, sosyal politikada dezavantajlı gruplar ile ilgili uluslararası ve ulusal sempozyum ve dergilerde yayımlanmış çalışmaları ve bildirileri bulunmaktadır.
Halim BAŞ (Öğr. Gör.)
1988 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde (2012), yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde (2016), “Yerel Yönetimlerin Gençlere
Yönelik Hizmetleri: İstanbul Esenler Gençlik Merkezi Örneği” adlı tez çalışmasıyla tamamladı. Hâlihazırda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Ayrıca 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksek Okulunda öğretim görevlisidir. Baş’ın, “Temel, Kavram ve Analizleriyle
Türkiye Ekonomisi” (Editör: İ. Ersin) vd. kitaplarda bölüm yazarlıkları bulunmaktadır. Baş; sosyal politika, aile, gençlik konularında çalışmalar yürütmekte olup,
şehir ve edebiyat konularına da ilgi duymaktadır.

M. Erkam KOCAKAYA (Arş. Gör.)
1990 yılı İstanbul-Üsküdar doğumlu olan Muhammed Erkam Kocakaya, lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi’nde çift anadal programı kapsamında Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümlerinden mezun (2013) olarak tamamlamıştır. Yüksek lisansını İstanbul
Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde “Avrupa Birliği Katlım Müzakereleri Sürecinde Türkiye’nin İstihdam Stratejisi” başlıklı tezi ile
bitirmiştir. 2015 Eylül ayı itibarıyla başladığı Doktora eğitimine aynı bölümünde
devam etmektedir. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalında
Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Kocakaya’nın akademik çalışma ve ilgi
alanları; sosyal politika, çalışma ekonomisi, Avrupa Birliği, yerel yönetimler ile
siyaset bilimidir.
F. Zehra AKTAŞ
Lisans eğitimlerini “Radyo, Televizyon ve Sinema” ve “Sosyoloji” bölümlerinde tamamlamıştır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim
Dalında yüksek lisansını bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümünde doktora öğrencisidir. 2005 yılından 2017 yılına kadar özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal iletişim koordinatörlüğü
görevini yürüten Aktaş, 2017 yılından beri İstanbul Üniversitesinde Uluslararası
Öğrenci Merkezi’nde çalışmaktadır.

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
GİRİŞ
KISALTMALAR
1. BİR ŞEHRİN SOSYAL POLİTİKA
YÖNETİM AKTÖRLERİ VE TÜRKİYE
1.1. Sosyal Politika ....................................................................................................14
1.2. Sosyal Politika Aktörleri ve Türkiye.....................................................................15

2. BİR ŞEHRİN SOSYAL POLİTİKA YÖNETİMİ
2.1. Kısaca İlgili Literatür...........................................................................................25
2.2. Alan Araştırması..................................................................................................28

3. ARAŞTIRMA BULGULARI ÜZERİNDEN
BİR ŞEHRİN SOSYAL POLİTİKA YÖNETİM
REHBER MODELİ: ESENLER ÖRNEĞİ
3.1.
		
		
		
3.2.
		
		
		
		
		
		
3.3.
		
		

Bir Şehrin Sosyal Politika Yönetiminde Temel İlkeler..........................................33
3.1.1. Merhamet Esaslı Temellendirme ..............................................................34
3.1.2. Adalet Esaslı Uygulama............................................................................38
3.1.3. Doğruluk Esaslı Denetim.........................................................................41
Temel İlkelerin Uygulanması Aşamasında Muhtemel Engeller ve
Engelleri Aşma Adımları.....................................................................................44
3.2.1. İlgili Mevzûattan Kaynaklanan Durumlar ................................................45
3.2.2. Sosyal Politika Alıcılarının Tespit Edilmesi ..............................................46
3.2.3. Bütçe Kısıtları ..........................................................................................47
3.2.4. Kurumsal Dağınıklık ve Koordinasyon.....................................................48
3.2.5. Personelin Özellikleri ...............................................................................49
Sosyal Politika Uygulamalarında Yönetim Modeli...............................................54
3.3.1. Sosyal Politika Alıcılarında “Yoğunluk Merkezi”.......................................54
3.3.2. Sosyal Politika Aktörlerinde “Ağırlık Merkezi”..........................................58

SONUÇ
KAYNAKLAR

9
10
13
14
25

33

64
70

TABLOLAR
Tablo 1: Mülâkat Katılımcı Listesi.......................................................................................31
Tablo 2: Katılımcıların Birimlere Göre Dağılımı.................................................................32
Tablo 3: Türkiye’de Sosyal Politika İle İlgili Birimlerde Çalışanların
Mezun Olması Beklenen Belli Başlı Bölümler (Alfabetik Sıralı)...........................................50
Tablo 4: Sosyal Politika Alanında Çalışan Personelde
Olması Gereken Belli Başlı Özellikler..................................................................................52
Tablo 5: Sosyal Politika Alıcılarının Sınıflandırılması...........................................................56
Tablo 6: Sosyal Politika Aktörlerinin Birlikteliğinde
İkili-Üçlü Kombinasyonlar..................................................................................................59
Tablo 7: Sosyal Politika Etkinlik Analizlerinde Değişken Öncü Aktörlük............................63

ŞEKİLLER
Şekil 1: Sosyal Politika.........................................................................................................14
Şekil 2: Sosyal Politika Aktörleri..........................................................................................16
Şekil 3: Esenler’in Sosyal Politika Aktörleri..........................................................................29
Şekil 4: Model Oluşturma Kurgusu.....................................................................................33
Şekil 5: Sosyal Politika Yönetiminde Temel İlke Dairesi.......................................................34
Şekil 6: Merhamet İlkesinin Adımları .................................................................................35
Şekil 7: Adalet İlkesinin Adımları........................................................................................38
Şekil 8: Temel İlkelerin Uygulanmasında Muhtemel Engeller..............................................44
Şekil 9: Politika Yönetiminde Yoğunluk Merkezi İşleyişi......................................................54
Şekil 10: Sosyal Politika Alıcıları..........................................................................................55
Şekil 11: Sosyal Politika Alıcılarında Yoğunluk Merkezi ......................................................57
Şekil 12: Sosyal Politikada Ağırlık Merkezi Modeli..............................................................58
Şekil 13: Sosyal Politika Aktörlerinin Birliktelik Şekilleri.....................................................91

ÖNSÖZ
Esenler Belediyesi’nin şehir üzerine düşünen, araştıran ve yayınlar hazırlayan
birimi Esenler Şehir Düşünce Merkezi, şehrin yönetimine katkı sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir. Yerel yönetimler sosyal alanda çok sayıda çalışma
yapmaktadır.
Şehrin sosyal politikası, çalışma hayatında işçi ve işveren ilişkilerini düzenleme
ve bireyin çalışma hayatı dışında kalan tüm sosyal hayatında karşılaştığı sorunların
çözümü ile ilgilenir. Şehirlerdeki çalışanların iş hayatındaki veya sosyal hayatındaki
sorunları çözmede başta merkezî yönetim, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve
işverenler etkilidir. Sosyal politika uygulama alanındaki çalışmalar tüm şehirlerimiz
için geçerlidir.
Günümüz yerel yönetimlerinin yeni çözümler geliştirmesi ve modeller ortaya
koyması gerekmektedir. Esenler Belediyesi, bu doğrultuda merkezî yönetimden
sonra gelen belediyelerdeki “Bir şehrin sosyal politika yönetimi nasıldır?” ve “Bir
şehrin sosyal politika yönetimi nasıl olmalıdır?” sorusuna “İstanbul İli Esenler İlçesi” örnekliği üzerinden Türkiye’deki tüm şehirlere bir ‘model rehber’ oluşturmuştur. Esenler’deki sosyal politika aktörlerinin yöneticileri ve saha çalışanlarının
katkılarıyla oluşturulan şehrin sosyal politika çalışması neticesinde yapılan alan
çalışmasının değerlendirmeleri Esenler Şehir Düşünce Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen atölye çalışması sonuncunda Bir Şehrin Sosyal Politika Rehberi: Esenler
Örneği olarak geliştirilmiş ve kitap hâline getirilmiştir.
Bir Şehrin Sosyal Politika Rehberi: Esenler Örneği’nin yerel yönetimler üzerine
çalışmalarını sürdüren öğrenciler, araştırmacılar ve akademisyenler için bir başvuru
kaynağı olacağına ve şehirlerimizi yönetenler için faydalı bir rehber işlevi göreceğine inanıyorum. Şehirli insanımızı yakından ilgilendiren böyle bir çalışmayı sizlere
sunmaktan mutluluk duyuyor, başta yazarlar ve katılımcıları olmak üzere emeği
geçenlere teşekkür ediyorum.

GİRİŞ
Bir şehrin yönetimi birçok değişkeni dikkate almayı gerektirmektedir. Bu değişkenlerden biri de sosyal politikadır. Sosyal politika, hem dar hem de geniş anlamı
olan bir değişkendir. Dar anlamıyla sosyal politika sadece çalışma hayatına dönüktür ve çalışma hayatında işçi-işveren ilişkilerini düzenleme gayretine mâtuftur. Geniş anlamıyla sosyal politika ise çalışma hayatı dışı tüm sosyal sorunların çözümü
bağlamındadır; bu yönüyle dezavantajlı kesimlerin hepsi, geniş anlamda sosyal politikanın ilgi alanına girmektedir. Dar ve geniş anlamları yanında ulus-ötesi anlam
ile de ülke sınırları aşan aktörler ile de sosyal politikalar olabilmektedir.
Öte yandan sosyal politikanın farklı aktörleri bulunmaktadır. En temelde merkezî yönetim aktörü ya da yaygın kullanımı ile “devlet” bulunmaktadır. Devlet,
bir yandan kanun koyucu, bir yandan çalışma hayatında işçi-işveren ilişkilerini
düzenleyici ve bir yandan da dezavantajlılığın da dâhil olduğu tüm sosyal sorunların üstesinden gelme mekanizmasıdır. Bu yönleriyle devlet, dar ve geniş anlamda
sosyal politika alanına mâtuf hamlelere sahiptir. Sosyal politikanın ikinci bir aktörü olan belediyeler ise daha çok geniş anlamda sosyal politika alanına yönelik
faaliyetler icrâ etmektedir; belediyelerin işçileri bulunmaktadır ve aynı zamanda
belediye kamu işverenidir, bu yönüyle dar anlama bakan tarafı da yok değildir.
Ancak belediyelerin faaliyet alanlarında yoksul, engelli, yaşlı, kadın, çocuk, genç
gibi daha geniş sosyal kesimlerin sorunlarını çözme çabaları gözükmektedir. Bu iki
aktörün dışında zayıf da olsa sivil toplum kuruluşları (STK’lar) bulunmaktadır,
işverenlerin de bazen şahsî bazen de kurumsal anlamda cüz’i sosyal sorumluluk
katkıları dikkate alınırsa toplamda dört aktörlü sosyal politika alanı ortaya çıkmaktadır. Aile de bu aktörlerin uygulamalarından hem nasiplenen hem de yer yer
aktörlüklerini besleyen bir mâhiyet arz etmektedir.
Sosyal politikanın bu çerçevesi, elbette her bir şehir için de geçerlidir. Her bir
şehrin dar veya geniş anlamda sosyal politika uygulama alanları bulunmaktadır.
Türkiye’deki şehirlerde de doğaldır ki sosyal politika uygulamaları ile karşılaşılmak10
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tadır. Bu uygulamaların aktörleri de merkezî yönetim ve merkezî yönetimin şehirlerdeki birimleri yanında belediyelerdir; STK’lar ve az da olsa işveren katkıları da
gözükmektedir. İşte burada mühim bir soru gündeme gelmektedir: Bu şehirlerin
sosyal politikaları farklı aktörler tarafından yürütülmekte iken, acaba yönetimleri
nasıldır? Başka bir ifade ile genel mânâda “bir şehrin sosyal politika yönetimi”
nasıldır, nasıl olmalıdır?
Bu araştırma ile hedeflenen de bu temel sorunun cevabını verebilmektedir. Cevap girişimi “İstanbul İli Esenler İlçesi” örnekliği üzerinden tüm Türkiye için “Model Rehber” oluşturma şeklinde olacaktır. Bu tarz bir girişimin önemli ayağı, bir
alan araştırması olarak, Esenler’deki sosyal politika aktörlerinin yöneticileri ve saha
çalışanları ile yapılan yarı-yapılandırılmış derinlemesine mülâkatlardır.
Bu çerçevede, çalışmada öncelikle sosyal politika, sosyal politika aktörleri ve
Türkiye’deki durumları hakkında özet bölümler takdim edilmektedir. Daha sonra
konu ile ilgili literatüre yer verilmektedir, ki konu ile ilgili doğrudan kaynak çok
az olduğu için dolaylı kaynakların taraması öz bir biçimde sunulmaktadır. Nihâyetinde yapılan alan araştırmasının bulguları üzerinden sosyal politika alıcılarını
da dikkate alan sosyal politika aktörleri için “Bir Şehrin Sosyal Politika Yönetim
Modeli” ortaya konmaktadır.
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KISALTMALAR
(AÇSHB) : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
(AFAD)
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: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
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1. BİR ŞEHRİN SOSYAL POLİTİKA YÖNETİM
AKTÖRLERİ VE TÜRKİYE
Bir şehrin sosyal politikası, aktörlerinden bağımsız düşünülemez. Bu nedenle
öncelikle sosyal politika, daha sonra da sosyal politika aktörlerinin Türkiye bağlamına yer vermek gerekmektedir.

1.1. Sosyal Politika
Sosyal politika dar, geniş ve ulus-ötesi anlamlar üzerinden açıklanabilmektedir
(Şekil 1).

SOSYAL
POL T KA

DAR ANLAM

Çalı ma Hayatı

GEN

ULUS-ÖTES
ANLAM

ANLAM

Çalı ma Hayatı
Çalı ma Hayatı Dı ı

Çalı ma Hayatı Dı ı

Çalı ma Hayatı veya
Çalı ma Hayatı Dı ı

Şekil 1: Sosyal Politika

Dar anlamda sosyal politika, çalışma hayatı merkezlidir; çalışma hayatında
işçi-işveren arasındaki ilişkileri düzenlemeye dönüktür ve düzenleme noktasında
devlet aktörü devreye girmektedir.
14
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Bu nedenle dar anlamda sosyal politikanın işçi-işveren-devlet aktörleri arasında
gelişen bir zemini bulunmaktadır.
Bu zeminin işleyişi, daha çok işçi merkezlidir. Bu minvalde dar anlamda sosyal
politikanın yönü çalışma hayatı olması hasebiyle, istihdam, işsizlik gibi iş gücü piyasasına ait her türlü mesele yanında ücret, verimlilik gibi çalışanlarla ilgili durumlar ile sendikacılık, toplu pazarlık gibi işçi-işveren ilişkilerinin mâhiyetine dönük
araçlar söz konusu olmaktadır.
Geniş anlamda sosyal politika, kendisini daha çok İkinci Dünya Savaşı sonrası
gösteren ve daha çok çalışma hayatı-dışı merkezlidir. Bu nedenle geniş anlamda
sosyal politikanın zemininde işçi-işveren gibi sosyal taraflar söz konusu değildir;
söz konusu olan, çalışma hayatı-dışı tüm sosyal sorunlardır.
Bu minvalde, geniş anlamda sosyal politikanın yönü, yoksullar, engelliler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar, gençler, göçmenler gibi toplumdaki tüm dezavantajlı gruplara dönüktür. Öte yandan bu gruplara dönük adımların aktörleri ise, merkezî
yönetim yanında yerel yönetim, sivil toplum, özel sektör, aile gibi diğer aktörlerdir.
Sosyal politikayla ilgili diğer bir anlam zemini ulus-ötesidir. Ulus-ötesi ya da
uluslararası sosyal politika, sosyal politikanın gerek dar gerekse geniş anlamının
bir ülke sınırları dışında/ötesinde ele alınıyor olmasıdır. Bu minvalde, uluslararası
sosyal politikada aktörler, bir (ulus) devlet değil, devletlerdir ya da uluslararası kuruluşlardır.
Dünyada özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında beliren ve 1980 sonrası netleşen bir zeminde uluslararası sosyal politika, başta Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) olmak üzere birçok aktör tarafından şekillendirilmektedir.
Dolayısıyla uluslararası sosyal politikada merkezî yönetim, yerel yönetim, sivil
toplum ya da özel sektörün uluslararası düzeyde “örgütlenme” biçimleri varsa ve
bu örgütlenme sosyal politika ile alâkalı bir yöne sahipse, mesele uluslararası sosyal
politikanın alanına girmiş olmaktadır.

1.2. Sosyal Politika Aktörleri ve Türkiye
Sosyal politika aile, merkezî yönetim, yerel yönetim, sivil toplum ve özel sektör
olmak üzere beş temel aktör eliyle alıcılarına dönük işlemektedir ve durum, Türkiye için de geçerlidir (Şekil 2).
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Şekil 2: Sosyal Politika Aktörleri

Bu aktörlerden biri ailedir. Aile toplumun temel yapı taşıdır, evrenseldir yani
her toplumda görülebilmektedir. Aynı zamanda aile, mensuplarını şekillendiren
yani onlara kimlik ve kişilik kazandıran bir oluşumdur. Yine aile, mensuplarına
sorumluluk ve roller dağıtan bir yapıdır. Bu tarz özellikleri ile aile, daha çok “kan
bağı” üzerinden tanımlansa da “süt bağı” ya da “evlat edinme” gibi değişkenler
etrafında da değerlendirilmektedir.1
Her hâlükârda, her toplumun aile yapılarının farklı olduğu âşikârdır, bu nedenle aileyi aile yapan şeyler yani aile tanımları farklılık arz edebilmektedir. Türkiye’de
ise aile denince kan bağı, evlatlık bağı ve koruyucu ailelik üzerinden resmî bir çerçeve bulunmaktadır. Ancak bunların yanında resmî olmasa da pratikte görülen süt
bağına dayalı aile yapıları söz konusudur; süt bağı olanların aynı hanede yaşaması
genelde pek görülmese de aile fertlerine atfedilen hala, dayı, amca, teyze gibi akrabalık sıfatlarının süt bağı üzerinden de kullanıldığı bilinmektedir.

1 Özdemir, Torlak & Vatandaş, 2013: 23, 27.
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Öte taraftan dünyada %50’lerin üzerinden bir oranla gittikçe yaygınlaşan, uluslararası bir fenomen hâline gelen “nikâhsız birlikte yaşama” (cohabitation) olgusu,2
Türkiye gibi ülkelerde çok daha yavaş bir şekilde ailenin yerini almaya çalışmaktadır. Ancak şu bir gerçek ki, Türkiye’de de evlenme oranları düşüş eğilimindedir
ve buna mukabil boşanma oranları da artış göstermektedir. Boşanmaların artışının
önemli bir sonucu da “tek ebeveynli aile” adıyla yeni aile biçimi şeklinde kendisini
göstermektedir. Tek ebeveynli aile, sadece anne veya babadan birinin hâne reisi
olduğu bir ev anlamına gelmekte; fiilen ise çoğunlukla sadece kadınların/annelerin
ebeveyn olduğu eve işaret etmektedir.3
Tek ebeveynli hâne sorunu, dünyada çok ciddî sorun hâline gelmiş bir olgudur
ve Batı’da nedeni de ağırlıklı olarak dul kalma ve boşanmanın yanında gayrimeşrû
ilişkinin ürünü olarak çocuk sahibi olmadır.4
Meselenin sosyal politika yönüne gelince yani aile aktörünün sosyal politikada
karşılığına gelince durum nedir? Öncelikle bilinmelidir ki aile tarihsel süreç içerisinde ekonomik, sosyal, dinî, yönetim gibi işlevler üstlenen bir kurumsal yapıdan
işlevlerinin bir kısmını kaybeden bir yapıya bürünmüştür.5 Durum Türkiye özelinde nasıldır?
Durum Türkiye özelinde değerlendirildiğinde ise; Türkiye’de aile bir yandan “sosyal politika aktörü”dür, bir yandan da “sosyal politika alıcısı” konumundadır. Sosyal politika alıcısı olarak aile dendiğinde, kamu/yerel hatta sivil sosyal politikalardan yararlanma koşulu olarak genellikle “kendisine
bakacak kimsesi -ailesi, akrabası vb.- olmamak” gibi bir temel öncelik gelmektedir. Başka bir ifade ile ailesi/akrabası olmayana sosyal politika sunmak,
ailesi/akrabası olana göre öncelenmektedir.
Dolayısıyla sosyal politika alıcısı olarak aile demek, “aile/hâne içinde muhtaç
birey” şeklinde bir kurgu demektir.
Sosyal politika aktörü olarak ailenin konumunu anlamaksa zor değildir.
Zîra Türkiye’de öncelikle “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” adıyla bir bakanlık bulunmaktadır. Bakanlığın ismi Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı değil de “başında olacak şekilde” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’dır. Buradan bile, Türkiye’de kamu sosyal politikalarının oluşumunda “ailenin aktör olma pozisyonu”nun etkin olduğu açıkça görülebilmektedir.
2
3
4
5

Bilton vd., 2008: 253.
Güneş, 2011: 38.
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2011: 20.
Özdemir, Torlak & Vatandaş, 2013: 23.
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Bu durum, esasında aynı zamanda Anayasa’nın 41. Madde’sindeki “Devlet, ailenin
huzur ve refahı (…) için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.” biçimindeki hükmün de gereğidir.
Kamusal/kurumsal olarak Türkiye’de ailenin sosyal politika aktörü olma vasfı
yanında, bizzat aile (akrabalık) kurumu olarak da etkisi yadsınamaz düzeyde devam etmektedir. Bu yönüyle Türkiye’de aile, akraba ilişkileri temelinde gelişen bir
sorumluluk alanı olarak etkisini devam ettirmektedir. “Türkiye’de Muhafazakârlık”
adlı çalışmada (2006) Türkiye’deki toplumun, “muhâfaza edilmesi gereken kurumların en başına açık ara farkla aile kurumunu koyma”sı,6 etkinin devamı açısından
önemlidir. Esasında mesele ailenin (geniş veya çekirdek olsun) içinde “dayanışma”nın mı, “çatışma”nın mı hâkim olduğudur. Başka bir ifade ile ailede kuşaklar arası
dayanışma mı, kuşaklar arası çatışma mı söz konusudur?
Bu sorunun cevabına göre, ailenin sosyal politika aktörü olma vasfı değişecektir.
Eğer “Ailede kuşaklar arası çatışma var.” gibi bir cevap söz konusu ise, o ailede ailenin herhangi bir ferdi için aile dışına savrulma daha kolay olacaktır. Bu savrulma,
“huzurevi”, “çocuk yuvası”, “kadın sığınmaevi” gibi farklı isimlerle görünecektir.
Eğer “Ailede kuşaklar arası dayanışma var.” deniyorsa, bu sefer “huzur”, “çocuğun
yuvası” vb. ailenin bizzat kendisi olacaktır; en fazla âcil durumlarda sosyal politikanın kamu, yerel, sivil ve özel aktörlerinden “dış destek” (bütüncüllük) gerekecektir.
Sosyal politikanın diğer bir aktörü merkezî yönetimdir ya da genel kullanımı
ile devlettir. Devletin sosyal alandaki varlığı ise “sosyal devlet”i akla getirmektedir.
Modern anlamda devlet, sosyal alandaki varlığını ilk etapta Sanayi Devrimi ile
ortaya çıkan bazı sorunları gidermek için göstermiştir. Daha sonra ise 1929 Ekonomik Buhranı ve İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan olumsuz gelişmeleri bertaraf
etmek için devlet, sosyal devlet olma özelliğini açıkça göstermiştir.7
Bu anlamda modern sosyal devletin ortaya çıkışında ekonomik, sosyal ve siyâsî
dönüşümlerin etkili olduğu bir gerçektir. Bu nedenle sosyal devlet için, son iki
yüzyıllık dönemdeki sosyo-ekonomik dönüşümlerin sonucunda şekillenen bir
olgu olduğu söylenmektedir ve bu olgu, devlet-toplum-birey arasındaki ilişki biçimlerine atıf yapmaktadır.8 Böyle bir atıf, sosyal devleti, birey/toplum için gelir
temini, sağlık, eğitim, barınma gibi alanlarda asgarî hayat standartlarını garanti
etme sorumluluğunu üzerine alan bir anlayış içinde ele almayı gerektirmektedir.9

6
7
8
9

Canatan, 2011: 119.
Ersöz, 2004: 22-28.
Özaydın, 2011: 29.
Kara, 2011: 45.
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Böyle bir anlayışın varlığı, beraberinde sosyal devleti, “müdâhale edici, düzenleyici,
geliri yeniden dağıtıcı” bir zeminde ele almak anlamına gelmektedir.
Sosyal devletin bir özelliği, müdâhale edici olmasıdır. Bu durum, sosyal devletin temel zihniyetidir. Buna göre, ihtiyaç duyan vatandaşın ihtiyacının giderilmesinin sosyal “hak” olması, bu ihtiyacı gidermenin de devletin “görev”lerinden biri
olması, sosyal devletin temel zihniyet merkezidir. Bu tarz bir zihniyet, Türkiye’de
anayasal zeminde ve söylemsel zeminde kendisini göstermektedir ve mevzûatta da
buna göre bir şekillenme söz konusudur.
Sosyal devletin zihniyetine uygun mevzûat yanında, mevzûatı uygulayan kurumlara bakıldığında Türkiye için durum bütüncüllük algısına yaklaşmış bulunmaktadır. Türkiye’de sosyal politikanın dar ve geniş anlamı açısından bakıldığında
devletin sosyal alandaki varlığı (sosyal devlet), iki temel parçanın yani Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın birleşip
“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” hâlini alması ile bütüncül bir zemine kavuşmuştur. Bunlara ek olarak Türkiye’deki sosyal devletin mâhiyetini görme
açısından önemlidir. Önemli olan bir durum da, Türkiye’deki sosyal harcamaların
varlığıdır. Çünkü sosyal harcamalar, kamu harcamalarının büyük bir kısmını oluşturmaktadır ve doğrudan bireylerin gelir ve refah seviyelerini etkileyen özel harcamalardır.10 Bu yönleriyle sosyal harcamalar, sosyal devletin derecesini göstermektedir. Buna göre, Türkiye’deki kamu sosyal harcamaları açısından sosyal devletin
derecesinde son yıllarda bir artış olduğu söylenebilmektedir.
2008 Dünya Ekonomik Krizi sonrası az ya da son derece az bir düşüş olmasına
rağmen genelde az ama sürekli bir artış eğilimi göze çarpmaktadır. Özellikle “sosyal yardım ve primsiz ödemeler” kaleminde iki kata yakın bir artış, sosyal devletin
derecesi açısından önemli bir adım olarak kayda geçmektedir. Ancak bu ileri adım,
Türkiye’nin kendi içindeki kıyaslamasına dönüktür. Türkiye’nin sosyal harcamalarının OECD bazlı durumuna bakılırsa, OECD ülkeleri arasında sıralamada Türkiye Meksika, Güney Kore ve Şili’den hemen önce gelmektedir ve doğal olarak
OECD ortalamasının altındadır;11
Bu nedenle sosyal harcamalara yönelik adımların artarak devam etmesi beklenmektedir.
Sosyal politika aktörlerinin diğeri, yerel yönetimlerdir. Yerel yönetim demek,
merkezî örgütlenmeye bağlı olsa da merkezî yönetimden belli nispetle özerk işle10 Ersöz, 2004: 43.
11 OECD, 2016.
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yişi olan yönetim tarzı demektir.12 Bu tanımın biraz daha detay ve hukukî yönüne
bakıldığında yerel yönetimler, ülke sınırları içindeki köy, kasaba veya kentte yaşayanların ihtiyaçlarını gidermek için kurulmuş olan kuruluşlardır.13
Ancak Türkiye’de yerel yönetimler denince ve özelde sosyal politikalar söz konusu olunca anlaşılan aktör belediyelerdir. Türkiye’de belediyelerin sosyal politikalar içinde yeri vardır, ancak var olması anlamında kullanılan “sosyal belediyecilik”
kavramı ile ilgili yanlış algılamalar da bulunmaktadır.
Türkiye’de bu yanlış algılamaların en büyüğü, sosyal belediyeciliğin yoksullukla
mücâdeleye indirgenmesidir, yani sosyal belediyecilik derken yoksullukla mücâdele edilmesinin anlaşılmasıdır.14 Gerçekten yerel yönetim olarak belediyeler, var
oldukları günden beri yoksullukla mücâdelede görevler üstlenmişlerdir.15” Zîra
fizikî, sosyal ve kültürel belediyecilik, belediyecilikte birbirlerini tamamlayan unsurlardır.16
Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar), sosyal politikanın başka bir aktörüdür.
STK’ların sosyal politika aktörü olarak birçok işlevi söz konusudur. Bu işlevleri iki
temel alanda toplanabilmektedir. Bunlar, yoksullukla mücâdele ve âcil durumlardaki müdâhaleleri/destekleridir.
Yoksulluğa yönelik STK’ların birden çok mücâdele adımı görünmektedir. Bunlardan biri muhtaç durumdakilere yönelik ihtiyaç duyulan “hizmetlerin sunulması”dır. Bu hizmetlerse en az 3 değişik biçimde olabilmektedir:
i) Gıda, giyim, barınma ve sağlık gibi âcil ihtiyaçların karşılanması,
ii) İstihdam ve eğitim, uyuşturucu rehabilitasyonu, rehberlik ve benzeri
		 adımları kapsayacak şekilde kişilerin kendi başlarına hayatta kalabilme
		 kapasitelerinin artırılmasını amaçlayan geliştirme hizmetleri,
iii) Çoğunlukla yoksulluğa neden olan zorluklara yönelik önleyici hizmetler.
STK’ların yoksulluğu giderme noktasında ikinci ayağı “güçlendirme roller” ile ilgilidir. Çünkü yoksulluk, sadece basit bir şekilde ekonomik mahrumiyet değildir, bunun yanında güç eksikliği, izolasyon ve daha geniş im12
13
14
15
16

Bayraktar, 2011: 119.
Varcan, 2013: 3.
Şen, 2007: 41.
Kesgin, 2013: 185.
Pektaş, 2010: 18.
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kânlara erişimden mahrumiyettir. Bu noktada STK’ların yoksulların hayat
şanslarını geliştirecek eğitim, barınma, hizmetler sunmak için kaynakları bulunmaktadır. Dolayısıyla aktif destek/güçlendirme, yoksullukla mücâdele konusundaki zihniyeti, tavırları ve davranışları değiştirmeyi içermektedir. Bu durum,
yoksulların bilinçlenmesini artırmayı ve düşük gelirlilerin kendi kendilerini kontrol edebildikleri, harekete geçirebildikleri, kendi enerjilerine yoğunlaşabildikleri,
kendi önceliklerini ve ihtiyaçlarını tanımlayabildikleri ve bunları kendilerine bir
güç olarak dönüştürebildikleri kurumların inşâ edilmesini gerektirmektedir.17
STK’ların yoksullukla mücâdelesinde üçüncü nokta, “sosyal sermaye” bağlamındadır. Sosyal sermaye, insanların birlikte hareket etmesi için ağların ve kuralların varlığına işaret etmektedir.18 Sosyal sermaye, yoksul ile diğer geniş toplum
kesimleri arasında bir (b)ağ/ilişki kurma noktasında önemlidir. STK’lar, yoksulların kendi içinde ve yoksullar ile diğer toplum kesimleri arasındaki ilişkiyi ve
dayanışmayı güçlendirmek ve böylece yoksulluğun giderilmesi noktasında zemin
hazırlamak için kritik bir rol oynayabilmektedir. STK’ların yoksulluğu giderme
çabasındaki son bir alan, “ekonomik kalkınmaya katkıları” üzerinedir. Yoksulluğu
azaltma, aynı zamanda gelir yaratmayı içermektedir. Bu durum, öncelikli olarak
işletmelerin bir işlevidir, ancak özel teşebbüs ve kaynakların yetersiz olması durumunda, STK’lara da özellikle dezavantajlı kesimlere yönelik kayda değer iş imkânlarını canlandırmak için ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu anlamda atılabilecek en
kritik adım, yoksulların iş piyasasına girme kabiliyetlerini artırmak olmaktadır ki,
STK’lar sıklıkla bunu yapabilecek pozisyondadırlar.19
STK’ların sosyal politika alanında ikinci temel rolü, âcil durumlar kapsamında görülebilmektedir. Âcil durum dendiği zaman, birçok husus konuya dâhil olmaktadır. Ancak
burada (Türkiye için de güncel olan) “doğal âfetler” ile savaşların uzantısı olarak “mülteci-sığınmacı” etrafında şekillenen bir âcil durumdan ve STK’ların bu konulardaki rollerinden bahsedilecektir. STK’ların âcil durumlarda insanî yardım yaptığı bilinmektedir ve bu
konuda en temel alanları “depremler”dir. Bu tarz bir âcil yardım, hayatların kurtarılması,
mağdurların mâruz kaldıkları sıkıntıların azaltılması ve felâketten sonra güçlendirme süreçlerini devreye sokarak kısmî anlamda yaraların sarılması olarak algılanmaktadır. Böyle bir
yardım aynı zamanda mağdurların anlık/âcil ferahlamasından uzun dönem rehabilitasyo
na ve gelişime daha yumuşak bir geçişe yardım etmektedir.20 STK’ların âcil durumlardaki
yardımlarının ikinci temel zemini, savaş sonrası mağdurlar ve özellikle “mülteciler-sığınmacılar” kapsamındadır. Savaş sürecinde askerî harekâtların olduğu yerlerde ve yakınlarında
ekonomik anlamda çöküntüler ve bunun sonucu olarak sağlık, gıda başta olmak üzere
17
18
19
20

Galay vd., 2001.
Şenkal, 2005: 793.
Galay vd., 2001.
Paul, 2003: 79.
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temel ihtiyaçlardan mahrumiyet söz konusu olmaktadır.21 Savaş sonrası ortaya çıkan en
büyük sorunlardan biri mültecilerin/sığınmacıların durumu ile ilgilidir ve STK’ların dünya
ölçeğinde bu konu kapsamında ekonomik ve sosyal politikalar açısından sorumluluklarının arttığı söylenebilmektedir.22
Öte yandan Türkiye’de STK’ların genel anlamda varlığının düşük/az olması yanında
özelde sosyal politika alanında da sayılarının çok düşük seviyelerde olduğu gerçeği ile karşı
karşıya kalınmaktadır. Bunun da ötesinde STK’ların sosyal politika faaliyetleri amatör ve
koordinesiz bir zeminde sürmektedir. Rakamsal olarak gerek dernekler ve gerekse vakıflar
açısından sosyal politika ile ilgili olanların sayısı diğerlerine göre fazla gözükmektedir, ancak temel mesele dernek veya vakıf isimlerinde “sosyal yardımlaşma”, “sosyal hizmet” gibi
sosyal politika bağlamı olanların, pratikte ne ölçüde (gerçek mânâda) sosyal politika alanı
ile ilgilendikleridir. Gerçekten de çok az bir kısmı dışında dernekler ve vakıflar sosyal politika bağlamından uzak durmaktadırlar. Dolayısıyla Türkiye’de örneğin yoksullukla mücâdele
eden STK’ların sayılarının sınırlı olduğu kaydedilmelidir.23
Böyle bir sorunsalın hemen uzantısı olarak Türkiye’de STK’lar, sosyal politika alanı ile
ilgili bilgi, finans ve insan kaynağı eksikliği gibi problemleri yaşamaları yanında, bütüncül
hizmet sunabilmekten uzak koordinesiz bir yapı içinde faaliyetlerini yürütmektedirler.24
Bu tarz bir koordinesizlik/bütüncüllükten yoksunluk depremler sonrası için geçerli olduğu gibi,25 2011 yılından bu yana var olan Suriyelilerin Türkiye’deki varlıkları üzerinde de
görülmektedir.
2011 yılından beri birçok STK, Türkiye’deki Suriyelilere sosyal politika bağlamında
birçok destek sunmaktadır, ancak bunların hepsinde temel sorunsal “koordinesizlik” şeklinde tezâhür etmektedir. Bu bakımdan, STK’ların “hangi alanlarda çalıştıkları, kimlere
destek verdikleri, kapasiteleri, yürüttükleri projeler, fon kaynakları, ortakları, yaşadıkları
zorluklar, ihtiyaçları” gibi temel konularda kapsamlı dökümlerin olmaması, bu tarz bir
koordinesizliğin baş kaynağı durumundadır.26
Son bir sosyal politika aktörü, özel sektör/işletmelerdir. Özel sektörün dolayısıyla işletmelerin sosyal politikaları dar anlamda sosyal politika ve geniş anlamda
sosyal politika olmak üzere iki zeminde işlemektedir ve Türkiye’de de durum aynıdır.
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Ryfman, 2006: 21.
Szczepanikova, 2010: 462.
Taşçı, 2010: 119.
Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014: 7.
Taşcı, 2010: 120.
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Dar anlamda sosyal politika, çalışma hayatı merkezlidir. Bu nedenle işletmelerin dar anlamda sosyal politikaları, “ücret ödemeleri ve ekleri” ile “ücret dışı destekleri” kapsamaktadır. İşletmelerin dar anlamda sosyal politikalarının birinci uğrak
noktası, ücret ödemeleridir. Ücret ödemeleri dendiğinde ise öncelikle “asgarî ücret”
söz konusu olmaktadır. İşletmelerin dar anlamda sosyal politikaları içine “ücret
ekleri” de girmektedir. Bunlar, genelde sosyal yardım olarak adlandırılmaktadır. Bu
yönüyle sosyal yardım, bir çalışma karşılığı olmadan ücret dışında ücrete ek olarak
ödenen paralar ya da yardımlardır.27 Bunlar ücretli tatil hakkı, parasız öğle yemeği,
elbise, ayakkabı, palto verilmesi veya resmî sosyal sigortalar dışında doğum, hastalık, ölüm, evlendirme yardımları yapılması, çocuk zammı verilmesi, su ve mesken
yardımı yapılması, lojman temini şeklinde sıralanmaktadır.28
İşletmelerin dar anlamda sosyal politikaları dendiğinde, ikinci temel zemin ücret dışı desteklerdir. Bu tarz bir uygulamaya aynı zamanda “meslekî refah” denmektedir. Meslekî refah, bir yandan işçilerin refahını artıran, diğer yandan da işverence
sağlanan ücret dışı faydalar olarak tanımlanmaktadır.29
Çalışanların iş yerine bağlılığının artırılması ve böylece düşük işçi devrinin sağlanması gibi iktisadî gerekçelerin de etkisiyle meslekî refah, çalışanların gelişimine
ve hoşnutluğuna neden olacak tüm ücret dışı destekler olarak bilinmektedir. Bu
kapsamda işletmelerin dar anlamda sosyal politikaları çerçevesinde ücret dışı destekleri (meslekî refah uygulamaları), “sağlık yardımları, eğitim destekleri, konut
yardımları ve sosyal hizmetler” şeklinde dört ana başlıkta ele alınabilmektedir.30
İşletmelerin geniş anlamda sosyal politikaları ise, çalışma hayatı dışı ile ilgidir;
başka bir ifade ile çalışanların dışında kalan tüm toplum ile ilgilidir. Bu ilginin özel
adı da sosyal sorumluluktur. Dolayısıyla işletmelerin geniş anlamda sosyal politikaları demek, aslında işletmelerin sosyal sorumlulukları demektir. Sosyal sorumluluk, temel mantık olarak işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin tüm toplumun
çıkarlarına zarar vermeksizin yönetilmesine dayanmaktadır.31 Dolayısıyla sosyal sorumluluk anlayışında “toplum”un önemi açık ve nettir, çünkü toplum işletmelerin
paydaşlarından en önemlilerinden biridir ve diğer paydaşların da temel zeminidir.
Diğer yandan sosyal sorumluluk, sadece resmî veya zorunlu bir çerçevede cereyan
eden faaliyetler olmanın ötesinde, işletmelerin “gönüllülük esasına dayalı” olarak
toplum için gerçekleştirdikleri faaliyet alanına işaret etmektedir.32
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Arıcı, 1999: 137.
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İşletmelerin sosyal politika fonksiyonları olarak ifade edilebilecek olan bu durumun çerçevesi belli başlı olarak sıralanabilir. Ancak bilinmelidir ki işletmeler
için aşağıdaki zikredilecek olan sosyal politika fonksiyonları kısıtlı bir alana sahiptir. İşletmelerin geniş anlamda sosyal politika fonksiyonlarının bir tanesi, muhtaç
olanlara yönelik “eğitim yardımları”dır. Bu yardımlar bazen bizzat muhtaç olanlara
burs veya diğer nakdî yardım şeklinde olabilmektedir, bazen de eğitime muhtaç
olanlara dolaylı destek olarak okullara yardım biçiminde33 görülebilmektedir.
Bu anlamda örneğin kamu kütüphanelerine işletmelerin yapmış oldukları bağışlar, yoksul muhitlerde kurulan yardım yurtları akla gelmektedir.34 İşletmelerin
geniş anlamda sosyal politika fonksiyonları bakımından diğer bir alan, “konut yardımları” ile ilgilidir.35
Burada özellikle Türkiye ölçeğinde TOKİ veya belediyelerle ortak proje yürütmek sûretiyle düşük kâr marjları ile “sosyal konut” inşâ edilmesinde işletmelerin
katkı sağlamaları akla gelmektedir. İşletmelerin geniş anlamda sosyal politika fonksiyonları noktasında “sağlık destekleri” de önemlidir. Sağlık ve işletmeler dendiğinde, esasında ücretli ve maddî imkânları olanlara yönelik sağlık hizmetleri söz
konusudur. Ancak muhtaç durumda olanlara yönelik “hastane, teşhis, diş, göz veya
eczane hizmetleri gibi sağlık hizmeti sağlayan”36 işletmelerin varlığı söz konusudur.
Ayrıca işletmelerin çeşitli gruplar ile “sosyal ortaklık” oluşturması mümkündür.37
“Ortak sosyal sorumluluk” anlayışı kapsamında, işletmelerin sosyal ve çevresel
kaygılarını, tüm paydaşlarını göz önünde bulundurarak ifade etmeleri gerekmektedir. Bu anlamda işletmeler için işsizlik, yoksulluk gibi sosyal problemlerin çözümünde kamu otoriteleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte/bütüncül çalışma
söz konusu olmaktadır.38
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2. BİR ŞEHRİN SOSYAL POLİTİKA YÖNETİMİ
Sosyal politika ile ilgili çalışmalar çok olsa da sosyal politika yönetimi ile ilgili
çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bunların kısaca ortaya konması ve sonrasında
alan araştırması hakkında kısa bilgilendirme yerinde olacaktır.

2.1. Kısaca İlgili Literatür
Sosyal politika aktörleri yanında sosyal politika yönetimi ile ilgili literatür, konunun kapladığı yeri görme anlamında önemlidir. Sosyal politika aktörleri ile ilgili
kaynaklar çokça olsa da yönetim kısmına dönük kaynaklar azdır ve konuyla doğrudan irtibatlı olmaktan ziyâde dolaylı kaynaklardır.
Sosyal politika aktörleri ile ilgili literatüre bakıldığında; merkezî yönetim aktörünün ön planda olduğu görülmektedir. Bunun yanında yerel yönetim/belediye ile
sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ve özel sektör/işletmeler de sosyal politika aktörü olarak işlev görmektedir. Bu minvalde, sosyal politika aktörleri ile ilgili çeşitli
çalışmalar yapılmaktadır. Bunların ağırlığı kamu aktörleri şeklinde görülmektedir.
Kamu aktörleri arasında da merkezî yönetim ile yerel yönetim aktörleri hakkındaki çalışmalar birbirine yakın bir hacimdedir. Sivil toplum ile ilgili çalışmalar da
az değildir ve belli bir zemin bulmuştur, ancak özel sektörün/işletmelerin sosyal
politikaları üzerine yapılan çalışmalarsa son dönemlerin ürünüdür ve dolayısıyla
az sayıdadır.
Sosyal politikada merkezî hükümet aktörü denildiğinde literatür, daha çok
“sosyal devlet”, “refah devleti/rejimi” etrafında şekil almaktadır. Türkçe literatür
daha çok “sosyal devlet”, uluslararası literatür de daha çok “refah devleti/rejimi”
ağırlıklıdır, denilebilir. Sosyal devlet konusu, özellikle Türkçe literatürde yoğundur,
yabancı kaynaklar da yok değildir.
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Konular, sosyal devletin zihniyet ve sistemi, ne olup olmadığı ile yükselişi, düşüşü, zayıflayışı ya da bitişi/ölümü veya geleceği, Türkiye’deki tarihsel birikimi ve
Türkiye’de sosyal devletin (yeterli) olup olmadığı, Türkiye dışındaki ülkelerde durumu ile ilgilidir.39
Refah devleti/rejimi üzerine yapılan çalışmalar ise ağırlıklı olarak uluslararası literatür olsa da Türkçe kaynaklar da gün geçtikçe artmaktadır. Bu çerçevede temel kaynak, Esping-Andersen’in (1990) sosyal demokrat, liberal ve muhâfazakâr şeklinde refah devletini/rejimlerini
sınıflandırmasına dayalıdır. Öte yandan Türkiye’nin de dâhil edildiği refah devleti/rejimleri ile ilgili tipolojiler üzerine de birçok çalışma bulunmaktadır.40
ve hepsi de sosyal politikanın belli alt konuları etrafında ve genelde de eleştirel bir
bağlamda ele alınmaktadır.
İkinci aktör, yerel yönetimdir. Yerel yönetim, bir yandan genel bir kavramdır
bir yandan da özellikle Türkiye için sadece belediyelere işaret eden özel bir kavramdır. Her iki kavram ve etrafındaki konular üzerine uluslararası ve Türkçe literatür
bulmak zor değildir; özellikle son dönemlerde konuya yönelik yayınlarda artış gözlenmektedir. Bu çalışmalar, şehirlerle ilgili alt konular olabildiği gibi, yerel yönetimlerin mâhiyeti, önemi ve etkinliği üzerine olabilmektedir. Yerel yönetimlerin
sosyal (refah) politikaları hakkında da olabilmektedir. Özelde Türkiye ile ilgili yerel yönetimler/belediyeler ve sosyal politika konuları üzerine de görülebilmektedir.
Bazıları “sosyal belediyecilik”, “refah belediyeciliği”, “sosyal girişimci belediyecilik”
gibi özel kavramlar ile alâkalıdır.
Görülebildiği üzere, ortada yerel yönetimlerin “sosyal politika yönetimi” üzerine müstakil bir çalışmanın varlığından bahsedilememektedir; ancak “yönetişim”
bağlamında belki birkaç çalışma bulunabilir.41
Sosyal politikanın diğer bir aktörü sivil toplum kuruluşlarıdır. Genel mânâda sivil toplum ile ilgili literatür ziyâdesiyle geniş, özelde sivil toplum aktörünün
sosyal politikaları ile ilgili literatürse genişleyen bir seyir takip etmektedir. Sivil
toplum ve sivil toplumun (birçok alandaki genel) önemi ile ilgili çalışmalar bulmak
zor değildir.
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Küreselleşme, neo-liberalizm gibi çeşitli değişkenler ile sivil toplum ilişkisini
ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır. Bunların yanında sivil toplum-sosyal
politika ilişkisinin genel mânâda ele alan çalışmalar da vardır. Ayrıca sivil toplumun sosyal politikanın belli alanlardaki varlığı/etkinliği ile ilgili çalışmalar da göze
çarpmaktadır. Bunlar arasında sivil toplumun yoksullukla mücâdeledeki (sosyal
yardımlardaki) yeri, göçmenlere yönelik faaliyetleri, çocuklara ilişkin adımları, engelliler ve yaşlılar konusundaki çabaları, eğitim ve sağlık alanlarındaki varlığı, kadınlar için önemi, insanî ve doğal âfetler sonrası etkinliği, evsizler, bağımlılar gibi
sosyal politikanın tek bir alanına has çalışmalar yanında, birden çok sosyal politika
konusunun birlikte ele alındığı çalışmalar da bulunmaktadır.42
Sosyal politika aktörlerinden biri de özel sektördür. Özel sektör aktörü, aynı
zamanda işletme/işletmeler şeklinde de zikredilebilir; yani özel sektör yerine işletme/işletmeler de kullanılabilmektedir. Sosyal politika literatürü içinde özel sektörün/
işletmenin aktörlüğü ile ilgili literatür çok zayıf durumdadır.
Bizzat sosyal politika kavramının geçtiği literatür çok azdır. Az çalışmalardan bazısı
bizzat işletmelerin sosyal politikalarını genel mâhiyetini ele almaktadır, bazısı işletmelerin sosyal politika aktörü olarak uygulamaları hakkındadır, çok yeni ve az sayıda çalışma
da sosyal devlet ile özel sektör karışımı olarak addedilebilecek olan “sosyal yatırım devleti” ya da sosyal ile işletme karışımı anlamında “sosyal işletme” etrafındadır.43
Öte yandan işletmelerin sosyal politikalarının geniş anlamda sosyal sorumluluk ile
ilgisi bulunmaktadır ve içinde “sosyal sorumluluk” kavramının olduğu literatür geniştir.44
Literatürünün ikinci ayağı, sosyal politika yönetimi veya yönetişimi ile ilgilidir. Burada öncelikle genel anlamda yani sadece “sosyal politika” bağlamında meseleye bakılmalıdır. Bu noktada aktörlerin iş birliği yapması ya da birlikte/ilişkili ele alınması ile ilgili genel çalışmalara rastlanılabilmektedir. Aktörlerin sosyal politika alanındaki iş birliği
üzerine de çalışmalar yok değildir.45
Öte yandan acaba sosyal politika “yönetimi” ya da “yönetişimi” üzerinden sosyal
politika aktörlerinin birlikte ele alındığı kaynaklarda; sosyal politika yönetimi/yönetişimi ile ilgili teorik ve genel çalışmalar çok azdır, bazısı sosyal politika alt konuları ile
ilgili yönetim veya yönetişim üzerinedir. Merkezî hükümetin yanında özel sektör ve sivil
42 Bazıları için bkz. Clark, 1995; Şenkal, 2003; Szczepanikova, 2010; Voyk, 2011; Şentürk, 2014;
Yang, 2017.
43 Bazıları için bkz. Kurt, 2012; Göktepe, 2014; Taşçı, 2017.
44 Bazıları için bkz. Özgener, 2000; Aktan, 2007; İbişoğlu, 2007; Suher, 2010.
45 Bazıları için bkz. Akukwe, 1998; Şentuna & Çelebi, 2010; Liang & Hui-ying, 2011; Park, Lee
& Cho, 2015.
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toplumun da sosyal politika alanında birlikte katılımcı yönetim ve yönetişim içinde
olmasına dönük çalışmalar, az da olsa bulunabilmektedir. Sadece merkezî-yerel ilişkisi
üzerinden sosyal politikanın yönetilmesi hususunda az da olsa kaynaklara rastlanılmaktadır. Merkezî hükümet ile sivil toplumun birlikte sorunların üstesinden gelme noktasındaki yönetim biçimlerinin ele alındığı yazılar da vardır.46
Sivil toplum merkezinde diğer sosyal politika aktörlerinin yönetim içinde ele alındığı
çalışmalar da bulunmaktadır. Sivil toplum ile yerel yönetimlerin yönetim/yönetişim eksenli ortaklıkları hakkında da eserler görülebilmektedir. Sivil toplumun özel sektör ile sosyal politika alanında yürüttüğü/yönettiği işler üzerine çalışmalar da görülebilmektedir.47
Nihayetinde; “sosyal politika yönetimi” alanındaki çalışmaların genel mânâda neredeyse
bulunmaması, özelde de belli sosyal politika alt konuları ile yönetim arasındaki ilişki
ekseninde çok az çalışmanın varlığı, “sosyal politika yönetim rehberi” gibi bir çalışmayı
daha önemli hâle getirmektedir.
2.2. Alan Araştırması
Çalışmanın amacı, “İstanbul İli Esenler İlçesi” örnekliği üzerinden bir şehirde sosyal
politika aktörlerinin bütüncül yönetim modelini ortaya çıkarmaktır. Buna göre, her bir
aktörün müstakil sosyal politika işlevlerinin ortaya konulması ile yetinilmeyip, birlikte
bir şehirde sosyal politika anlamında nasıl bir yönetim modeli izlenilmesi gerektiği hususunda model çıkarılması amaçlanmaktadır.

Bu amaca ulaşma noktasında alan araştırmasına gidilmiştir ve mülâkat tekniği
kullanılmıştır; ancak tek bir görüşme tekniği takip edilmemiştir. Görüşmeler bir
nitel araştırma yöntemi olarak sıklıkla kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Görüşme yapılacak kişilerin belirlenmesinde ise “amaçlamalı örneklem” tercih
edilmiştir, çünkü çalışmanın konusu “yönetim” ile ilgilidir; görüşme yapılacak kişiler de yöneticiler ve yöneticilerle irtibatlı saha yöneticilerinden seçilmiştir.
Bu çerçevede, Esenler Belediye Başkanı başta olmak üzere, Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü bünyesindeki ilgili şefler ve saha çalışanları, Kaymakam, sahada sosyal
yardım ve hizmet çalışması yapan sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile muhtarlar ve imamlarla bir dizi görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla görüşmeler,
ağırlıklı olarak sosyal politika aktörü olan kurumların yöneticileri yanında sahada
etkin olanlar çalışanlar ile gerçekleştirilmiştir.
46 Bazıları için bkz. Paul, 2003; Temiz, 2012; Akbaş, 2015; Kahraman & Tanıyıcı, 2018.
47 Bazıları için bkz. Guay, Doh & Sinclair, 2004; Powell, 2008; Kaypak, 2012.
28

Bir Şehrin Sosyal Politika Yönetim Rehberi: Esenler Örneği

Çalışmanın kapsamı ise İstanbul İli Esenler İlçesi’nde sosyal politika aktörlerinin sosyal politika alıcılarına yönelik sosyal politika uygulamalarıdır. Bu kapsamda
çalışma, sosyal politika aktörü olarak merkezî yönetimin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) ilçe birimi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları (SYDV) ile yerelin ilçe (Esenler) belediyesi yanında ilçe STK’larını ele
almaktadır (Şekil 3).
İşletmelerin Esenler’deki sosyal politika uygulamalarındaki varlıklarının somut
olarak tespit edilmesindeki kısıtlardan dolayı, Esenler’in sosyal politika aktörlerinde işletmelere yer verilmemiştir.

AÇSHB
lçe Birimi

Esenler
SYDV

ESENLER’DE
SOSYAL
POLİTİKA
AKTÖRLERİ

Sivil
Toplum
Kurulu ları

Şekil 3: Esenler’in Sosyal Politika Aktörleri
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Çalışmadaki bir başka kısıt/sınır, görüşme tekniğinin yapısından kaynaklı dezavantajlarla ilgilidir. Buna göre, sürece hâkimiyet sağlamak, karşıdakine güven vermek, yeni sorularla detaylandırabilmek ve nesnel bilgi elde edebilmek için teknik
tecrübenin olması gerekmektedir.
Bu konuda, yer yer görüşmeler esnasında subjektif görüşlerin hâkim olduğu ve
araştırmacıların detaylara vâkıf olmada güçlük çektiği noktalar var olmuştur.
Bu nedenle elde edilen bilgilerin araştırmacı nezdinde, “Görüşülen kişiler neye
(hangi olguya, nesneye, davranışa) ne anlam katıyorlar? Neyi nasıl algılıyorlar?
Hangi koşullar öyle algılamaya sebep oluyor?” gibi sorularla desteklenerek yanıtının aranması gerekebilmektedir.48
Öte yandan çalışma, İstanbul Esenler ilçesi ile sınırlıdır. Esenler’in seçilmesinde
bir yandan Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi’nin, Esenler ilçesi ile ilgili
ortaya koyduğu geniş imkân etkili olmuştur, diğer yandan da Esenler’in sosyal,
ekonomik ve kültürel dokusu sosyal politika alanı açısından elverişli görünmektedir.
Ayrıca bütüncüllük açısından bir şehrin sosyal politika yönetimini kapsayan
herhangi bir çalışmaya rastlanmadığından, çalışmanın ilk olmasının getirdiği bazı
zorluklar ve kısıtlılıklar söz konusu olabilmektedir. Özellikle literatür eksikliğinden
kaynaklı bazı zorluklar söz konusu olmuştur.
Çalışmanın alan/saha kısmı, 2018 yılı Şubat-Mart ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Buna göre, çalışmada veri toplama türlerinden yarı yapılandırılmış mülâkat
formu ve gözlem tekniğinden yararlanılmıştır.
Mülâkat formundaki soruların oluşturulması için ilgili alanda aktör konumunda olabilecek kişi/kurumlarla ilgili ön hazırlık safhası yapılmış ve derinlikli bilgi
elde edebilmek için yaklaşık kırk (40) civarında soru hazırlanmıştır.
Ancak görüşmeler esnasında bilgi aktarım ve iletişim süreçlerinin daha sağlıklı
olabilmesi için sorular öz biçimde birleştirilerek yaklaşık on beş (15) soruya indirgenmiştir. Böylelikle mülâkatların daha verimli olabileceği düşünülmüştür.

48 Bal, 2016: 166-167.
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Tablo 1: Mülâkat Katılımcı Listesi
KURUM

POZİSYON

GÖRÜŞME
TARİHİ

Katılımcı 1

Belediye

Yönetici

28.03.2018

Katılımcı 2

Belediye

Yönetici

14.02.2018

Katılımcı 3

Belediye

Saha Çalışanı

14.02.2018

Katılımcı 4

Belediye

Saha Çalışanı

14.02.2018

Katılımcı 5

Belediye

Saha Çalışanı

19.02.2018

Katılımcı 6

Belediye

Saha Çalışanı

19.02.2018

Katılımcı 7

Belediye

Yönetici

22.02.2018

Katılımcı 8

Belediye

Yönetici

05.04.2018

Katılımcı 9

Belediye

Yönetici

28.02.2018

Katılımcı 10

Belediye

Yönetici

22.02.2018

Katılımcı 11

Belediye

Yönetici

22.02.2018

Katılımcı 12

Belediye

Yönetici

20.02.2018

Katılımcı 13

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı

Yönetici

26.02.2018

Katılımcı 14

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı

Saha Çalışanı

26.02.2018

Katılımcı 15

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Yönetici

05.04.2018

Katılımcı 16

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Yönetici

06.03.2018

Katılımcı 17

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Saha Çalışanı

06.03.2018

Katılımcı 18
Katılımcı 19

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Saha Çalışanı

07.03.2018

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Saha Çalışanı

07.03.2018

Katılımcı 20

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Yönetici

06.03.2018

Katılımcı 21

Sivil Toplum Kuruluşu

Yönetici

20.02.2018

Katılımcı 22

Sivil Toplum Kuruluşu

Saha Çalışanı

20.02.2018

Katılımcı 23

Sivil Toplum Kuruluşu

Yönetici

02.03.2018

Katılımcı 24

Sivil Toplum Kuruluşu

Yönetici

01.03.2018

Katılımcı 25

Sivil Toplum Kuruluşu

Yönetici

12.03.2018

Katılımcı 26

Sivil Toplum Kuruluşu

Yönetici

14.03.2018

Katılımcı 27

Sivil Toplum Kuruluşu

Yönetici

20.03.2018

Katılımcı 28

Sivil Toplum Kuruluşu

Yönetici

12.03.2018

Katılımcı 29

Mahalle

Muhtar

13.03.2018

Katılımcı 30

Mahalle

Muhtar

08.03.2018

Katılımcı 31

Mahalle

Muhtar

13.03.2018

Katılımcı 32

Diyanet İşleri Başkanlığı

İmam-Hatip

08.03.2018

Katılımcı 33

Diyanet İşleri Başkanlığı

İmam-Hatip

28.02.2018

Katılımcı 34

Diyanet İşleri Başkanlığı

İmam-Hatip

01.03.2018

Katılımcı 35

Millî Eğitim Bakanlığı

Yönetici

14.03.2018

Katılımcı 36

Sağlık Bakanlığı

Yönetici

15.03.2018

Katılımcı 37

Sivil Toplum Kuruluşları

Yönetici

21.03.2018

Ancak diğer yandan yarı yapılandırılmış mülâkat formunun yapısıyla uyumlu
olarak yer yer görüşmelerin seyrine göre formun dışına çıkılarak detay bilgi yöntemine başvurulmuştur. Toplamda otuz yedi (37) kişi (katılımcı) ile görüşülmüştür
(Tablo 1).
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Tablo 2: Katılımcıların Birimlere Göre Dağılımı
AKTÖRLER /
YARDIMCI AKTÖRLER

STATÜ

SAYI

Yönetici

8

Saha Çalışanı

4

Yönetici

3

Saha Çalışanı

3

Yönetici

1

Saha Çalışanı

1

Yönetici

8

Saha Çalışanı

1

MEB

Yönetici

1

Sağlık Bakanlığı

Yönetici

1

Belediye

SYDV

AÇSHB

STK’lar

Muhtar

3

İmam-Hatip

3

Toplam

37

Katılımcılar, Esenler ilçesindeki sosyal politika aktörlerinin (Şekil 3) yöneticileri (üst yönetici ve idârecileri) ile ilgili aktörlerin birimlerinin saha çalışanlarından
oluşmaktadır. Bu aktörlerle ilişkili olarak MEB ve Sağlık Bakanlığı birimlerinin yöneticileri de katılımcıdırlar. Ayrıca sosyal politika aktörlerinin yardımcıları olarak da
nitelendirilebilecek imam-hatipler ve muhtarlar, katılımcılar arasındadır (Tablo 2).
En az iki araştırmacının katılımı ile yapılan görüşmeler kayıt altına alınmış,
daha sonra deşifre işlemi ile metin hâline getirilmiş olup, toplamda 2307 (iki bin
üç yüz yedi) dakika kayıt tutulmuş ve görüşmelerden 643 (altı yüz kırk üç) sayfa
metin veri tabanı olarak oluşturulmuştur. Ayrıca bu veri tabanı, yapılan gözlemle
birlikte araştırmacıların güçlü bir içerik analizi yapmalarına olanak sağlamıştır.
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3. ARAŞTIRMA BULGULARI ÜZERİNDEN BİR ŞEHRİN
SOSYAL POLİTİKA YÖNETİM REHBER MODELİ:
ESENLER ÖRNEĞİ
Herhangi bir şehrin sosyal politika yönetimi için model çıkarılmak isteniyorsa, (belli bir zihniyete/felsefeye dayalı) ilkesiz model olamayacağından hareketle,
öncelikle bir şehrin sosyal politika yönetiminde temel ilkeler ortaya konmalıdır.
Ancak ilkeler tek başına yeterli değildir; uygulanma aşamalarında engeller söz konusu olabilmektedir.
Bu engellerin aşılmasına dönük çerçeveye de ihtiyaç bulunmaktadır. Söz konusu süreçlerin nihayetinde, bir “Model” ortaya konabilir (Şekil 4).

TEMEL İLKELER

ENGELLER
VE AŞMA
ÇABALARI

UYGULAMALAR

MODEL

Şekil 4: Model Oluşturma Kurgusu

3.1. Bir Şehrin Sosyal Politika Yönetiminde Temel İlkeler
Şehirlerin yönetiminde aslî unsur, ilkelerdir. İlke varsa, şehir yönetimi var demektir, ilke yoksa şehir yönetimi değil de şehirde kargaşa söz konusu olabilmektedir.
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Bu durum, bir şehrin sosyal politika yönetimi için de geçerlidir; zîra ilkeler
genelde yönetimi, özelde sosyal politika yönetimini belirlemektedir ya da etkilemektedir.

Merhamet

Adalet

Do ruluk

Şekil 5: Sosyal Politika Yönetiminde Temel İlke Dairesi

Bir şehrin sosyal politika yönetiminde birbirini besleyen/tamamlayan merhamet, adalet ve doğruluk şeklinde üç (3) temel ilke bulunmaktadır (Şekil 5) ki bu
ilkelerin varlığı ve ehemmiyeti, yapılan mülâkatlar ile de teyit edilmiştir.

3.1.1. Merhamet Esaslı Temellendirme
Sosyal politika aktörlerinin, sosyal politika alıcılarına yönelik adımlarında merhamet esaslı temellendirme gerekmektedir. Şehirleri yönetirken, sosyal politika
aktörlerinin kaçırmaması gereken birinci ilke budur. Bu temellendirme/ilke, yönetimde kademeli birtakım adımların atılmasını gerektirmektedir.
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1. Adım
Ne olursa olsun,
insan!

5. Adım
Tespit ve
da ıtımda gizlilik
esasına riâyet
etmek

2. Adım
Ayrımcılık
zeminine
dü memek

MERHAMET

4. Adım
Öncelik
sıralamasına
dikkat etmek

3. Adım
stismar eden
olsa da devam
etmek

Şekil 6: Merhamet İlkesinin Adımları

Şekil 6’dan anlaşıldığı üzere, bu adımların birincisi, şehri yönetirken sosyal politika alıcısının “ne olursa olsun insan olduğu” gerçeğini merkeze almaktır:
i) Bu adım, “insanın ihyâsı” olarak görülmektedir ve bu varsa, “muhtaç
		 insan olma”nın dışında bir hesap söz konusu edilemez.
ii) Burada “(sosyal devlette) kâr-zarar hesabı yapılamaz” ve şehrin
		 yöneticilerinin “vazifesi”dir. Dolayısıyla, esasında merhamet ilkesi,
		 “merhamete dayalı görev” anlamındadır.
iii) Bu vazife/ilke (merhamet), o kadar geniş ve rahat bir ilişki zemin
		 sunmalıdır ki, muhtaç insan ihtiyacını giderme noktasında yönetim
		 mercilerine “çekindim de gidemedim” diyememelidir.
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iv) Gerekirse bu merhamet ilkesi, yöneticilerin kurum imkânları
		 yetmediğinde kendi özel vasıtaları ile muhtaç olanın ihtiyacını gidermek
		 için seferber olması anlamına da gelmektedir.
Dolayısıyla şehrin sosyal politika yönetiminde mesele, “Muhtaç insan ise yeter!” şeklinde bir yaklaşım içinde olmaktır.
Bir şehrin sosyal politika yönetiminde merhamet ilkesinin somutlaşması noktasında ikinci adım, muhtemel ayrımcılık zeminleri ile ilgilidir. Söylemde “insan”
ve benzeri birçok sofistike ifadeler görülebilse de uygulamalarda yer yer pratikte
insanlık dışı “ayrımcılıklar” söz konusu olabilmektedir.
Yapılan mülâkatlarda da bu tehlikeye işaret edilmektedir ve örneğin yöneticilerden biri (Esenler’deki Suriyelilerden bahisle) “bizim fakirlere nasıl yardım ediliyorsa onlara da [yardım] yapıyoruz.” demek sûretiyle, ayrımcılık zeminine düşmediklerini, sadece “muhtaç insan” vurgusu yani merhamet ilkesine göre adım attıklarını
ortaya koymaktadır.
Merhamet ilkesinin şehrin sosyal politika yönetimindeki varlığını göstermek
anlamında üçüncü adım, sosyal politika alıcılarının bir kısmının merhamet ilkesini
istismar etmesi ya da tembellik yapması sonrasında istismar etmeyen veya tembellik yapmayan çoğunluğu mağdur etmemek adına merhamet ilkesini elden bırakmadan desteğe devam etmektir.
i) Buna göre, sosyal politika alıcılarından bazıları için sosyal politika
		 uygulamalarının “istismara açık bir alan” olduğunu baştan bilmek ve
		 kabul etmek gerekmektedir.
ii) Ancak, “İstismar var diye hayır kapısı yok edilemez.” Bu bakımdan olması
		 gereken, istismar eden çıksa bile muhtaçlar çok olduğu için “sonuna kadar
		 yardım edilmesi”dir.
iii) Aksi hâlde, yani istismar var diye bütün sosyal politika alıcılarının
		 desteğini kesmek demek, örneğin sokaklarda evsizlerin dolaşmasına
		 neden olmak demektir.
Bir şehrin sosyal politika yönetiminde merhamet ilkesinin somutlaşmasının
dördüncü adımı, öncelik sıralaması ile alâkalıdır. Başka bir deyişle, insan muhtaç
ise merhamet ilkesi gereği sosyal politikalardan istifade edebilmelidir ama herhangi
bir çakışma durumunda veya normalde öncelik hangisine olmalıdır?
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i) Burada öncelik sıralamasının başında “âcil kod” ile gelen talepler
		 olmalıdır. Bir ân bile “bekletme yapılmadan” âcil vâkıa, öncelikli
		 olmalıdır. Âcil vâkıanın kiminle ilgili olduğu mühim değildir.
ii) Bazı durumlarda engelli ya da yaşlı olmak ayrıcalık yani pozitif
		 ayrımcılık, yani öncelik gerektirebilmektedir. Genelde bu “bazı
		 durumlar” sağlık ile ilgili olabilmektedir.
iii) Burada bir öncelik de “şehrin dışındaki âcil noktalar” içindir. Kendi
		 şehrinin muhtaçları bir kenara konmadan, onlara karşı merhamet ilkesi
		 çerçevesinde atılması gereken adımlar ihmal edilmeden, şehrin dışındaki
		 âcil muhtaçlıklar da öncelik sıralamasında kendisine yer bulabilmelidir.
Bir şehrin sosyal politika yönetiminde merhamet ilkesinin beşinci ve son adımı,
sosyal politika alıcılarının deşifre olmamasına âzamî ihtimam göstermektir. Burada
kastedilen şey, gizlilik esaslı işleyen bir mekanizmanın varlığıdır; damgalanma veya
küçük düşürmenin olmamasıdır; bir nevi “sır küpü” esaslı işleyen mekanizmaya sahip olunmasıdır. Bu adımda, sosyal politika alıcılarını “tespit etme” ve daha sonra
tespit edilenlere “uygulama” kısmı olmak üzere iki yön bulunmaktadır.
i) Birinci yön, genelde tespit etmek için yapılan “sosyal inceleme” ile
		ilgilidir.
Burada sosyal incelemecinin kullandığı dilin, bakışlarının, hareketlerinin yanında personel araçlarının dahi tespit süreçlerinde rencide edici olmaması için
âzamî gayret şarttır. Gerçek muhtacın da “hâlini beyan edememesi”, bu hassasiyetin önemini daha açık göstermektedir. Dolayısıyla tespit mekanizmasında mümkün olduğunda “çevreden izole” bir zeminin oluşturulması mühimdir.
ii) Gizlilik esaslı işleyen mekanizmanın ikinci yönü, tespit edildikten sonra
		 sosyal politika alıcılarına yönelik “uygulama” kısmıdır.
Bu durum, bazen gıda ve benzeri aynî destek vermek yerine nakdî sosyal yardım yapmayı tercih etmeyi gerektirebilir. Zîra aynî destekler, alıcıları âşikâr edebilmektedir; damgalama riski taşımaktadır. Bu nedenle tespit edilen muhtaç kişi
için “banka hesabı” açılıp, oraya nakdî sosyal yardım miktarının yatırılması, sosyal
politika alıcısının “gizliliği” için mühimdir. Burada mühim bir nokta da, yapılan
sosyal politika uygulamalarının daha sonra bülten, sanal ortam, internet sayfası
gibi yollar ile duyurulması, afişe edilmesidir. Böyle bir adım da elbette, sosyal politika alıcıları için damgalanma riski taşımaktadır. Açıkça ifade edilecek olursa, sosyal politika alıcıları “konu mankeni olmamalıdır.” Tüm bunlar bir yana, “kişisel
verilerin gizliliği” ile ilgili kanunu hakkıyla uygulamak bile yeterlidir.
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3.1.2. Adalet Esaslı Uygulama
Sosyal politika aktörlerinin şehri sosyal politika bağlamında yönetmelerinde birinci ilkeyi (merhameti) tamamlayan ve dengeleyen ikinci ilke, adalettir.

1. Adım
Önleyici sosyal
politika tedbirleri

6. Adım
Sosyal politika
uygulamalarında
merhamete adalet
dengesi

2. Adım
Gerekti inde
müdâhaleci
sosyal politikalar

ADALET
3. Adım
Sosyal
politikalara
eri imin tesis
edilmesi

5. Adım
Sosyal politika
uygulamalarının
kayırmacı
olmaması
4. Adım
Sosyal politika
kararı ve
da ıtımının hızlı
olması

Şekil 7: Adalet İlkesinin Adımları

Adalet ilkesi, sosyal politika alıcılarına yönelik uygulamalarda yerli yerinde bir
nizam için gereklidir, zîra kem âlet ile kemâlât olmaz. Bu ilkenin varlığı da somut
adımları gerektirmektedir.
Şekil 7’ye göre, bir şehrin sosyal politika yönetiminde adalet ilkesinin somut
göstergelerinden birincisi, önleyici sosyal politika tedbirleridir; çünkü esas olan
sosyal politika alıcısı konumunda düşmemektir. Bu anlamda örneğin;
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i) İşsiz kalmadan önce, işsiz kalmamanın yollarından olan eğitim alanın		 daki uygulamalar,
ii) Engelli kalınmaması için doğum öncesi veya doğum sonrası titiz
		 davranılması noktasındaki uygulamalar,
iii) Şiddete mâruz kalmamak, boşanmanın önüne geçmek, çocukların
		 parçalanmış bir psiko-sosyal girdap içinde kalmamalarını sağlamak ya da
		 yaşlıların “sorunlu” addedilmesine mâni olmak için aile politikalarının
		 ciddiyetle ve bütüncül olarak ele alınması gibi önleyici sosyal politika
		 tedbirleri, adaletin gereğidir.
Belki de tüm önleyici tedbirlerin merkezinde olan önleyicilik, aile ile alâkalı olanıdır; zîra her insan bir ailede dünyaya gelir ve iyi veya kötü, ailenin bir parçasıdır.
Bu nedenle, ailenin korunması ve güçlendirilmesine dönük her adım, diğer tüm
sosyal politikaları da etkileyen mühim bir önleyici sosyal politika adımı olacaktır.
Bu minvalde, uzman rehberlikçiler, sosyologlar, psikologlar eşliğinde aileleri bilgilendirmeye dönük “seminler”in yapılması mâkul örneklerdir. Bunların mekânsal
kurguları olarak da (Esenler Belediyesi’nde olduğu gibi) “Bilgi ve Hikmet Evi”,
“Gençlik Merkezi” gibi isimler altında yapılan daha geniş kapsamlı çalışmalar ya
da özelde “Mihmandar Hâneler” gibi nokta atışları da önleyicilik için mühimdir.
Çocukların sokak sokak dilenmelerinin sebeplerinden biri olan aileler ile “pazarlık yapıp okullara yazdırmak”, “ailelerine çocuk başı para ödemek sûretiyle”
eğitim hayatına dâhil etmek ve böylece ileride istihdam edilebilirliği sağlamanın
yanında kötü yollara (bağımlılık, suç vb.) düşmelerine mâni olmak da önleyici
sosyal politika örneklerindendir.
Öte yandan bir şehrin sosyal politika yönetiminde adalet ilkesi açısından ikinci
adım, tüm önleyici sosyal politika adımlarına (yani birinci adıma) rağmen, şu veya
bu nedenlerle muhtaçların (müdâhaleci sosyal politika alıcılarının) olabilmesidir.
Bu minvalde, adalet gereği esas mesele de muhtaç her insanın muhtaçlığının giderilmesi hakkına sahip olmasıdır. Burada iki husus bulunmaktadır.
i) İlk husus, sosyal politika alıcılarının “sayısının tespiti”dir.
Her yerleşim yerinde sosyal politika alıcılarının sayısı çıkarılmış olmalıdır ve
güncellenmelidir. “Müphem, farazî, yaklaşık, tahmini” bir imkân ile adalet bir kısım sosyal politika alıcıları için işlerken diğer bir kısım için işlemeyecektir, çünkü
diğer bir kısmı “sayı içinde değildir.” Bu ise ancak bir yazılım ile mümkündür.
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ii) Burada sayıyı net ortaya koyabilmek için de önemli olan diğer husus,
		 sosyal politika alıcılarının “kimler” olduğunun da net bir biçimde ortaya
		konmasıdır.
Nihâyetinde gerek sayı ve gerekse alıcı türleri, aynı zamanda güncellenmelidir. Örneğin; daha evvel yerleşim yeri için “dilenciler” alıcı türü olmayabilir ama zamanla dilenciler yerleşim yerine gelmeye başlamışsa, ona
göre sosyal politika alıcıları içinde dilencilerin “dâhil edilmesi” gerekir ki,
uygulamalarda dikkate alınabilsin. Böylece son güncel sayı da ortaya çıkmış olur.
Bu tarz güncellemeler de yazılımsız olmayacaktır.
Üçüncü adım, erişme ile ilgilidir. Bir şehrin sosyal politika yönetiminde adalet
isteniyorsa, muhtaçların sosyal politika alıcısı olabilmelerinin “kanalları” açık olmalıdır, iyi işlemelidir.
i) Bu adım, ikinci adımın tek başına yetmediğini de göstermektedir.
Zîra sosyal politika alıcılarının potansiyel sayısı net olarak ortaya konsa bile, bu
alıcıların sisteme erişememesinin adaletin tecellisi açısından sorun olacağı âşikârdır.
ii) Erişim sorunu, sistemden bir yönüyle “haberdar olunmaması”
		 anlamına da gelmektedir.
Sosyal politika aktörlerinin kurumsal sosyal medya hesapları olsa da aktif web
sayfalarının olmaması ciddî bir eksiklik olarak kaydedilmelidir ama SMS ya da
birebir telefon ile arama bu boşluğu doldurabilmektedir.
Erişim durumu bir şekilde çözüldükten sonra bir şehrin sosyal politika yönetiminde adaletin tecellisi için dördüncü adım, karar hızıdır.
Sayının net tespiti, tespit olanların erişimi (başvurusu ya da haber alınması) tek
başına yeterli olmaz; ilâve gerekli olan husus, sosyal politika yöneticilerinin prosedüre boğmayan hızlı karar alma süreçlerini işletmeleridir.
Burada temel mesele, zamanında tecelli etmeyen adaletin gerçek mânâda adalet
olmayacağıdır. Dolayısıyla bürokratik hantallık, sosyal politikalar için kabul edilemez bir sorundur ve süreçlerin hızlı işlemesi, dezavantajlı durumların büyümemesi
için önemlidir.
Diğer taraftan, sosyal politika yönetiminde adaletin tecellisi için beşinci adım,
hızlı olsa da kayırmacı olmaması gereğidir.
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i) Bu, hem karar almada,
ii) Hem de kararı uygulamada üzerinde durulması gereken bir meseledir.
Elbette bu da adalete aykırı bir durumdur ve kaçınılması esas olmalıdır. Mesele, inisiyatif kullanan yöneticiler için daha mühimdir; ellerindeki inisiyatifleri hak
üzere kullanmaları gerekmektedir.
Altıncı ve son bir adım, israfa kaçmamaktır. Bir şehrin yönetiminde kaynakların kullanımı mühimdir, ama bir şehrin sosyal politika yönetiminde kaynakların
israf edilmeden kullanılması, gerçek mânâda muhtaçların mağdur olmaması için
daha mühimdir. Bunun temini, adaletin tecellisi için sıralanan beş adımın bütününü temin etmekle doğrudan ilgilidir.
i) Önleyici sosyal politika adımları olabilirse, müdâhaleci sosyal politikadan
		 kaynaklı büyük masraflara gerek kalmayacaktır.
ii) Müdâhaleci sosyal politika adımlarına gerek kalan yerlerde sayının
		 net olarak ortaya konması ve alıcıların tespiti de gereksiz harcamanın
		 önüne geçecektir.
iii) Alıcıların sisteme erişebilmesi ve sistemden olabildiğince hızlı ve kayırma
		 olmadan istifâde edebilmesi de verimlilik için gereklidir.
Bu adımlarda sosyal politika alıcılarının “mecbursunuz yardım etmeye” türünden çıkışları, yani sosyal politika yöneticilerinin merhamet damarını devreye sokma çabaları, adaletin kılıcı ile dengelenmelidir. Bir katılımcının dediği gibi “yardımları adaletle dağıtamazsan zaten bu işi yapmanın ne anlamı kalır.”

3.1.3. Doğruluk Esaslı Denetim
Denetim olmadan, uygulamanın adil olup olmadığının tam mânâsıyla anlaşılması mümkün değildir. Denetimin de doğru usulle olması gerekmektedir.
Dolayısıyla doğru usulle işleyen denetim, uygulamaların adil olup olmadıklarını görebilme adına önemlidir.
Burada öncelikli mesele, denetimden neyin kastedildiğidir. Kastedilen şey,
“(…) siyâset sizi denetliyor, teşkilâtınız sizi denetliyor (...) sokaklara kadar örgütlenmiş (siyâsî) hareket, bir denetim mekanizması var...” şeklinde bir katılımcının
ifade ettiği siyasal araçlar üzerinden bir denetim değildir. Elbette bu, önemlidir
ama burada denetimden kasıt, hukukî müeyyideleri olan müdâhalelerdir.
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İkinci bir mesele, denetimde esas amacın, “sürdürülebilir kılmak” olması gerektiğidir. Buna göre; sosyal politika alıcılarına yönelik uygulamaların, sosyal politika
alıcılarının kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlayıp sağlayamadığını takip
etmek sûretiyle görmek gerekmektedir.
Eğer örneğin yapılan sosyal yardımlar tekrar ediyorsa, burada ya alıcının çalışabilecek durumu yoktur ya da yapılan sosyal yardımlar kişiyi kendi başına ayakta
tutmaya mâtuf değildir, “günü kurtarmak” adınadır. Hâlbuki aslolan sürdürülebilirlik namına “balık tutmayı öğretmek” mantığıdır.
Öte yandan, üçüncü bir mesele, denetimin hakkıyla yapılması durumunda ortaya çıkacak olan meyvelerden biri de istismarın olup olmadığının anlaşılmasıdır.
Katılımcıların çoğuna göre sosyal politika alıcılarının, uygulamaları istismar etmeleri sıkça karşılaşılan bir durumdur.
Bir örnek: “(...) adamın dört tane dairesi var ama Nene Hatun Mahallesi’nde
oturuyor ve kira istemeye geliyor...” Bu ve benzer ifadeler, sosyal politika uygulamalarında istismar eden alıcıların varlığına işarettir. Bazılarına göre, alıcıların istismarı çokçadır, bazılarına göre “neredeyse yarı yarıyadır.” Meselenin çokluğundan
olsa gerek, istismar edenler için özel bir ad da kullanılmaktadır: “Misafir sanatçı”,
yani “Türkiye’nin tüm ilçelerini gezmiş, her yerden yardım almış...” kişi.
Burada başka bir mesele daha gündeme gelmektedir. Her yerden ya da birden
çok yerden destek almak, yani “mükerrer” destek almak, istismar kabul edilmeli
midir? Yani gerçekten “ihtiyacı var idi ama ihtiyacını karşılamaya yeten miktar
olmadığı için diğer yerden de topladı” şeklinde bir bilgi olsaydı, istismar denilebilir
miydi? Bir katılımcının da ifade ettiği gibi “Her mükerrerlik istismar değildir.”,
çünkü gerçekten de tespit edildiği üzere “yetmeyebilmektedir.”
Dolayısıyla, diğer bir mesele olarak, burada her alıcının doğrudan istismar ettiği yargısı yerine denetimin başarılı olmasını temin etmek sûretiyle, denetime göre
istismarın olup olmadığını ortaya koymak gerekmektedir. Böylece, “İstismar edenler tembel mi?” şeklindeki soru da “mükerrerlikler”in istismar sayılıp sayılmadıklarını ayıkladıktan sonra mâkul bir soru olacaktır.
Bazılarına göre, alıcıları tembel olarak değerlendirmek mâkul değildir, çünkü
meselenin altında yatan nedenleri bilmek gerekmektedir. İşi profesyonel zemine
kaydıran, madde bağımlısı gibi yardım bağımlısı hâline gelen dolayısıyla denetim
sonrasında istismar ettikleri kesinleşenler bir kenara konulursa, “geçinemeyen” ya da
başka “özel durumları” olan alıcılar için tembel demek, elbette mâkul olmayacaktır.
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Öte yandan denetim/izleme yolu ile “(…) ‘Ben o işte çalışamam, başım ağrır, çok
yorulurum.’ diyen insanlar var...” ise, ortada tembellik var demektir.
Burada atılması gereken adım olarak, ceza akla gelmektedir. Tembel kişi için
ceza, desteklerin kesilmesidir. Ancak mesele, istismar edenler yani yalan beyan,
aldatma, gizleme gibi suç olabilecek minvalde olanlar için farklı işletilmelidir:
i) Öncelikle bunlar “kara listeye” alınmalıdır.
Böylece bir daha destek görmemelidir.
ii) Duruma göre kademeli olarak desteğin kesilmesi de söz konusu
		edilebilir.
Örneğin çalışabilecek durumdaki bir muhtaç, kendisine iş teklif edildiğinde
“bir-iki alternatif daha sunulması” ama yine de reddetmesi (beğenmemesi) durumunda desteğin kesilmesi ve bir daha destek alamaması söz konusu edilmelidir.
iii) Bazı durumlarda denetimin hemen akabinde doğrudan destek
		 kesilmelidir, çünkü doğruluk ilkesine uyulmamıştır.
Ancak en çok baskı bu durumdan ileri gelmektedir. İfade edildiği üzere “(...)
istismarcılar (...) yardımı kesince ortalığı ayağa kaldırıyorlar. BİMER, CİMER,
183, Kaymakam, Vali, Belediye Başkanı’na ulaşıyorlar...”, “(...) kurumu basıyor,
(...) maaşım kesildi diye bas bas bağırıyor...”
iv) Otomatik olarak destek “düşmelidir.”
Böyle bir şeyin mümkün olması için otomasyon sistemi gerekmektedir. Örneğin; sosyal güvence durumunun değişmesi durumunda, bilgi güncellenmesi otomatik olmalı ve böylece destek alamamalıdır.
v) Bazı durumlarda istismar edenin afişe edilmesi gerekebilir.
Ama bu hamle bazı aktörler tarafından istenmeyebilir. Oysaki bu hamle, merhamete aykırı değildir; yani alıcıların damgalanması değildir. Zîra ortada istismar
olduğu için söz konusu olan “alıcı” değil, “istismarcı”dır. Dolayısıyla bilakis, istismarcıyı afişe etmek sûretiyle engellemek, muhtemel alıcılara merhamettir.
vi) En mühimi, adlî cezaların işletilmesidir.
Nasıl ki sosyal politika aktörlerine “amacı dışında” yani kötüye kullanma noktasında “çeşitli yıllarda hapis cezası” veriliyor ise, sosyal politika alıcılarının bazılarına istismar derecesine göre, hapis cezaları verilmelidir.
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Aksi hâlde, bu tip istismarcıların önünü almak mümkün olmayacaktır, caydırıcılık
olamayacaktır ve dolayısıyla “hakîkî muhtaçlar” için de “kötü zanlar”a zemin hazırlanmış olacaktır.
Son olarak, istismar edenin tam zıddı bir şekilde, istismar etmeyene ödül vermek, adaletin gereğidir ve sonuçları itibarıyla istismar edene dolaylı bir cezadır.
Sosyal politika alıcısı olan birinin örneğin, üç ay sonra gelip “Yardıma ihtiyacım
yok, başkasına verin.” demesi, takdire şayan ve ödüle lâyık olması gerekmektedir.
Ödül vermek, aynı zamanda geri kalanın da eğitimidir.

3.2. Temel İlkelerin Uygulanması Aşamasında
Muhtemel Engeller ve Engelleri Aşma Adımları
Bir şehrin sosyal politika yönetimi için merhamet, adalet ve doğruluk ilkeleri
tek başına yeterli değildir; aslolan bu ilkelerin uygulanabilmesidir.

2) Tespit
Mekanizması

1) Mevzûat

5) Personel
3) Bütçe

4) Kurumsal
Yapı

Şekil 8: Temel İlkelerin Uygulanmasında Muhtemel Engeller
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Ancak temel ilkelerin uygulanması noktasında bazı engeller bulunmaktadır
(Şekil 8). Bunlar:
i) Mevzûat,
ii) Tespit mekanizması,
iii) Bütçe,
iv) Kurumsal yapı,
v) Personel.

3.2.1. İlgili Mevzûattan Kaynaklanan Durumlar
Bu engel zeminlerinden biri, mevzûat ile alâkalıdır. Burada sorulması gereken
birinci husus, sosyal politika yönetimi açısından mevzûat ile alâkalı sorun olup
olmadığıdır. Ortaya çıkan tablonun, “bakış açısına göre değiştiği” görülmektedir.
Bir katılımcının veciz ifadesi ile “(...) mevzûata bakarsanız hiçbir şey yapmazsınız
ya da mevzûata bakarsınız bir cümleden yola çıkarak coşarsınız...”
Burada söz konusu olan durum, “(...) mevzûatlarımız açık, fakat bir takdir yetkimiz de var.” şeklinde bir katılımcının beyan ettiği üzere, yöneticilere göre değişken bir zeminin olabilmesidir. Takdir yetkisi olsun veya olmasın, “yeter ki iş
yapılmak istensin” mevzûatta engel olmadığı, mevzûatı bahane eden hiçbir mâkul
zeminin olmayacağı da açıkça şöyle ifade edilmektedir. Burada temel sorun “X
yöneticisi değişince ne olacağı” ile ilgilidir. X yöneticisi, sorun varsa bile mevzûata
takılmadan işlemlerini hakkıyla yerine getirmekte iken, yerine gelen Y yöneticisi
aynı mevzûata takılıp işin hakkını ver(e)meyebilecektir. Dolayısıyla her yönetici,
mevzûattaki sıkıntıyı “esnetme” yoluna gitmemektedir ya da gidememektedir. İlgili mevzûatta kanunların, yönetmeliklerin ve benzeri metinlerin çok ve dağınık
olması da bu tarz esnetme işini ayrıca zorlaştırabilmektedir.
Mevzûattaki dağınıklıktan kaynaklı ikinci husus, ortak ya da standart bir çerçeve çıkarılamamasıdır. Bu durum, özellikle sosyal politika alıcısı olma “kriterleri”
ile yakından ilgilidir. Buna göre, her bir sosyal politika aktörünün sosyal politika
“alıcısı” kabul etme kriterleri farklılık arz etmektedir ve bu da mevzûat kaynaklıdır. Belediye aktöründe farklı bir kriter var, SYDV’de farklı ve Bakanlık/Bakanlıklar bünyesinde farklı kriterler var. Meselenin sivil toplum kuruluşu aktörü ayağında da çoğu zaman kritere dayanmadan işlemlerin yapılması söz konusudur.
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Ortak/standart kriter olmamasının belki de en büyük handikaplarından biri (yukarıda ortaya konan) mükerrerliktir, yani birden çok aktörün alıcısı olma sorunudur.
Bunun düzeltilmesinin bu ve benzer birçok sorunu çözebileceğini düşünmek yanlış
olmayacaktır.
Düzeltilemeyince, mevzûatla alâkalı üçüncü husus olarak, “yönlendirme”, “esnetme” ya da “farklı usuller” ile çözüm çabaları görülebilmektedir.
i)
		
		
		

Buna göre, bir sosyal politika aktörünün, ilgili muhtacın işlemlerini
mevzûat engeli nedeniyle yapamadığı zamanlarda, muhtaç kişiyi mevzûata
göre işlemleri yapabilen diğer sosyal politika aktörüne “yönlendirme”si söz
konusu olabilmektedir.

ii) Ancak bazen mesele, mevzûatı dikkate almama “arada (mevzûattan)
		 bazı şeyleri kaçırma” anlamında bazı riskli alanlara kayma
		 şeklinde de olabilmektedir.

3.2.2. Sosyal Politika Alıcılarının Tespit Edilmesi
Bir şehrin sosyal politika yönetimindeki ilkelerin uygulanmasında ortaya çıkabilen diğer engel, sosyal politika alıcılarını tespit etme ile ilgilidir.
i) Birinci basamak bağlamında hâlihazırda, ağırlıklı olarak ihbar ve
		 başvuru esaslı işleyen bir kabul mekanizması bulunmaktadır.
Kişi ya kendisi ilgili aktörlerden birine başvurmaktadır ya da sivil toplum kuruluşları, muhtar, imam, komşu veya başka kişi ya da kurumların bildirmesi ile sosyal
politika alıcısı olma sürecine girmektedir. CİMER, 183 gibi diğer kanallardan da
özellikle kamu sosyal politika aktörlerine bir şekilde ulaşmak da mümkün olmaktadır. İdeal olansa, ihbarın asgarîye indirilip başvuruya gerek kalmadan “otomasyon”
sistemi üzerinden “sosyal politika alıcı havuzu” gibi bir imkânın olmasıdır.
ii) Bu anlamda beyânatın yetmeyeceği âşikârdır; bu nedenle ikinci basamağa
		 geçilmektedir: İnceleme.
İnceleme, iki yönlüdür. Bir yönü, “teknik inceleme”dir yani otomasyon sistemi
üzerinden ilgili şahsı taramadır, ki bu imkân hâlihazırda Türkiye’de tüm sosyal politika aktörlerinde bulunmamaktadır. İkinci yönü, bizzat ilgili şahısla baş başa muhâtap
olma anlamında “sosyal inceleme”dir. Ev ziyaretleri, komşuya sorma, çevreden bilgi alma da sosyal inceleme içine girmektedir. Öte yandan ilgili kişinin komşusu
ya da çevresinden gelen bilgilerin doğruluğu da kesin ve sağlıklı olmadığı için,
bu bilgiler sosyal incelemede “ön bilgi” anlamındadır ve daha sonra ilgili kişi ile
görüşme söz konusudur.
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Görüşmeler evde derin yani uzun olabileceği gibi 10 dakika gibi kısa da olabilmektedir. Değerlendirmede evdeki her şey, ölçü olarak ele alınmaktadır.
iii) Tespit etme ile ilgili belki de en mühim nokta, sosyal politika aktörleri için
		 ortak veri tabanı (yazılım) meselesidir.
Ortak veri tabanı üzerinden teknik inceleme daha mâkul ve hızlı olabilir. Özellikle (yukarıda ortaya konan) istismar sorunu da düşünüldüğünde, tespit için sosyal politika aktörlerinin “birlikte” olması daha önemli hâle gelmektedir. Ortak veri
tabanı olmayınca, “imam”, “muhtar” gibi halkı daha iyi tanıyan ama yer yer “subjektif ” olma ihtimalleri olan kişi veya kurumlardan yardım alınmak zorunda kalınabilmektedir.
iv) Ayrıca bu meselenin uzantısı olarak (yukarıda mevzûat hususunda da
		 değinilen), kriter ile ilgili sorun da bulunmaktadır. Her bir sosyal politika
		 aktörü için farklı kriterler söz konusudur.
Bir aktörün destek verdiğine diğer aktör, kriter farkından dolayı desteklememiş
olabilmektedir. Belki daha da mühim olanı, kriterlerin yöre/yerleşim yeri farkı dikkate alınarak ortaya konmamasıdır. Bu, ciddî bir dezavantajdır, çünkü her yerleşim
yerinin sosyo-ekonomik durumu farklıdır.
Dolayısıyla bir yandan kriterlerin aktörlere göre farklılaşması, diğer yandan da
aynı aktörün kriterlerinin yerleşim yeri dikkate alınmadan genel olarak ortaya konması sorunu bulunmaktadır.

3.2.3. Bütçe Kısıtları
Bir şehrin sosyal politika yönetim ilkelerinin uygulanma aşamasındaki diğer bir
engel, bütçe bağlamındadır.
Öncelikle bilinen bir gerçek vardır ki, o da sosyal politika alanının çok fazla
maddî güç isteyen bir alan olmasıdır. Hâl böyle olunca bütçenin yetmemesi ile sıkça karşılaşmak mümkün olmaktadır. Mesele genel ekonomik sorunların da dahli
olması durumunda, daha sorunlu hâle gelebilmektedir. Dolayısıyla her şeyi, her
istenilen şekilde yapmak mümkün olamamaktadır. Böyle bir sorunun sonucu olarak, örneğin yoksulluk sorununu kökünden çözmek zor olmaktadır. Durum sivil
toplum kuruluşları gibi bazı aktörler için daha vahimdir.
Bu tarz bir sorunu aşma noktasında aslolan, bütçelerin takviye edilmesidir veya
en başında büyütülmesidir. Takviye ya da büyütme olamayınca, “farklı yöntemler”
devreye sokulmaktadır.
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i) Bu farklı yöntemlerden biri, “ilgili birimlerin destekleri” ile sosyal politika
		 alanında faaliyetler yürütmektir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan destek almak bu minvaldedir. Bu tarz destekler
de daha çok “proje bazlı”dır. İstanbul Kalkınma Ajansı gibi kurumlardan alınan
projeler de bunun örnekleridir. İşverenlerden de proje bazlı desteklerin olduğu
görülmektedir veya hayırsever işverenlerin belli başlı ihtiyaçları karşıladıkları kaydedilmektedir. Tüm ulusal destek/projeler dışında uluslararası destekler de olabilmektedir. Türkiye’deki Suriyelilere yönelik Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası
kuruluşların katkıları, bu çerçevededir.
ii) Sosyal politika aktörlerinin faaliyetlerini maddî açıdan destekleme
		 meselesi, “sponsorluk” biçiminde de görülebilmektedir.
iii) Bunların yanında “zekât” gibi Türkiye’nin değerlerine uygun bir
		 kaynak da sürece dâhil edilmelidir.

3.2.4. Kurumsal Dağınıklık ve Koordinasyon
Meselenin bir de kurumsal zemini bulunmaktadır.
i) Öncelikle, doğal olarak her sosyal politika aktörünün kurumsal
		 yapılanması farklıdır.
Zîra bir aktör belediye, biri bakanlık birimi, biri Kaymakamlık uhdesindeki
vakıflar, biri de sivil toplum kuruluşlarıdır. Bir aktörde olan üst birim diğerinde
olmayabilir ya da başka türlü olabilmekte iken, başka bir aktörde olan personel
türü, diğerinde olmayabilmekte ya da farklı türde olabilmektedir.
Burada doğal olmayan nokta ise, bir kamu sosyal politika aktörünün içinde
birden çok sosyal politika biriminin “farklı isimler” altında olmasıdır. Böyle bir
durum uygulamalarda sorun teşkil edebilmektedir. Hatta birimin alanı esasında
sosyal politika ile ilgili olmamasına rağmen, yaptığı uygulamaların sosyal politika
ile alâkalı olması da söz konusu olabilmektedir. Örneğin; belediyenin Esenler Toplumsal İletişim Merkezi (ESTİM) diye bir merkezi bulunmaktadır. “Bu Merkez’in
temel bütün alanı halkla ilişkilerdir, ama yaptığı uygulamalar sosyal politikalardır.”
ii) Kurumsal zeminde ikinci mesele, koordinasyon açısındandır. Bu durum,
		 kurumsal yapılanmadaki sorunun en bariz sonucudur.
Koordinasyon sorununun bir yönü, bir sosyal politika aktörünün “kendi bünyesi”ne dönük iken diğer yönü tüm sosyal politika aktörlerinin “kendi aralarında”
olanıdır.
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Birinci yön ile ilgili örneğin Esenler Belediyesi’nde sorun görünmemektedir, yani
Esenler ölçeğinde belediye bünyesinde sosyal politika alanında koordinasyon konusunda başarı görülmektedir. Ancak her yerleşim yerinde böyle olmadığı, olamayabileceği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle “yapının yeknesak olması” elzemdir.
Diğer yön olarak, ilgili tüm sosyal politika aktörlerinin koordinasyonu da mühimdir. Bu konuda sivil toplum kuruluşları için sorun daha barizdir. Otomasyon sistemi
olmasına rağmen, belediyenin bu sisteme dâhil olmaması da sosyal politika aktörlerinin uygulamada karşılaştıkları sorunları çözememeleri sonucunu doğurmaktadır.
Bu anlamda olan şey, koordinasyon değil de “bilgi alışverişi” şeklinde ilişkilerdir. Bu
bilgi alışverişi yolu ile sosyal politika alıcılarının durumu net bir şekilde öğrenilmiş
olmaktadır ve ona göre adım atılmaktadır. Bu anlamda “sıkıntı olmadığı” âşikârdır.
Başka bir ifade ile Esenler’de genel idâre ile yerel idârenin birimleri ve dolayısıyla sosyal
politika aktörleri koordineli ve uyumludur, ama bu durum Esenler için kesinliği olan,
diğer yerleşim yerleri için ne olacağı bilinmeyen bir şeydir; bunu her ilçede bulmak
mümkün değildir.
Bu nedenle yapılması gereken, sosyal politika aktörleri arasında koordinasyonu
“ortak veri tabanı merkezli” bir sistemde kurgulamaktır; tüm Türkiye’de olmalıdır.
Böylece kişiye (yöneticiye) dayalı, yöneticinin “işin ehemmiyetini kavramasından kaynaklı” bir koordinasyon yerine, sisteme dayalı koordinasyon elzemdir; zîra yöneticilerin değişebilmesi, bunu gerektirmektedir. Dolayısıyla, kişiye bağlı olmaktan çıkarıp
yapısal bir mâhiyete çekmek gerekmektedir. Ancak her yerleşim yerinin yapısı farklı
olacağı için aktörlerin kurumsal koordinasyon biçimi de o yerleşim yerine göre olmalıdır.
iii) Gerek sosyal politika aktörlerinin sosyal politika ile alâkalı kurumsal
		 yapılarının oturması ve gerekse uygulamalarda niteliğin artırılması için,
		 üçüncü bir mesele olarak, AR-GE çalışmaları mühimdir.
Hâlihazırda sosyal politika aktörlerinin AR-GE çalışmalarının olmadığı anlaşılmaktadır. Hâl böyle olunca, doğal sonuç olarak bir yandan kurumsal yapılanmanın
olmaması ya da niteliksiz olması ile karşılaşılmaktadır. Diğer yandan da sosyal politika
aktörleri arasında koordinasyon sorunu görülebilmektedir. Bu sorunların ortaya çıkmaması ya da asgarîye indirilmesi için AR-GE her sosyal politika aktörü için gerekli
olmaktadır.

3.2.5. Personelin Özellikleri
Bir şehrin sosyal politika yönetiminde olmazsa olmaz bir husus da personel ile alâkalıdır. Öncelikle “personel sayısı”na, personel sayısının yeterli olup olmadığına bakılmalıdır. Haddizâtında katılımcıların çoğunluğu personel azlığından dertlenmektedir.
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i) Personel eksikliği nedeniyle mevcut personelin “mesaiye kalması” ya da bir
		 gönüllü edasıyla “yedek personel” imiş gibi açıkları kapatması ile
		karşılaşılmaktadır.
ii) Bunun yanında, mevcut personel tarafından muhâtap kişinin
		 ilgili başka bir aktöre “yönlendirmesi” de çözüm olarak denenmektedir.
iii) Ayrıca ilgili sosyal politika aktörüne (örneğin belediye) bağlı
		 diğer birimlerden personel desteği ile sorunu giderme çabaları da
		olabilmektedir.
iv) Bazen de stajyer öğrenciler, sosyal politika biriminde bir nevi personel
		 olarak değerlendirilebilmektedir.
En nihâyetinde temel mesele, sosyal politika aktörlerinin sosyal politika ile ilgili birimlerindeki personelinin yeterli olmadığıdır. Bu nedenle olması gereken,
personel sayısını yeterli hâle getirmektir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, her
yerleşim yerinin nüfusuna ve nüfusundaki sosyal politika alıcılarına göre personel
sayısını ayarlayabilmektir. Meselenin bir de “nitelik” yönü bulunmaktadır. Başka
bir ifade ile sosyal politika aktörlerinin sosyal politika birimlerinde çalışan personel, hangi vasıfta olmalıdır?
i) Bu vasıf meselesinin bir yönü, mezun olunan bölüm ile ilgilidir.
Tablo 3: Türkiye’de Sosyal Politika İle İlgili Birimlerde Çalışanların
Mezun Olması Beklenen Belli Başlı Bölümler (Alfabetik Sıralı)
Bölüm Adı

Öğretim Yılı

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

4

2

Çocuk Gelişimi

4

3

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

2

4

İlahiyat

4

5

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

6

Öğretmenlik

4

7

Psikoloji

4

8

Rehberlik ve Danışmanlık

4

9

Sosyal Güvenlik

2

10

Sosyal Hizmet

4

11

Sosyoloji

4

12

Tıp

6
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Dolayısıyla ilgili birimde çalışan personelin hangi bölüm mezunu olması durumunda daha nitelikli olması beklenmektedir?
Tablo 3, bu hususta bir zemin sunmaktadır. Buna göre; sosyal politika ile ilgili
birimlerde çalışmak için “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, Çocuk
Gelişimi, İlahiyat, İş Sağlığı ve Güvenliği, Öğretmenlik, Psikoloji, Rehberlik ve Danışmanlık, Tıp, Sosyal Güvenlik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Sosyal Hizmet”
bölümlerinden birinden mezun olmak öncelikli ve hatta gerekli olmalıdır. Zîra bu bölümler, ya sosyal politika alanının merkezindedir (Sosyal Hizmet, Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Güvenlik), ya sosyal politika alanı ile yakın ilişkidedir (İş
Sağlığı ve Güvenliği, Sosyoloji, Psikoloji, Tıp, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Çocuk
Gelişimi), ya da sosyal politika konularını bünyesinde barındırmaktadır (İlahiyat, Öğretmenlik, Rehberlik ve Danışmanlık).
Bunların personel alımlarında öncelikli olması veya en azından yüksek bir oranda
personelin bu bölüm mezunlarından müteşekkil olması, nitelik açısından olumlu etki
demektir.
Öte yandan hâlihazırda “Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” mezunlarının personel olarak alındığı bilinmektedir. Ancak Tablo
3’te sıralanan bölüm mezunlarının birimlerdeki oranları düşüktür. Tablo 3’deki bölümlerden olmayan hatta sosyal politika alanı ile hiç ilgisi olmayan bölüm mezunlarının da sosyal politika ile ilgili birimlerde personel olduğu kaydedilmektedir.
ii) Ancak durumu, doğrudan bir sorun olarak görmeme eğilimi de
		 bulunmaktadır; yerine tecrübe vurgusu öne çıkmaktadır.
İlgili bölümden mezun olup çalışmaya başlayan personelin “Biz böyle bilmiyorduk.” şeklindeki ifadelerine atfen, önemli olanın bölüm mezuniyeti değil de “tecrübe” olduğu dile getirilmektedir. En nihâyetinde mesele, bir yandan ilgili bölüm
mezuniyeti diğer yandan da tecrübe üzerinden şekillenmektedir.
En güzel ve ideal olanı, ilgili bölüm mezununun tecrübeyi de dikkate alarak hareket etmesidir; zîra sosyal politika alıcılarının genel dezavantajlı hallerine derman
olmak, ciddî bir bilgi ve tecrübe birlikteliğini gerektirmektedir.
iii) Böyle bir ihtiyaç, üçüncü bir mesele olarak, personelin taşıması gereken
özellikler hususunu gündeme getirmektedir (Tablo 4).
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Tablo 4: Sosyal Politika Alanında Çalışan Personelde
Olması Gereken Belli Başlı Özellikler

1

Uyanık olmak/konuya hâkim
olmak.

Çünkü sosyal politika alıcılarının istismar edip
etmediklerini fark edebilmelidir.

2

Profesyonel mantığı önde olmalıdır.

Çünkü merhamet yoğunluğu, adalet dengesini
ıskalatabilmektedir.

3

Memur mantığı ile hareket
etmemeli: Gönüllü (isteyerek)
çalışmaya yatkın olmalıdır.

Çünkü sosyal politika alıcıları ile hemhâl olmak,
çetindir ve yer yer mesai kavramının işlememesi söz
konusu olmaktadır.

4

Güler yüzlü, sempatik olmalıdır.

Çünkü muhâtap olunan kesim, mağdur kesimdir ve
bunların tatlı söze, güler yüze her daim ihtiyaçları
bulunmaktadır.

5

Yaptığının karşılığında beklenti
veya menfaati olmamalıdır.

Çünkü beklenti veya menfaat alışverişte olur ve
muhâtap olunanlar, muhtaç insandır.

6

Hızlı ve atik olmalıdır.

Çünkü yavaş işlemler, mağdur olanın mağduriyetini
artırabilmektedir.

7

Yabancı dil bilmelidir.

Yabancı dil bilmek, yer yer daha faydalı olmak için
mühimdir. Çünkü artık “göçmenler” ile muhâtap
olunmaktadır.

8

Güçlü olmalıdır.

Çünkü bedenen, zihnen, kalben güçlü olmak,
işinde süreklilik demektir; soğukkanlılığı muhâfaza
edebilmek demektir.

iv) Bu ve benzer nitelikleri muhâfaza etmek veya geliştirmek için ya da
		 yeni olumlu nitelikler kazandırma noktasında, dördüncü bir mesele
		 olarak, personelin “eğitime tâbi tutulması” önemlidir.
Eğitimin bir yönü, personele kurum dışında eğitim alabilmesine izin vermektir.
Eğitim için istifa etmeye gerek bırakmadan lisansüstü eğitim yapanlara teşvik ve
izinleri vermek, örneğin esneklik sağlanması ve işten erken çıkabilmek bu minvaldedir veya mesai dışında “ikinci öğretim” gibi seçenekler, buraya dâhildir. Eğitimin
diğer yönü de kurum içi yani “hizmet içi eğitim”dir.
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Hâlihazırda hizmet içi eğitimler olmakla birlikte, zayıf veya yetersiz görünmektedir. Eğitimlerse bir nevi, personelin alanında ayakta kalmasına dönüktür.
En nihayetinde, personelin birimine göre hizmet içi eğitim periyotları farklılaşmalıdır. Saha çalışanı için daha fazla, üst yöneticiler için daha az olmalıdır.
Hizmet içi eğitim, personeli “birime uygun hâle getirmek” demektir; ama aynı
zamanda hizmet içi eğitim demek, personele değer vermek demektir. Personele değer vermek, personel için muhtemel “tükenmişlik” sorununa da çözüm demektir.
v) Bu noktada, beşinci bir mesele olarak, “personelin tükenmişliği”
		 sorunu söz konusudur.
Personelin muhâtap olduklarının tamamına yakını, doğal olarak sıkıntılarını
dile getirmektedir. Saha çalışanı için durum daha da çetin olabilmektedir. Durum,
personelin cinsiyet ve yaş durumuna göre de farklılaşabilmektedir. Muhataplardan
hakarete mâruz kalmak da mümkün olabilmektedir.
Hiçbir kötü söz veya hakaret olmasa bile, bir-iki saat süren inceleme görüşmeleri sonrasında “dayak yemiş gibi” olunmaktadır. Özetle, sosyal politika alanındaki
personelin “yıpranması” kaçınılmazdır.
Burada kritik soru, personelin bu tarz tükenmişlik veya yıpranmışlık durumuna karşı “bir şeylerin” olup olmadığıdır. Mülâkatlardan tespit edilenlere göre, genel
mânâda herhangi bir planlı, sistemli ve kurumsal destek söz konusu değildir; personel kendi sorununu kendi yöntemleri ile çözmeye çalışmaktadır; bazen de yöneticilerin şahsî gayretleri ile işin üstesinden gelinme çabaları söz konusu olmaktadır.
Yönetimin dâhil olduğu tek hamle, bazen personelin yerini değiştirmek sûretiyle, bir nebze ve bir zaman dahi olsa, personeli rahatlatmak şeklinde olabilmektedir.
En nihâyetinde atılması gereken ideal adım, sosyal politika alanındaki personelin
periyodik rotasyonunun yanında (personelin bulunduğu pozisyona göre sıklığı
farklı olan) periyodik motivasyonunu sağlamaktır.
vi) Böyle bir adım aynı zamanda, altıncı ve son bir mesele olarak, nitelikli
		 personeli kurumda tutabilme adına da önemlidir. Zîra değer verilen,
		 değerini bilenlerle kalmaya devam edecektir. Değer verildiğinin bir
		 göstergesi de sorunları ile ilgilenilmesidir.
Değer vermenin başka göstergeleri de bulunmaktadır. Bunun da özel adı
“performans değerlendirme” şeklinde geçmektedir. Nitelikli personel ile niteliği düşük olan personel arasında farklı muamele yapmak adaletin gereğidir.
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Hem mezuniyet, hem tecrübe, hem aşkla (gönlünü ortaya koyarak) çalışan bir personel ile diğer personeller arasında farklılığı ortaya koyan bir mekanizma olmalıdır
ki nitelikli personel kurumda devam etsin.
Bunun yanında genel mânâda tüm personel için ücret ve özlük hakları önemlidir. Düşük ücret veya yapılan işe muâdil olmayan ücret, bir kısım personeli kurum
dışına meylettirebilir, çünkü bir kısım personelde kuruma bağlılık ücret ile alâkalıdır. Özlük hakları da benzer bir mâhiyet arz etmektedir. Kısmî düzenlemelerin
olması, kısmî olumlu etki olacaktır.

3.3. Sosyal Politika Uygulamalarında Yönetim Modeli
Bir şehrin sosyal politika yönetiminde ilkeler şarttır, ancak ilkelerin uygulanmasında engeller olabilmektedir. Bu engelleri aşmak, bir yönüyle yönetim meselesidir;
sosyal politika uygulamalarında aktörlerin “yönetim” bağlamında yeri, konunun
“model oluşturma” kısmını teşkil etmektedir.

3.3.1. Sosyal Politika Alıcılarında “Yoğunluk Merkezi”
Sosyal politika yönetiminde mâkul bir çerçeve için öncelikle sosyal politika alıcılarının hangi bağlamda ele alınması gerektiği ortaya konmalıdır.

Şekil 9: Sosyal Politika Yönetiminde Yoğunluk Merkezi İşleyişi

i) İlk olarak, sosyal politika alıcılarının hangileri olduğu ve vasıfları
		netleştirilmelidir.
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Yoksullar
Evsizler

sizler

Göçmenler

Engelliler

Sosyal
Politika
Alıcıları
ehit
Yakınları ve
Gaziler

Ya lılar

Kadınlar

Gençler
Çocuklar

Şekil 10: Sosyal Politika Alıcıları

Şekil 10’da ortaya konduğu üzere, bu alıcılar yoksullar, işsizler, engelliler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar, gençler, şehit yakınları ve gaziler, göçmenler, evsizler yanında, Şekil 9’da belirtilmeyen bazı özel/âcil olay sonrasındaki gruplardan da olabilir.
Ancak en nihâyetinde sosyal politika aktörlerinin sosyal politika alıcı kitlesi, genel
olarak bu minvaldedir.
Burada önemli olan bir husus, sosyal politika alıcılarına yönelik sosyal politika
aktörlerinin görevlerinin asgarî standartlar ile sınırlı olduğudur, standart üzerindeki “refah” uygulamalarından sosyal politika aktörlerinin sorumlu olmadığı ve
kimsenin bu noktada zorlamasının mümkün olamayacağıdır.
Öte yandan bu gruplar ile bilinmesinde fayda olan bazı özellikler Tablo 5’te
ortaya konmaktadır.
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Tablo 5: Sosyal Politika Alıcılarının Sınıflandırılması

1
Yoksul
kimdir?
2

Her bir sosyal politika
aktörü, farklı kriter
belirleyebilmektedir.

Bunun bazı faydaları
olabilse de, genelde sorun
olduğu görülmektedir.

Bu nedenle, “en azından”
birbirine yakın bir kriter
ortaya koyma ihtiyacı
bulunmaktadır.

Her bir yerleşim yeri
için farklı olması.

Faydalı olacaktır, çünkü
her yerleşim yerindeki
hayat şartları farklıdır.

Bu durum, bölgesel
yoksulluk kriterinin
oluşturulması anlamına
gelmektedir.

Ancak işsize yönelik sosyal
politika uygulamaları, yani
istihdam politikaları her
sosyal politika aktörünün
gücü dâhilinde değildir.

Bu realite, göz önünde
bulundurularak,
aktörlerden beklentiler
şekillenmelidir.

3

İşsizler

TÜİK tanımına göre
standarttır.

4

Engelli-Yaşlı
Grubu

Yaşlılar da bazı şeyleri yapamama anlamında engelliler grubu içinde ele alınabilecekleri için yer yer
engelli-yaşlı birlikteliğinde sosyal politika adımları
atılmalıdır.

5

Kadınlar

Kadınların hepsi sosyal
politika alıcısı olmayabilir.

Bu nedenle dezavantajlı
olan ile olmayan kadınlara
yönelik bakış ve sosyal
politika uygulamalarının
farklılaşması önemlidir.

Bu farklılaşma, yerleşim
yeri için daha önemlidir,
zîra bölgesel anlamda
kadının örfî konumu,
etkili olabilmektedir.

6

ÇocularGençler

Çocuklar ve gençler
ile ilgili zemin genelde
birbirine yakındır.

Bu nedenle iki gruba
dönük sosyal politikalar
birlikte mütâlaa edilebilir.

Ama bazı örnekler
ayrıştırmayı da gerektirmektedir.

Şehit
Yakınları ve
Gaziler

Şehit yakınları ve
gaziler meselesinde,
personelin tavrı, diğer
gruplara yönelik
personelin tavrına göre
daha titiz olmalıdır.

Hatta bu konuda personel
özel yetiştirilmelidir.

Belki de ilahiyat kökenli
personele öncelik
verilmelidir ya da
imam-hatipler eşliğinde
süreç işlemelidir.

7

Ancak özel ayrımlar da dikkatlerden
kaçmamalıdır.

8

Göçmenler

Yabancı dil ve göçmen kültürünü bilmek önemlidir.

Böylece göçmenler ile
iletişim ve hakkıyla
işlemi yapmak mümkün
olabilir.

9

Evsizler

Türkiye için yeni yeni sorun olmaya aday bir
konudur ama bu konuda sosyal politika aktörlerinin
hazırlıklı olmasında fayda bulunmaktadır.

Hazırlıklı olmanın ilk
basamağı da proaktif
yönetimdir.
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ii) Tüm bu sosyal politika alıcı grupları ortaya konduktan sonra,
		 ikinci mesele, bu grupların her birinin listesini çıkarmaktır.
Olması gereken, alıcılardan isteklerin gelmesini beklemek değildir. Çünkü gelen istekleri merkeze almak, yanıltıcı olabilmektedir. Dolayısıyla olması gereken,
her yerleşim yerinin “sosyal politika alıcıları” listesinin (veri tabanı) çıkarılmasıdır.
Bu, o yerleşim yerinin bir nevi “sosyal, ekonomik ve kültürel röntgeni”ni çekmektir. Böyle bir veri tabanı yapılmazsa, “tahminler” üzerinden sosyal politika alıcıları
ile muhâtap olunmak zorunda kalmaya devam edilecektir. Dolayısıyla özel bir yazılım gerekmektedir.
iii) Eğer sosyal politika alıcılarının her birinin sayılarının her yerleşim
		 yeri için ayrı ayrı ortaya konduğu veri tabanı yapılırsa, üçüncü bir mesele
		 olarak, sosyal politika alıcı gruplarından hangisine uygulamada öncelik
		 verilmesi gerektiği hususu ile karşı karşıya kalınacaktır.
Burada dikkat edilmesi gereken, Türkiye ölçeğine göre değil de yerleşim yeri
ölçeğine göre sosyal politika alıcılarında öncelik tespitinin yapılmasıdır.
iv) Dolayısıyla burada, dördüncü ve işin netleşmesi olarak, sosyal politika
		 alıcılarında yoğunluk merkezi mantığı işletilmelidir (Şekil 10).
Buna göre, hangi yerleşim yerinde hangi sosyal politika alıcı grubunun sayısı
fazla (yoğun) ise o gruba yönelik sosyal politikalarda aktörlerin öncelikle hassas
olması gerekmektedir.

(A - Esenler)

(B - Gölbaşı)

(C - Karşıyaka)

Şekil 11: Sosyal Politika Alıcılarında Yoğunluk Merkezi

(A-Esenler) yerleşim yerinde sosyal politika alıcılarından örneğin “yoksullar”
yoğun olabilirken, (B-Gölbaşı) yerleşim yerinde örneğin “engelliler” yoğun olabilir, (C-Karşıkaya) yerleşim yerinde örneğin “yaşlılar” yoğun olabilir ve diğer yerleşim yerlerinde de başka alıcılar yoğun olabilir. Söz konusu “yoğunluk” tespiti,
sosyal politika aktörlerinin uygulama safhasındaki adımları için önemli olacaktır.
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Hâlihazırda sosyal politika aktörlerinin farazî ifadeleri yoğunluk tespiti olmadığı
müddetçe israf, istismar, verimsizlik gibi sorunlara işaret ettiği için mâkul kabul edilmemelidir. Çünkü mâkul olmak, yoğunluk merkezinin otomasyon sistemi üzerinden
veri tabanı oluşturulması ile halledilmeyi gerektirmektedir. Örneğin; mevcut Bütünleşik Sosyal Yardım otomasyon sistemi ise, her sosyal politika aktörüne açık olmamasından ve de yer yer eksikliklerinden öte, her bir sosyal politika alıcısı için her bir yerleşim
yerinde “sayı” bazlı bir yapıya sahip olmadığından yoğunluk merkezi için gerekli olan
desteği tam olarak sağlamaktan uzaktır. Bu nedenle ya mevcut olanın güncellenmesi ya
da güncel bir otomasyon/yazılım sisteminin kurulması lüzumludur.

3.3.2. Sosyal Politika Aktörlerinde “Ağırlık Merkezi”
Bir şehrin sosyal politika yönetiminde sosyal politika alıcılarının belli yerlerdeki yoğunlaşması, sosyal politika aktörleri için de “ağırlık merkezi” ile ilintili belli bir çerçeve
sunmaktadır.
Şekil 12’de ortaya konduğu üzere, ağırlık merkezi modelinde ağırlık merkezi noktasından (1 nolu bölge) önce, sosyal politika aktörlerinin uygulamalarında belli zeminler
de varlığını korumalıdır.

15

Belediye
SYDV
lçe
Birimi

10

STK’l
ar
14

6
13

2
9

AÇSHB
lçe
Birimi

7

3
1
5

11

4
8

12

17

Şekil 12: Sosyal Politikada Ağırlık Merkezi Modeli
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i) Bu zeminlerden birincisi, sosyal politika aktörlerine “müstakil alan”
		bırakmaktır.
Başka bir ifade ile her yerleşim yerinde her bir sosyal politika aktörü diğer aktörlerden bağımsız (özgün) bir şekilde, kendine has alanda sosyal politika alıcılara
yönelik faaliyet yürütebilmelidir. Şekil 12’deki 10 nolu bölge Belediye aktörü için,
11 nolu bölge SYDV İlçe Birimi için, 12 nolu bölge AÇSHB İlçe Birimi için ve 13
nolu bölge STK aktörü için müstakil alanları temsil etmektedir.
Bu durum bir dağınıklık olmaktan ziyâde “çeşitlilik”tir. Dolayısıyla Belediye
aktörü “her şeye baksın” ya da SYDV aktörü “her şeye baksın” demek mâkul değildir. Başka bir ifade ile Belediye aktörü belli sosyal politika konularında “uzmanlaşmalı”, bu konularda ağırlık sahibi olmalı iken SYDV aktörü de “başka” sosyal
politika konularında ağırlık sahibi olmalı, diğer aktörler de başka başka sosyal politika konularında ağırlık göstermelidir. Esenler örneğinde, Esenler Belediyesi’nin
gençlik politikalarında uzmanlaşması ve ağırlık sahibi olması beklenebilir.
Bu anlamda 10, 11, 12 ve 13 nolu bölgeler her bir sosyal politika aktörü için
sosyal politika faaliyetlerinde “nev-i şahsına münhasır” olmalıdır.
ii) Öte yandan, ikinci mesele olarak, Model’de sosyal politika aktörlerinin
müstakil (bağımsız) sosyal politika faaliyet alanlarının olması, sosyal politik
aktörlerinin birlikte sosyal politika faaliyeti içinde olmayacakları anlamına
gelmemektedir.
Sosyal politika aktörleri, ikili (Şekil 12’de 6, 7, 8 ve 9 nolu bölgeler) ve üçlü
(Şekil 12’de 2, 3, 4 ve 5 nolu bölgeler) birliktelikler ile sosyal politika faaliyetleri
yapabilirler.
Aktörler

İş
1

İş
2

İş
3

İş
4

İş
5

İş
6

İş
7

AÇSHB

•

•

•

•

•

•

•

Belediye

•

SYDV

•

STK 1
STK 2

•
•
•

İş
8

İş
9

İş
10

İş
11

İş
12

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

Diğerleri

•

İş
14

İş
15

İş
16

•

•

•

•

•
•

STK 3

İş
13

•
•

•

•
•

•

Tablo 6: Sosyal Politika Aktörlerinin Birlikteliğinde İkili-Üçlü Kombinasyonlar
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17

•
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Tablo 6’dan da çıkarılabileceği üzere, bir yerleşim yerinde birçok iş birliği/birliktelik kombinasyonu mümkün olabilir.
Üç aktörün birlikteliğine örnek;
AÇSHB birimi ile Belediye, SYDV (İş 1),
Belediye, SYDV, STK 1 (İş 8)
İki aktörün birlikteliğine örnek;
AÇSHB ile SYDV (İş 2),
AÇSHB ile STK 1 (İş 3),
AÇSHB ile Belediye (İş 7),
Belediye ile SYDV (İş 9),
Belediye ile STK 2 (İş 10),
SYDV ile STK 2 (İş 14),
STK 1 ile STK 2 (İş 17) mümkündür.
Farz edelim ki “İş 1 = Yoksullara sosyal yardım” olsun. Böyle bir işi (sosyal politika faaliyetini) AÇSHB birimi, Belediye ve SYDV birlikte yapabilir.
Bu imkânlar, matematiksel kombinasyon ne kadar mümkünse, o kadar olabilir,
ancak aktörlerin maddî imkânlarına göre de bu kombinasyonların şekil alacağı göz
önünde bulundurulmalıdır.
Esenler örneğinde, Esenler Belediyesi’nin Şehir Düşünce Merkezi tecrübesi,
Esenler Belediyesi’nin bütün aktörler ile farklı kombinasyonlarda birlikteliğini
mümkün kılmaktadır.
Pratikte ise birliktelikler sosyal politikanın belli konularında “sabit birliktelikler” olabileceği gibi, “dönemsel birliktelikler” şeklinde de olabilir.
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Sosyal Politika
Aktörlerinin
Birliktelikleri
Sabit/Kronik Birliktelikler

•
•
•
•

Dönemsel Birliktelikler

E itim Destekleri
Sa lık Destekleri

•
•

Ramazan Ayı Faaliyetleri

Projeler
Protokoller

Şekil 13: Sosyal Politika Aktörlerinin Birliktelik Şekilleri

İki veya üç aktörün sosyal politikanın belli alanlarında (sabit veya dönemsel) “birliktelikleri” mümkündür. Sabit/Kronik birliktelikler, genelde eğitim ve sağlık alanında görülebilir iken, dönemsel birliktelikler proje bazlı ve protokol sürelerine göre işletilmelidir
(Şekil 13).
Esenler’de bu tarz bir birlikteliğin sağlanması kolay gözükmektedir, zîra aktörler arası
“iletişimin çok iyi” olduğunda ittifak bulunmaktadır. Özellikle Esenler Belediyesi’nin bu
iletişimdeki etkin rolü açıktır. Bu nedenle ikili ya da üçlü birliktelik çokça görülebilmektedir.
iii) Üçüncü meselesi olarak, Model’in iş birliği zeminin “âcil duruma” dayalı yönü de
		önemlidir.
Şekil 12’deki 14, 15, 16 ve 17 nolu alanlar, yani aktörlerin doğrudan sosyal politika
açısından ilgi alanlarına girmeyen alanlar, bu âcil alanlara denk gelmektedir. Şekil 12’da
bu alanların Belediye, SYDV, AÇSHB ve STK aktörlerinin “dairesi dışında olması” da
esasında, sosyal politika aktörlerinin konu ile ilgili derinlikli bir ilgili olmaması demektir.
Bu durum;
i) Tek başına bir sosyal politika aktörünün bütçesinde X (âcil) konusuna
		 yer ayırmamak anlamında olabileceği gibi,
ii) Tek başına bir sosyal politika aktörünün kurumsal yapısında X (âcil)
		 konusuna yer olmaması anlamına da gelmektedir,
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iii) Ya da bütçe ve yer ayırma sorunu olmasa bile, tek başına bir sosyal politika
aktörünün âcil durumun büyüklüğü karşısında kapasitenin yetmemesi anlamına
da gelebilir.
Bu nedenlerden dolayı tek başına bir sosyal politika aktörü değil de iki, üç ya
da tüm aktörlerin “âcil durum” karşısında “âcil durum bitene kadar” birlikteliği söz
konusu olmalıdır. Bu birliktelik, gerektiğinde “ortak mekânlar”ı kullanma anlamında da düşünülmelidir. Âcil durumlarda dikkat edilmesi gereken en mühim nokta,
“görev dağılımı”dır. Türkiye için AFAD adlı kurum çatısı, âcil durumlar için tüm
sosyal politika aktörleri için model olabilir. AFAD çatısı altında her bir sosyal politika aktörünün, belirli görevleri îfâ etmesi sûretiyle âcil durumdan çıkış sağlanabilir.
iv) En son mesele, Model’in merkezidir (Şekil 12’de 1 nolu bölge).
1 nolu bölge demek, sosyal politika aktörlerinin hepsinin “aynı sosyal politika
alıcılarına dönük” yapmış oldukları uygulamalardır; tüm aktörlerin, örneğin, engelliler konusunda sosyal politika faaliyetlerinin olması demektir. Bu anlamda tüm
sosyal politika aktörlerinin sosyal politika alıcılarında çakışmasıdır.
Bu durumda bir bütün hâlinde çalışmak ve bir koordinasyon gerekmektedir.
Ancak bu koordinasyonda “öncü” sosyal politika aktörlerinden hangisi olacaktır?
Belediye mi, AÇSHB mi, SYDV mi, STK’lardan biri mi?
SYDV, kendisinin öncü olması gerektiğini çeşitli gerekçeler ile ileri sürmektedir,
AÇSHB’nin de öncülük için kendine göre gerekçeleri bulunmaktadır. Belediyeler
de birçok gerekçe ile öncü olduklarını ispatlamaya çalışmaktadır. STK’ların böyle
bir gücü ve iddiası görünmemektedir. Nihâyetinde, gerekçeler doğru olabilir ama
ölçülebilir olmayan gerekçeler ile sosyal politika aktörlerinden birine öncülük pâyesi vermek ve bir şehrin sosyal politika yönetiminde bu aktörü, sosyal politika
aktörlerinin ağırlık merkezi kabul etmek, mâkul olmayacaktır.
O hâlde ölçülebilir bir çözüme/mekanizmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Çözüm
olarak; her yerleşim yerinde sosyal politika aktörlerinin faaliyetleri için “yıllık etkinlik analizleri” yapılmalıdır. Yıllık etkinlik analizi, aktörlerin sosyal politika alıcılarına yönelik (Şekil 10) ne kadar (miktar, süre vb.) varlık gösterdiklerini tespit etme
yöntemidir ve aktörlerin hepsinin dâhil olduğu ortak bir sisteme göre bilimsel bir
çerçevede ortaya konmalıdır.
Bu analizlerin sonucuna göre bir aktör “öncü” olarak ağırlık merkezi olmalıdır
(Şekil 12’da 1 nolu bölgenin yönetimi). Öncü aktör olmak, o yıl için, 1 nolu bölgede yani tüm aktörlerin aynı sosyal politika alıcısına dönük yapmış oldukları sosyal
politika uygulamalarında lider olmak ve sosyal politikaları yönetmek demektir.
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Tablo 7: Sosyal Politika Etkinlik Analizlerinde Değişken Öncü Aktörlük

Sosyal Politika Faaliyeti

Etkinlik Analizi
Rapor Yayın

Öncü Sosyal
Politika Aktörü

1 Ocak - 31 Aralık 2014

1 Ocak 2015

Belediye Aktörü

1 Ocak - 31 Aralık 2015

1 Ocak 2016

AÇSB Aktörü

1 Ocak - 31 Aralık 2016

1 Ocak 2017

STK Aktörü

1 Ocak - 31 Aralık 2017

1 Ocak 2018

SYDV Aktörü

Yardımcı Aktörler

• İmam-Hatipler
• Muhtarlar
• Kanaat Önderi 1
• Kanaat Önderi 2

Öte yandan, öncülük, her yıl için sabit olmayıp yıldan yıla değişebilen bir mâhiyettedir. Başka bir ifade ile sosyal politikanın merkezi noktasındaki yönetim değişkendir. Buna göre, diğer yıldaki analiz sonucunda daha evvel öncü olan aktör
yerine, yeni bir aktör öncü konumuna geçmelidir (Tablo 7).
Örneğin; 2013 yıllık analiz raporlarına göre; 2014 yılında SYDV öncü aktör
olmuş olsun. 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasındaki SYDV’nin bu öncü aktörlüğü kalıcı değildir. O tarihler arasındaki yıllık etkinlik analiz raporuna göre
Belediye aktörü 2014 yılında en ileri başarı seviyesi göstermiştir. Bu nedenle 2015
yılında “öncü aktör” Belediye olacaktır. Aynı başarıyı gösterebilirse, 2016 ve sonraki yıllarda da öncü aktörlük devam edecektir, gösteremezse yani yıllık etkinlik
analizi raporlarında başka aktör öncülük alırsa, Belediye aktörü yerine o aktör öncü
olacaktır.
Dolayısıyla sabit öncülükten ziyâde, etkinlik analizi sonuçlarına göre yıldan yıla
“değişken öncü” olmalıdır. Bu anlamda tüm aktörler için “potansiyel olarak öncü”,
yani ağırlık merkezi olma imkânı vardır. Yani Şekil 12’deki 1 nolu bölge tüm aktörler için mümkündür, bir şehirde tüm aktörlerin potansiyel olarak sosyal politika
yönetiminde lider olma imkânı vardır. Etkinlik analizlerinin sorunsuz olması ve
sürekliliği için de özel bir yazılım gereklidir.
İşte bu öncü sosyal politika aktörüne, esasında sosyal politika aktörü olmayan
ama yerleşim yerlerinde etkinliği olan imam-hatipler, muhtarlar, kanaat önderleri
gibi “yardımcı aktörler” destek olmalıdır. Bu destekler bazen bilgi verme anlamında, bazen faaliyetlere eşlik etme anlamında, bazen denetim anlamında veya başka
farklı şekillerde olabilmelidir. Bu anlamda öncü aktör ile bu yardımcı aktörlerin
belli periyotlarla bir araya gelmesi faydalı olacaktır.
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SONUÇ
Sosyal politika dar anlamıyla çalışma hayatında işçi-işveren ilişkilerini düzenlemeye
dönük, geniş anlamıyla çalışma hayatı dışındaki dezavantajlı kesimlerin sosyal sorunlarına
çözüm bulma amaçlı ve ulus-ötesi anlamıyla çalışma hayatı ve/veya çalışma hayatı dışı
meseleleri bir ülkenin sınırlarını aşan çerçevede ele alan bir mâhiyete sahiptir.
Bu mâhiyetin aktör ayağı da bulunmaktadır. Sosyal politikanın en etkili aktörü olarak
kamunun merkezî yönetim ayağı söz konusudur; kamunun yerel yönetim (özelde belediye) yönü de bunu takip etmektedir. Ayrıca zayıf da olsa STK’ların ve işletmelerin aktörlük
pozisyonları görülmektedir. Aile ise hepsinin içinde az veya çok içkin bir değişkendir.
“İstanbul İli Esenler İlçesi”nde de bu aktörlerin karşılıkları bulunmaktadır. Merkezî
yönetim aktörünün karşılıkları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın ilçe birimi
ile Kaymakamlık uhdesinde işleyen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın Esenler müdürlüğüdür. (Her yerleşim yerinde olduğundan fazla) Esenler’de belediye önemli
bir sosyal politika aktörüdür. Esenler’de STK’ların da sosyal politika anlamında az da olsa
etkinlikleri söz konusudur.
Esenler’deki bu sosyal politika aktörlerinin Esenler’in sosyal politikalarını yönetimi
açısından esas mesele, ilkelerdir. Bu anlamda üç (3) temel ilkeye ihtiyaç duyulmaktadır:
Merhamet, adalet ve doğruluk.
Merhamet ilkesi, esasında “merhamete dayalı görev”dir ve ilkenin sosyal politika yönetimindeki işleyişinde;
i) İNSAN: Sosyal politika alıcısının “ne olursa olsun insan” olduğu
		 vurgusunu merkeze almak esastır.
ii) AYRIMCILIK: Bu anlamda herhangi bir “ayrımcılık olmamasına dikkat”
		edilmelidir.
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iii) İSTİSMAR: Sosyal politika alıcıları arasında bazı istismar edenler olması
		 hâlinde, diğer alıcıların mağdur olmaması için “uygulamaların devam etmesi”
		gerekmektedir.
iv) ÖNCELİK: Bu uygulamalarda bazı sebeplere dayalı olarak sosyal politika
		 alıcıları arasında “öncelik” gözetilmesi lâzımdır.
v) GİZLİLİK: En nihâyetinde uygulama süreçlerinde (tespitte ve dağıtımda),
		 sosyal politika alıcılarının damgalanması ya da küçük düşürülmesi ihtimaline
		 karşın “gizlilik” ölçütüne âzamî ehemmiyet verilmelidir.
Merhamet ilkesinin işleyişinde dengeleyici bir ilke olarak adalet bulunmaktadır. Adalet ilkesi de belli adımlar etrafında işlemelidir.
i) ÖNLEYİCİLİK: İlk olarak, ortaya sorunlar çıkmadan
		 “önleyici sosyal politika” tedbirlerinin ihdas edilmesi gerekmektedir.

evvel

ii) MÜDÂHALECİLİK: Bu tedbirlere rağmen sorunlar çıkması durumunda,
		 “müdâhaleci sosyal politika” adımları atılmalıdır.
iii) ERİŞİM: Bu tarz “sosyal politika imkânlarına erişme” konusunda gerekli
		 hassasiyet gösterilmelidir.
iv) HIZLILIK: Erişmenin sağlanmasının akabinde, “karar ve dağıtımda hızlı”
		 olunmak durumundadır.
v) KAYIRMACILIK: Hızlı uygulamalar yapabilmenin önemi yanında sosyal
		 politika aktörleri “kayırmacılık” tehlikesine düşmemelidir.
vi) DENGELEME: Böylece uygulamada merhametin aşırıya kaçabilmesinden
		 kaynaklanabilecek sorunlara dengeleme işlevi yerine getirilmelidir.
Merhamet ve adalet ilkesi, doğruluk esaslı işlemedikten sonra pek bir anlam kalmayacaktır. Bu nedenle doğruluk ilkesi, sosyal politika yönetiminde merhamet ve adalet ilkesini tamamlayıcıdır. Burada;
i) DENETİM: Denetime vurgu söz konusudur; olmazsa olmazdır.
ii) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Denetimde esas amacın, sosyal politika alıcılarının
		 hayatlarını kendi başlarına sürdürülebilir kılınmasının sağlanması olduğu
		unutulmamalıdır.
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iii) İSTİSMAR: Bu nedenle sosyal politika alıcılarının istismar edebilme
		 kapılarının kapatılması noktasında dikkatli olunmalıdır. Zîra sosyal politika
		 aktörleri için sosyal politika alıcılarının istismarı, pahalı şehir işletmeciği
		 anlamına gelmektedir. Ancak sosyal politika alıcılarının her yaptıklarının
		 istismar olmayabileceği gözden kaçırılmamalıdır.
iv) CEZALAR: En nihâyetinde istismar olduğu tespit edilenlere caydırıcı cezalar
		 gerekmektedir ve bunlar kademeli (farklılık arz eden) bir mâhiyette olmalıdır.
v) ÖDÜLLER: Ayrıca istismar edebilecekken etmeyen sosyal politika alıcılarına
		 da ödül vermek, teşvik edici olacaktır.
Öte yandan bir şehrin sosyal politika yönetiminde merhamet, adalet ve doğruluk ilkesinin uygulanabilmesinin önünde bazı engeller olabilmektedir. Mevzûat, tespit mekanizması, bütçe, kurumsal yapı ve personel, bu engeller ile ilgili başlıklardır.
i)
		
		
		
		
		

MEVZÛAT: Mevzûatın bazı sosyal politika yöneticileri için sorun
teşkil etmemesi, onların şahsî melekeleri ile alâkalı olduğu için, temelde
mevzûatın dağınık yapısı bir şehrin sosyal politika aktörlerinin sosyal politika
uygulamalarında sorun teşkil edebilmektedir Bu nedenle, “tüm aktörlerin
uygulamalarını bütüncül bir şekilde dikkate alan sade bir mevzûat” çerçevesine
ihtiyaç bulunmaktadır.

ii)
		
		
		
		
		
		

ALICILARIN TESPİTİ: Burada da sosyal politika alıcılarını tespit sürecinde
yaşanan sorunlar ön plandadır. İhbar, inceleme gibi ön adımlar olmasına
rağmen her sosyal politika aktörü için veri tabanı olmamasından kaynaklı
sorunlar çıkabilmektedir. Daha da önemlisi, sosyal politika alıcısı olabilmede
farklı kriterlerin varlığı ayrı bir sorundur. Farklı kriterler, tüm sosyal politika
aktörleri için aynı kriterler olacak şekilde bir otomasyon/yazılım sistemi olarak
hazırlanmak durumundadır.

iii) BÜTÇE: Sosyal politika uygulamaları ciddî mânâda maddî güç istemektedir;
		 ancak hemen hemen tüm sosyal politika aktörleri için yeterli maddî imkânın
		 olmaması, sorun olabilmektedir. Bu sorunun aşılması noktasında, dış destekler
		 gibi farklı yöntemlere başvurmak söz konusu olabilmektedir.
iv)
		
		
		

KURUMSAL YAPI: Her sosyal politika aktörünün kendi bünyelerindeki
yapılanmaları doğal olarak farklıdır. Ancak sorun, bir yandan aktörlerin
kendi bünyelerinde farklı birimlerin koordinasyon yanında farklı sosyal politika
aktörlerinin aralarındaki koordinasyonsuzluğu olarak ortaya çıkmaktadır
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		 Esenler ölçeğinde sorunun tam olarak görülmemesi, aktörlerin iletişim
		 düzeylerinin iyi olması ile açıklansa da her yerleşim yeri için iletişimin aynı
		 seviyede olmamasından kaynaklı sorun devam edecektir.
v) PERSONEL: Nihâyetinde, sosyal politika alanı ile ilgili personel de önemlidir.
		 Öncelikle, sosyal politika aktörleri için personellerinin yeterli olmadığı
		 âşikârdır. Var olan personellerin de sosyal politika alanı ile ilgili bölümlerden
		 mezun olmaması, tecrübe ile dengeleme mümkün olsa da, nitelik açısından
		 yer yer sorun teşkil etmektedir. Bu çerçevede personelin sosyal politika
		alıcıları ile muhâtap olmayı kaldırabilecek bazı özelliklerinin
		 olmasına dikkat edilmelidir. Bu anlamda süreçte personelin eğitim, hizmet içi
		 eğitim, sosyal aktiviteler, rehberlik, rehabilitasyon gibi hamleler için
		 destek görmesi elzemdir.
Bu engelleri aşmanın en mühim alanı, yönetimdir. Dolayısıyla bir şehrin sosyal politika ilkelerinin önündeki engelleri aşmak, o şehrin sosyal politika aktörlerinin yönetimi
ile alâkalıdır.
Burada öncelikle, sosyal politika yönetiminde muhâtap kitle olarak sosyal politika alıcılarının ortaya konması gerekmektedir. Sosyal politika alıcılarına sunulan sosyal politikalar, temel asgarî standartlar olmalıdır; standart üstündeki “refah” uygulamaları, sosyal
politika aktörlerinin takdirine bırakılmalıdır, aktörler, alıcılar veya başkaları tarafından
zorlanmamalıdır. Bu çerçevede, sosyal politika alıcıları genel olarak şu şekilde sıralanabilmektedir:
i) Yoksullar,
ii) İşsizler,
iii) Engelliler,
iv) Yaşlılar,
v) Kadınlar,
vi) Çocuklar,
vii) Gençler,
viii) Şehit yakınları ve gaziler,
ix) Göçmenler,
x) Evsizler.
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Sıralanan sosyal politika alıcılarına yönelik her yerleşim yerinde;
1. Sosyal politika alıcılarının listesinin ortaya konması şarttır.
Bu anlamda, her yerleşim yerinin sosyal politika alıcılarının veri tabanının çıkarılması
gerekmektedir. Bu, ancak ortak bir yazılım ile mümkün olacaktır.
2. Böyle bir veri tabanı çıkarılması sonrasında, hangi yerleşim yerinde hangi sosyal
politika alıcısına öncelik vermek gerektiğine bakılmalıdır.
Bunun da mümkünâtı, ortak yazılımsız olmayacaktır.
3. Bazı yerleşim yerleri için bazı âcil öncelikler olacaksa da, genel öncelikler
açısından her yerleşim yeri için “yoğunluk merkezi” mantığı işletilmelidir.
Bu çerçevede A yerleşim yeri için belki “yoksullar”, B yerleşim yeri için belki “engelliler” yoğunluğu teşkil edecektir ve bu nedenle de öncelik o yerleşim yerlerinde o sosyal
politika alıcılarına dönük olmalıdır.
Sosyal politika alıcıları noktasında böyle bir yoğunlaşma, sosyal politika aktörleri için
da belli bir “ağırlık merkezi modeli”nin çıkması demek olacaktır. Bu bağlamda;
i) Her bir sosyal politika aktörü, diğer aktörlerden bağımsız sosyal politika
		uygulayabilir.
Bu, sosyal politika uygulamalarında dağınıklık değil de çeşitliliktir ve her bir aktör için
de nev-i şahsına münhasır bağımsız alanların olması demektir.
ii) Ancak sosyal politika aktörlerinin bu tarz kendilerine has alanlarının olması
		 (bağımsız alan), birlikte sosyal politika uygulamayacakları anlamına
		gelmemektedir.
İkili, hatta üçlü birlikteliklere dayalı sosyal politika uygulamaları da söz konusu olmaktadır, olmalıdır. Bunların bazıları sabit birliktelikler, bazıları da dönemsel birliktelikler şeklindedir. Bunun tespiti ve sürekliliği de yazılım gerektirmektedir.
iii) Model açısından diğer mühim
		 iş birliklerinin de olabilmesidir.

nokta,

âcil

durumlarda

özel

Âcil durumlarda, tek başına bir sosyal politika aktörü değil de diğer aktörlerin biri
veya birkaçının dahli ile âcil durumun üstesinden gelinene kadar iş birliği esas olmalıdır.
iv) Model’in “ağırlık merkezi” de tüm sosyal politika aktörlerinin dâhil
		 olduğu zemindir.
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Bu zemin, aynı sosyal politika alıcılarına dönük uygulamalardır. Bu anlamda, tüm
sosyal politika aktörlerinin (bazı) sosyal politika alıcılarında çakışması söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle, bir bütün hâlinde ve koordinasyon üzere hareket etmek şarttır.
Bu harekette öncü sosyal politika aktörü ise, her yerleşim yeri için “yıllık sosyal politika etkinlik analizi” yapılmasına göre belirlenmelidir. Bu analiz raporu sonucuna göre, o
yerleşim yerindeki bir sosyal politika aktörü o takip eden yılın öncü aktörü olarak ağırlık
merkezi olmalıdır. Ancak her yıl etkinlik analizleri olacağı ve analizler sonucu en etkin
aktör değişebileceği için “değişken öncü aktör” mantığı işleyecektir. Bunun mümkünâtı
için ayrıca bir yazılım sistemi kurulmalıdır.
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