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Türkiye’nin Yeni Yerel Yönetim Modeli 

Sosyopark
Türkiye yeni bir yerel yönetim modeli ile tanışıyor. Kentlilik bilincini ve kentlilik 
kültürünü artırmayı amaçlayan Sosyopark projesi Sultanbeyli’de uygulanmaya 
başlıyor. Projenin Türkiye’ye model olması bekleniyor. Şimdi gelin Sosyopark nedir, 
Sultanbeyli’de ve Türkiye’de neyi amaçlıyor hep birlikte inceleyelim. 
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Sosyopark, kamu ku-
rumları, sivil toplum 
kuruluşları ile sosyal 
sorumluluk alanında 
var olan özel teşebbüs 
kuruluşlarının bu 

alan kapsamındaki örgütlenme 
ve faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç 
duydukları teorik ve pratik bilgi-
nin üretim, paylaşım ve kullanım 
süreçleri üzerine tasarlanmış bir 
proje. Sosyopark, sosyal alana 
ilişkin bir veri ve materyal tabanı 
oluşturulup üniversite, yerel idare 
organları, özel teşebbüs ve sivil 
toplum örgütlerinin karşılıklı 
yarar esasına dayalı bir ortaklık 
anlayışı çerçevesinde, kendi faa-
liyet alanlarına ilişkin konularda 
bu birikimi kullanıma sunacak. 
Sosyopark; üniversiteler, yerel 
idare organları ve sivil toplum 
örgütleri bünyesinde veya bunlar-
dan birisinin öncülüğünde, ortak 
bir oluşumla ayrı bir tüzel kişilik 
olarak iki ayrı şekilde kurgulanan 

bir teşebbüs olarak düşünülebilir. 
Birinci olarak kurgulanan Sosyo-
park; üniversitenin kendi iç bün-
yesinde oluşturularak üniversite 
Sosyoparkı adı verilebilecek olan 
bir proje. Bir diğeri de yerel idare 
organlarının kendi içlerinde kur-
gulayabilecekleri bir birim olarak 
Sosyopark, belediye hizmetlerinin 
esas alındığı; sivil toplum Sosyo-
parkı da, sivil toplum örgütlerinin 
ihtiyaç duyduğu bilginin depo-
landığı, buna ihtiyaç duyan birey, 
sosyal grup veya diğer sosyal 
oluşumlarla elde edilen bilgi ve 
tecrübenin paylaşıldığı bir oluşum 
olacak. Bu iki başlığa ek olarak 
bir de sivil toplum kuruluşlarını 
harekete geçirmek için onlara ait 
bir Sosyopark çalışması hayata 
geçirilecek. Sivil toplum örgütü 
Sosyoparkı ile doğrudan doğruya 
ilgili sivil toplum örgütü bünye-
sinde oluşturulan bir alt birim 
olarak, kendi ilgi alanına ait bilgi, 
materyal toplayan, bu faaliyetleri 

öncelikle kendi kullanımı için ye-
rine getiren; ancak bunun yanında 
ilgili kişi veya diğer kurum-kuru-
luşlarla paylaşma hedefi de güden 
yapı olarak hayata geçirilecek. 

Koordinasyon ihtiyacının da öte-
sindeki zaruretler nedeniyle, her 
kurum ve kuruluşun kendi bünye-
sinde oluşturacağı birim-merkez 
bünyesinin de ötesinde, tüzel 
kişiliği olan ayrı bir birim olarak 
kurulması uzun dönem toplumsal 
genel yarar açısından faydalıdır. 
Sosyopark ikinci tercihle, mer-
kezinde ilgili kurum ve kuruluş-
lardan birisinin olduğu, mekan, 
teçhizat ve insan kaynaklarının 
karşılandığı, ortak hizmet ve de-
ğer üretiminin yapıldığı kurumsal 
bir oluşum olarak gündeme düş-
meyecektir. Üniversitelerin sahip 
olduğu bilgiyi üretme, onu geliş-
tirebilme potansiyelleri itibariyle 
süreci doğrudan sahiplenen bir rol 
üstlenmeleri en doğru olanıdır. 
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SOSYOPARK’I ORTAYA ÇIKARAN 
GELİŞMELER

Türkiye gibi piyasa ekonomisinin 
gelişimi, katılımcı demokrasi ve 
sosyal yapısal dönüşüm süreçle-
rinde kendi öznel alt yapısı, kül-
türü ve sair toplumsal şartları çer-
çevesinde özel cevaplar geliştirme 
zarureti ve önceliği olan ülkelerin 
kendi şartlarına özgü bir yönetim 
yapısı geliştirmesi kaçınılmazdır. 
21. yüzyıl başında Türkiye’deki 
sosyal alanda var olan kurumları 
ilk bakışta doğrudan etkilediği 
düşünülmeyen, hatta doğrudan 
irtibatı gözükmese bile genel top-
lumsal sistemin cevap üretme za-
ruretini doğuran makro gelişmeler 
gündeme alındığında, Türkiye’de 
kendi özgünlüğünü de dikkate 
alan yeni bir aşamanın yaşanması 
yine de kaçınılmaz görünüyor. 
Yeni bir yaklaşımla, toplumsal 
sorumluluk öncelikli bir çözüm-
lemenin geliştirilmesi zarureti 
Türkiye’nin genel gidişatından 
çıkarılabilecek olan çok doğal bir 
sonuçtur. Öncelikle, büyük kent-
lere ilişkin yapılanma ve faaliyet 
çerçevesinin toplumsal yarar esa-
sında yeniden gözden geçirilerek 
tanımlanması gerekiyor. Ancak 
bunun için de ne tür hizmetlerin 
kır ve kent ortamının yeni prob-
lem alanları olduğunun tespiti bir 
gereklilik oluşturuyor. Neyin ya-
pılması gerektiği bilinmeden nasıl 
bir yapısal dönüşümün yaşanaca-
ğına cevap geliştirilmesi sağlıklı 
bir adım olmayacaktır. Ayrıca, 
genel kitlesel çözümlerin yanın-
da daha küçük grupları dikkate 
alan, hatta bireyselliği de hedef-
leyen bir yaklaşımla konunun ele 
alınması gerekiyor. Sosyopark; 
sosyal temelli alanlarda ortak 
bir veri tabanı oluşturulması, alt 
yapı yanında; kurum, kuruluş ve 
benzeri ortamların görev alanları 
ve iş bölümünün ne olduğunun 
tespiti; hangi kurum ve kuruluşlar 
arasında koordinasyon yapılacağı-
nın, hangi faaliyetlerin ne şekilde 
gerçekleştirileceğinin ve bunların 

hizmet standardının ne olacağı 
gibi hususlara ilişkin çözümle-
meleri etkin kılmamıza olanak 
sağlayacak. 

Bu hususta, kalıcı bir çözüm 
noktasında gündeme taşınabilecek 
önemli bir yenilik, üniversitenin 
öncülüğünde üniversite tüzel 
kişiliğinden farklı bir tüzel kişilik 
altında özel sektör, yerel idareler 
ve sivil toplum örgütlerinin katı-
lımına imkan veren “teknopark”-
lara benzer bir oluşum olarak 
“Sosyopark”ların kurulmasıdır. 

Sosyopark’ın yapılan tanımlama 
çerçevesinde bir ihtiyaç olarak 
ortaya çıkışına neden olan en 
önemli husus, sivil toplumun öne 
çıkışı, kamu hizmetlerinin yerine 
getirilmesine ilişkin yapısal deği-
şim ve özel sektör işletmeciliğinde 
yaşanan dönüşümdür. İlk bakışta 
üniversite dışındaki ortamlara iliş-
kin dışsal koşullardaki değişim ve 
dönüşümler olarak görülebilecek 
olan bu gelişme, Türkiye’de yük-
seköğretimin, dolayısı ile bu öğre-
timi yerine getiren üniversitelerin 
de tartışma ortamına girmesine 
neden oldu. Özellikle, yürütme, 
yasama ve yargı oranlarının bu 
dışsal gelişmeleri de dikkate alan 
karar ve uygulamaları, üniversite-
leri de yapısal olarak dönüştüre-
cek bir sürece katkı sağladı. 

Problem ve ilgi ortaklıkları 
faaliyetlere ilişkin alan ortaklık-
ları yanında icra ortaklıkları da 
doğurdu. Ancak, birçok faaliyette 
ortak hareket etmeye çalışan bu 
kurum ve kuruluşların yaklaşım, 
planlama ve uygulama süreçle-

rinde işbirliği ve koordinasyon 
boyutunda önemli problemlerle 
karşılaştıkları söylenebilir. İlgili 
kurum ve kuruluşların aynı muha-
tap kitlelere hitap eden, birbirinin 
tekrarına düşen, seviye kademe-
lemesinin olmadığı bir faaliyet 
kargaşası yaşadıkları bile söylene-
bilir. Hatta bu hengamede birçok 
tekrarın yaşandığı bu ortamda 
bazı alanların ise gündeme bile 
gelmediği görülüyor. Sosyopark 
bünyesinde, sosyal hayatın birçok 
alanına ilişkin zamanla oluşacak 
olan devasa bilgi ve tecrübe biri-
kimi, birimi teori-pratik eşliğine 
dayalı, sosyal alanın vazgeçilmezi 
haline getirecektir. 

SOSYOPARK’IN FAALİYET 
ALANLARI

Bir yaşam alanındaki sosyal geli-
şimin desteklenmesi ve eşgüdüm 
içerisinde kent kültürüne dö-
nüşmesi açısından özellikle sivil 
toplum örgütleri, sosyal alanda 
yoğun ilişkisi olacak özel sektör iş-
letmeleri ile sosyal alanlara ilişkin 
yapısal gelişim süreci yaşayan ye-
rel idare organlarının yararlanma-
sı beklenir. Sosyopark çalışmaları 
ile oluşturulacak bilgi ve tecrübe-
ye dayalı alt yapı, ilgi alanlarına 
göre bilgi ve materyal bakımından 
zengin, bu alt yapısını birbiri ile 
bütünleşmiş, birbirini tamamlayan 
bilgi süreçlerine dönüştürebilmiş 
bir kentsel birliktelik olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.

Bu kapsamda Sosyopark ilçedeki 
sivil toplum örgütlerinin, özel 
sektör işletmeleri ve yerel yönetim 

Sosyopark’ın yapılan tanımlama çerçevesinde bir 
ihtiyaç olarak ortaya çıkışına neden olan en önemli 
husus, sivil toplumun öne çıkışı, kamu hizmetlerinin 
yerine getirilmesine ilişkin yapısal değişim ve özel 
sektör işletmeciliğinde yaşanan dönüşümdür.
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alt birimlerinin sosyal alana dair 
akademik bilgi ve birikime dair 
ihtiyaçlarını da azami düzeyde 
karşılanmasına zemin hazırla-
yacaktır. Örneğin sivil toplum 
örgütlerinin daha güçlü ve daha 
sürdürülebilir bir şekilde etkinlik-
lerini arttırmalarını sağlayacak hu-
kuki ve beşeri destekler ile proje 
geliştirme alanlarındaki kapasite 
üretici faaliyetlerdir. Türkiye sivil 
toplumculuğunda çok baskın 
olarak atadan kalma yöntemler 
geçerlidir. Bu şekilde sivil toplum 
örgütlenmesinin yirminci yüzyıl 
klasik yönetim anlayışında güçlü 
bir yerinin olmayışından kaynak-
lanan yerel düzeydeki kurum-
sallaşma eksikliklerin etkileri de 
azaltılmış olacaktır.

Sosyopark, kaynakların maksi-
mum verimliliğini önemseyen, 
yurtiçi ve yurtdışı kaynakları in-
sanlığın ortak havuzu gibi gören, 
bu itibarla en iyi şekilde kulla-
nımını esasa alan bir yaklaşıma 
sahiptir. Bu yaklaşım içinde, gelen 
taleplerin en iyi şekilde netice-
lenmesi konusunu önemser. Bu 
çerçevede, mevzu alanda ne tür 
sivil toplum örgütlerinin var oldu-
ğunu, onların hangi boşlukları ne 
ölçüde doldurduğunu, eksik kalan 
hususların neler olduğunu, nasıl 
tamamlanabileceğini, hangi alt 
yapıya ihtiyaç duyulduğunu, ne 
tür bir faaliyet çerçevesi ile sürecin 
yürütülebileceği gibi hususları ön 
hazırlık safhası olarak kendisine 
ulaşan taleplere cevaplar üretir ve 
bunları diğer kişi ve kurumlarla 
paylaşır. Böylesi, kurumsallaşma 
taleplerine yönelik Sosyopark 

bünyesinde yapılacak faaliyetler 
bir yaşam alanı olarak ilçedeki 
sivil toplum yapılarının kapasite-
sinin objektif olarak gözlemlenme-
sine imkan sağlayacaktır. 

Sosyopark çalışmaları dahilinde 
ilçedeki sivil toplum kuruluşla-
rının kuruluş sürecinde ihtiyaç 
duydukları etkin örgütlenme yapı-
sının belirlenmesi noktasında sivil 
toplum örgütünü kurmak isteyen-
lerle hem de kendilerine hizmet 
verilmek istenen kişiler-sosyal 
gruplarla doğrudan veya dolaylı 
görüşmeler yapılabilir. Elde ettiği 
bu bilgi ile kurulmak istenen sivil 
örgütün imkânlarını ve kapasitesi-
ni ilişkilendirerek ilçede etkin bir 
sivil toplum yapısının sağlanma-
sına yönelik temel oluşturulması 
hedeflenmektedir. Bu noktada 
önemli olan henüz oluşum sü-
recindeki sivil toplum örgütleri 
içerisinde yer alabilecek, sürece 
katkı oluşturabilecek bütün kişi 
ve tarafların olabildiğince fazla 
sayıda yer almasını sağlamaktır. 

Bu, toplumsal imkânların azami 
düzeyde ve azami etkinlikte kulla-
nımı açısından önemli bir durum-
dur. Bunun sağlayacağı bir diğer 
yarar da sivil toplum oluşumunun 
daha fazla kişi ve sair kaynağı bir 
araya getirmesi ile ileride oluşum 
süreci yaşayabilecek, birbirinin 
tekrarı gibi olan başka oluşumları 
daha baştan bir çatıda toplama im-
kânı vermesidir. Dolayısı bu şekil-
de ilçede küçük ve etkinliği düşük 
oluşumların yerine daha büyük, 
etkin örgütlenmelerin doğması te-
min edilmiş olacaktır. Türkiye’de 

emek, parasal kaynak gibi husus-
larda kaynak israfı sonuçlarını do-
ğuran sivil toplum girişimlerini en 
aza indirmek açısından Sosyopark 
bu yönde oluşabilecek gelişmelere 
karşı tedbir alınabilmesine katkı 
oluşturacaktır.

VATANDAŞLARIN VE 
KURUMLARIN PROJE 
GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE 
DESTEK

Sosyopark üyesi olan veya bir pro-
je kapsamında sosyopark imkan-
larından istifade etme durumunda 
olan kurum-kuruluş ve kişiler, 
sosyal alana dair birimde oluşan 
bilgi ve materyalden istifade etme 
imkânına sahip olacaklardır. Bu 
istifade doğrudan doğruya hem 
kendi mevcut durumlarının tespiti 
ve gelecek öngörüsü gibi hususlar-
da hem de kendilerini ilgilendiren 
dış durumlar hakkında olabile-
cektir. Bu çerçevede örneğin, bir 
eğitim sivil toplum örgütü kendi 
alanında yapılan (yerel, bölgesel, 
uluslararası) faaliyetler hakkında 
bilgilendirilecek, ihtiyaç hissettiği 
takdirde kendilerini ilgilendiren 
hususlara dair faaliyetlerin etki 
oluşturma boyutları kendisine 
raporlanacak, kendi kurumsal 
durumu ve gelişimine ilişkin bir 
raporlama ile yol gösterici yönlen-
dirmeler yapılacaktır. Bu raporlar 
üyeler için dikkate alınması ge-
reken güçlü-zayıf yönler, fırsat-
lar-tehditlere göre oluşturulan 
stratejik planlamayı da içerecektir.

Sosyopark çalışmalarına katılım 
sağlayan tüm toplumsal aktörlerin 
kendi gelişimleri yanında içinde 
bulundukları sektör ve sosyal ya-
pıların gelişimine ilişkin verilecek 
destekler kapsamında bilgi ve 
kapasite insan kaynağı kapasite-
sinin arttırılması gibi faaliyetler 
de yer almaktadır. Yine yapılacak 
işbirliği dahilinde ilgili kurum-ku-
ruluşların belirlediği kişilerden 
oluşmak üzere, üniversitenin 
öğretim faaliyetlerine dinleyici-iz-

Türkiye’de mevcut sivil toplum örgütlerinin önünde-
ki önemli zorluklardan birisi, faaliyet planlamasıdır. 
Sosyopark’ın önemli işlevlerinden biri de kurumsal 
düzeyde destek verilen toplumsal yapılanmalara 
faaliyetlerinin etkin olarak planlanması konusunda 
verilecek destek faaliyetleridir. 
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leyici statüsünde iştirak edebilme 
imkânı olabilecektir. 

Bunlara ilave olarak üyelere 
dönük doğrudan çözümler de 
sunulabilir. Sürekli eğitim merke-
zinden de istifade olunmak üzere, 
üniversitenin imkânları dahilinde 
özel eğitim-sertifika programları 
da düzenlenebilir. Bu kapsamda 
Sosyopark kapsamında işbirliği 
tesis edilen belirli katılımcılara dö-
nük doğrudan destek faaliyetleri 
de planlabilecektir. Sürekli eğitim 
merkezinden de istifade olunmak 
üzere, üniversitenin imkânları 
dahilinde özel eğitim-sertifika 
programları da düzenlenebilir.

Sosyopark bütün bu destek çalış-
maları ile, özellikle yeni oluşan, 
büyüme sürecinde olan sivil 
toplum kuruluşları,özel sektör 
kuruluşları ve kamu yapılanma-
ları için kuluçka işlevi görecek-
tir. Bu faaliyet, onları belirli bir 
aşamaya kadar besler ve büyütür. 
Sosyopark bu hususta, birimde 
oluşan bilgi ve materyal alt yapısı 
dâhilinde uzman kadrolarla ilgili 
üyenin belirli bir gelişme düzeyi-
ne ulaşıncaya kadar destek alacağı 
bir ortam sağlar. 

Bu süreçte, yapılan sözleşme 
kapsamında üyeler ayrıca çalıştay, 
özel araştırma-inceleme grupları-
nın faaliyetleri imkânlarından da 
istifade edebileceklerdir. 

Yine, ilgili kurum-kuruluşların 
belirlediği kişilerden oluşmak 
üzere, üniversitenin öğretim 
faaliyetlerine dinleyici-izleyici sta-
tüsünde iştirak edebilme imkânı 
olabilecektir. Ancak bu katılım, 
üniversitenin belirlediği öncelikler 
ve sınırlamalar dâhilinde, üniver-
sitenin eğitim faaliyetlerine destek 
verme önceliğinde olması gözardı 
edilmemesi gereken bir husustur.

Sivil toplum kuruluşlarının kent 
kimliği ve kültüründeki rollerinin 
attırılması ile toplumsal kaynaşma 
ortamının sağlanmasına hizmet 

edecek şekilde toplumsallaştırıl-
ması da Sosyopark’ın hedefleri 
arasındadır

SOSYAL GELİŞİMİN 
SAĞLANMASINA YÖNELİK 
FAALİYET DESTEKLERİ

Faaliyet Planlama Destekleri

Türkiye’de mevcut sivil toplum 
örgütlerinin önündeki önemli 
zorluklardan birisi, faaliyet planla-
masıdır. Bunun en önemli nedeni 
ülkemizde, yapılan faaliyetlerin 
kalitesi ve yerindeliği konuları-
nının, sivil toplum örgütlerinin 
kendi problem alanı olduğuna 
dair olan yaygın yaklaşımdır. 
Sosyopark’ın önemli işlevlerinden 
biri de kurumsal düzeyde destek 
verilen toplumsal yapılanma-
lara faaliyetlerinin etkin olarak 
planlanması konusunda verilecek 
destek faaliyetleridir. 

Faaliyet Uygulama Destekleri

Sosyopark’ın önemli işlevlerinden 
biri de sürece katılan toplumsal ve 
kurumsal yapıların ihtiyaç duy-
duğu faaliyet geliştirme destek-
leridir. Bu kapsamda Sosyopark, 
elindeki veri ve araştırma kayna-
ğını bilgi ve danışmanlık desteği 
talep eden kurum ve yapılara açar, 
onların talep ettiği danışmanlık 
hizmetlerini faaliyetlerin gerek-
tirdiği bütün süreçlerde de yerine 
getirir. Bu destek faaliyeti alana 
dair mevcut gelişmeler yanında, 
ortaya çıkması beklenen yeni 
durumları da içeren dinamik bir 
katkıdır. Faaliyetlerin maksimum 
toplumsal fayda ve minimum 
toplumsal maliyetle gerçekleştiril-
mesi kaynak kullanım verimliliği 
açısından önemlidir. Sosyopark bu 
yönü ile önemli bir işlev üstlene-
rek sahip olduğu birikim itibariyle 
de bu boyutta sadece üyelere değil 
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ortaya koyduğu rapor ve benzeri 
diğer ürünlerle de genel idare ve 
topluma katkıyı beş alanda doğru-
dan oluşturması beklenir.

Bu alanlar;

• Kurumsal Danışmanlık Desteği

• Araştırma-Proje Üretme ve 
Uygulama Desteği

• Kariyer Planlama ve Eğitim 
Desteği

• Faaliyet süreçlerinin yönetimi 
desteği 

SOSYOPARK’IN YEREL KAMU 
HİZMETLERİNE KATKISI

Son dönemde merkezi idarenin 
daha önce üstlendiği birçok hiz-
meti yerel idarelere devretmesi, 
kamu hizmetlerinin verimliliği 
ve yerindeliği bakımından çok 
önemli bir adım olmuştur. Yerel 
hizmet alanının genişlemesi, sunu-
lan hizmet ve projelerin geliştiril-
mesi ve etkinliğinin arttırılmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bu etkinlik 
ve kapasite arttırma çalışmalarının 
ihtiyaç duyacağı bilgi ve araştırma 
kapasitesini teorik ve pratik olarak 
arttıracak Sosyopark, eşanlı olarak 
yerel idari birimlerinin aşağıda 
belirtilen başlıklardaki alanlarını 
güçlendirmelerine imkan sağlaya-
caktır. Bu alanlar

• İnsan Kaynakları Alanında 
Kapasite Arttırımı

• Hizmetlerin İfasında Bilgi ve 
Veri Desteği 

• Hizmet Kalitesinin 
Ölçümlenmesi, Gözlemlenmesi 
ve Arttırılması olarak 
belirlenmiştir.

 Sosyopark’ın bu anlamda oluştu-
racağı etkileşim alanının anlanma-
sı açısından somut örnek verilmesi 
gerekirse, yetişme sürecindeki 
akademisyenin, staj yapma ihti-
yacında olan lisans ve lisansüstü 

öğrencisinin ihtiyacı olan pratik 
tecrübenin elde edilebileceği or-
tamlara olan ihtiyaç, yerel idareler 
ile akademik ortamın sosyopark 
bünyesinde buluşması sayesinde 
bir ölçüde karşılanabilecektir. Bu, 
sosyopark’a olan ihtiyacın üni-
versite yönünden bir gereği gibi 
düşünülebilirse de diğer taraf-
tan, yerel idare organları da bazı 
hizmetlerini başka kurumların 
kadro imkânları ile yerine getirme 
imkânını elde etmiş olacaklardır. 
Bu, hem toplumsal kaynakların 
maksimum verimlilikle kullanı-
mına imkân verecek hem de yerel 
idarelerin politik söylemleri ile 
de örtüşen (Katılımcı demokra-
si, üniversite ile işbirliği vb.) bir 
çözüm üretme başarısı anlamına 
da gelecektir. Üniversite kadrola-
rının Türkiye’nin eğitimli insa-
nının barındığı ortamlar oluşu, 
Sosyopark’ta üretilecek çıktıların 
isabetliliği için önemli firsat olarak 
da ayrıca değerlendirilmelidir. 

Yerel idare organları, Sosyopark 
bünyesinde öncelikle, üstlendikle-
ri görev alanına giren hizmetlerin 
üretimi öncesini, üretim süreci ve 
üretim sonrasının sosyal yönlerini 
görmede bir avantaj elde edecek-
lerdir. Örneğin yerel bir hizmet 
olarak kurulması düşünülebile-
cek olan bilgi evlerinin hangi alt 
bölgede, hangi düzeyde bir ihtiyaç 
olduğu hususu, ön araştırma 
yapılmasını gerektiren bir durum-
dur. Bu hususta, sadece mahalle 
sayısı, nüfus yoğunluğuna, kırsal 
mahalle veya doğrudan oluşan 
talebe göre hizmet verilemeye-
ceği aşikârdır. Dolayısıyla Sos-

yopark’ın bu alanda sağlayacağı 
isabetin doğruluğu ve sahaya ait 
gerçeklik düzeyi oldukça yüksek 
olacaktır.

Bu, modern yönetim ve şehirci-
lik anlayışının bir gereği olarak 
gelenksel ve alışılagelmiş yakla-
şımların ötesinde, bilimsel veri-
lere dayalı olarak hazırlanması, 
yerel idarelere duyulan güveni de 
güçlendireceği açıktır. Belediye ve 
Üniversitenin öncülüğünde ku-
rulacak Sosyopark, sahip olduğu 
kadro, bilgi birikimi ve bu husus-
larda ihtiyaç olana ulaşma kapa-
sitesi itibariyle önemli avantajlar 
oluşturacaktır. 

Yerel hizmetlerin ifasında, yerel 
idareler ile üniversite işbirliği 
anlamına da gelen Sosyopark 
bünyesinde üretilecek çıktılara 
dayalı yapılacak hizmetlere dair 
değerlendirmelerde bulunacak, 
çok katılımlı hizmet üretiminin, 
akademisyenler yanında geniş 
halk kitlelerine de dayalı olan öğ-
renci katkısı ve katılımı ile ortaya 
çıkması, varılan sonuçların isa-
betliliğinin daha yüksek olmasını 
sağlayacaktır.

Ayrıca çok katılımlılığın, katkıda 
bulunanların elde edilen sonuç-
ları sahiplenmeleri sonucunu 
da doğurup faaliyetleri tanıtım 
konusunda pozitif bir etki oluştur-
ması da beklenmelidir. Bunların 
yanında, akademik yönü güçlü, 
daha şeffaf bir ortam olarak Sos-
yopark, yerel idare birimlerinin 
idari ve mali açıdan hesap vere-
bilme kapasitelerini de artıran bir 
imkân olarak görülmelidir. 

Modern yönetim ve şehircilik anlayışının bir gereği 
olarak gelenksel ve alışılagelmiş yaklaşımların 
ötesinde, bilimsel verilere dayalı olarak 
hazırlanması, yerel idarelere duyulan güveni de 
güçlendireceği açıktır. 
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Özetle Sosyopark bünyesinde, 
sosyal hayatın birçok alanına 
ilişkin zamanla oluşacak olan 
devasa bilgi ve tecrübe birikimi, 
birimi teori-pratik eşliğine dayalı, 
sosyal alanın vazgeçilmezi haline 
getirecektir. 

TÜRKİYE’NİN SOSYAL GELİŞİM 
ALANI SULTANBEYLİ

Sosyopark-Sultanbeyli projesi, 
kentsel hizmetler boyutunda var 
olan atıl sosyal kapasiteyi kentlilik 
bilinci ve kültürü boyutunda katkı 
oluşturur nitelikte eğitip sürece 
dahil ederken, diğer taraftan da 
bölge ölçeğindeki kentsel hiz-
metlerde yeri olan, kamu kesimi 
yerel-merkezi idare birimleri, üni-
versite, sivil toplum kuruluşları 
ile sosyal sorumluluk alanında yer 
alan/almak isteyen özel teşebbüs 
kuruluşlarının kentsel hizmet-
ler alanında ihtiyaç duydukları 
işbirlikçi, katılımcı ve paylaşımcı 
imkanları geliştirip, özellikle sivil 
toplum ve özel sektör işletmele-
rinin kentlilik bilinci ve kültürü 
boyutu ile kentsel hizmetlere katı-
lımda ihtiyaç duydukları teorik ve 
pratik bilginin üretim, paylaşım 
ve kullanım süreçlerine destek 
oluşturacak, onların süreçte daha 
bilinçli, etkin ve verimli şekilde 
yer almasını sağlayacaktır. Proje, 
belirlenmiş sosyal gruplar nez-
dinde kentsel hizmetlere ilişkin 
var olan “kentsel bilinç ve kültür 
açığını kentsel yasam kalitesi gös-
tergeleri olarak tespit olunan;

• İnsan kaynağı

• Sağlık durumu

• Eğitim durumu

• Yerleşme kalitesi

• Ekonomik performans

• İdari sistemin niteliği

• Çevre kalitesi

• Toplumsal bütünleşmiştik 

Proje, Sultanbeyli ölçeğinde modellenen sosyal 
işbirlikleri yaklaşımı kapsamında elde edilecek bi-
rikimi diğer bölgelerdeki kentsel hizmet birimlerine 
de aktaracak. Bu kapsamda belediyenin kentsel 
hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla akademik ve 
pratik çalışmalar yapılacak.
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Alanlarını da ele alarak, kentsel 
hizmetlerin üretim süreçlerinde 
kentsel yaşam kalitesini yükseltici 
bir bilinç ve buna dayalı kültüre 
dayalı yeni bir katılım, paylaşım 
ve işbirliği düzeyi elde edilmesine 
katkı oluşturacak.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Sosyopark Müdürlüğü ve Sul-
tanbeyli Belediyesi ortaklığında 
yürütülecek proje çalışmalarının 
araştırma geliştirme alanındaki 
maliyetleri üniversite kapsamında 
hazırlanacak bilimsel araştırma 
projeleri bütçesinden karşılanırken 
imzalanan işbirliği protokolü kap-
samında yürütülecek faaliyetleri 
için Sosyopark Müdürlüğü’nün 
merkez ofisinde Sultanbeyli Bele-
diyesi’ne ait bir çalışma alanı da 
oluşturuldu.

Proje, ayrıca Sultanbeyli ölçeğinde 
modellenen sosyal işbirlikleri yak-
laşımı kapsamında elde edilecek 
birikimi diğer bölgeler kentsel 
hizmet birimlerine de aktaracak. 
Bu kapsamda kentin sosyal doku-
sundaki değişimlerin gözlemlen-
mesi ve bu çerçevede belediyenin 
kentsel hizmetlerinin geliştirilmesi 
amacıyla kentsel yaşamın ana 
bileşenleri olarak;

• Kentleşme ve Kent Sorunlarına 
İlişkin Araştırmalar

• Sosyal Bütünleşme ve Sosyal 
Gelişim

• Aile ve Toplum İlişkileri

• Çocuk ve Aile Çalışmaları

• Kadın Çalışmaları

• Hukuk ve İnsan Hakları 
Araştırmaları

• Halk Sağlığı Araştırmaları

• Yaşlılık Çalışmaları

• Evsizler Barınma Problemleri

• Ulaşım Araştırmaları

• Engelliler

• Yoksulluk Araştırmaları

• Göç Araştırmaları

• Suç Araştırmaları

• Dezavantajlı Gruplara İlişkin 
Araştırmalar

konuları çerçevesinde akademik 
incelemeler üretilerek kentin 
gelişimine dönük yerel düzeyde 

akademik ve pratik çalışmalar 
yapılacak. Böylelikle akademinin 
ihtiyaç duyduğu reel veriler doğ-
rudan sahadan temin edilirken, 
bir yandan da kentsel hizmetlerin 
kalitelendirilmesi için ihtiyaç 
duyulan akademik bakış da temin 
edilecek.

Hizmeti üreten kurum-kuruluşlar 
ile hizmetin kendisi için üretildiği 
toplumsal kitlenin yaşam kalitesi-
ni yükseltici bir yönetişim sürecin-
de buluşmasına imkan verecek en 
küçük istatistiksel veri toplama ve 
takip sisteminin ilçeler düzeyinde 
kurulamamış olması ayrıca önem 
taşıyan bir başka unsurdur. Sul-
tanbeyli ve benzeri diğer bölgeleri 
kendi özelinde tespite ve çözüm-
ler geliştirmelerine imkan verecek 
bu veri toplama ve takip sistemi 
sadece aynı zamanda kentsel hiz-
metin daha etkin ve verimle yapıl-
masına, mevcut hizmet kapasite-
sinin artırılmasına, çok daha geniş 
bir kesimin hizmet süreçlerine 
dahil oluşumuna, kentsel yaşam 
standardını yükseltecek kentlilik 
bilinci ve kent kültürünün oluşup, 
ilgili ortamlarca içselleştirilme sü-
reçlerini hızlandıracak bir imkan 
olarak görülüyor.
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ANKET ÇALIŞMASI VE 
FARKLI HEDEF GRUPLARIN 
KENTLİLİK BİLİNCİ VE KÜLTÜRÜ 
DÜZEYLERİNİN TESPİTİ

Hazırlık faaliyetleri tamamlan-
dıktan sonra Sosyopark Projesinin 
saha ve anket çalışması ve hedef 
grup tespit çalışmalarına başlana-
cak. Anket çalışmaları sonucunda 
hedef grup olarak belirlenen sivil 
toplum ve kurumsal grupları 
oluşturanlar ilçenin farklı sosyal 
gruplarının kent hizmetleri bağla-
mında kentlilik bilinci ve kültürü 
düzeyleri tespit edilecek. Bu kap-
samda ana hedef kitle dışında bu 
kitle ile iletişim içerisinde bulunan 
aile bireyleri ve yakın çevrenin 
de sosyoekonomik durumlarını 
da içeren bireysel yasam kalitesi 
düzeyleri tespit edilmiş olacak. 

Proje anket çalışması sonrasında, 
bulguların incelenmesi ve değer-
lendirilmesi aşamalarından sonra, 
proje hedef grubundan belirle-
necek 150 kişi ilçedeki kentlilik 
bilincinin derinlemesine analizler-
le tespiti açısından yarım günlük 
tarama çalıştayı organize edilecek.

SULTANBEYLİ YAŞAM KALİTESİ 
İZLEME VE MAHALLE VERİ 
TABANININ OLUŞTURULMASI

Proje çalışmalarının bütünselli-
ği ve bulguların multidisipliner 
düzeyde kentsel hizmetlere 
yansımasının sürdürülebilirliğinin 
sağlanması amacıyla, saha tes-
pitleri, Takip grupları vasıtasıyla 
elde edilecek bilgiler ve akademik 
saha bulguları desteğiyle, proje 
lider ve ortaklarının eşgüdümün-
de Sultanbeyli Yasam Kalitesi 
İzleme ve Mahalle Veri Tabanı 
tesis edilecektir. Bu merkez proje 
faaliyetleri içerisinde yer alan 
Mahalle Veri tabanı üzerinde 
derlenecek ve proje kapsamında 
belirlenecek zaman aralıkları ile 
güncellenen verilerle hedef kitle 
üzerinden ilçenin yasam kalitesin-
de kentsel hizmetler eliyle değişen 
yasam kalitesi durumu izlenecek, 
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raporlanacak, arşivlenecek ve ilgili 
alanda üretilecek proje, araştırma 
ve geliştirme faaliyetleri ilgili mer-
kezde yürütülecektir.

SARGEM bünyesinde oluşturu-
lacak Sultanbeyli Yasam Kalitesi 
İzleme ve Mahalle Veri Tabanı 
marifetiyle ilçe genelinde sosyo-
ekonomik durum analizlerinin 
gerçekleştirilerek ilgili aktörlerle 
paylaşılabileceği, kentsel hizmet 
sunucu kaymakamlık, belediye ve 
diğer kurumların kentin sosyoeko-
nomik durumu ve yasam kalitesi 
düzeyinin değişimine sundukları 
katkıların dijital ortamda izlenme-
sini sağlayacak bir CBS tabanlı in-
teraktif veri tabanı oluşturulacaktır. 

Bu veri tabanı proje sürecine katı-
lan farklı yetkilere ait katılımcıla-
rın üyelik sistemi ile veri üretimi, 
veri paylaşımı ve araştırma süreç-
lerine katılım sağlayabilecekleri, 
kentsel hizmet kalitesi ve buna 
dair memnuniyet düzeylerine dair 
bulguları sosyal katılımcılık esası-
na uygun olarak aktarabilecekleri 
bir portal oluşturulmuş olacaktır.

SOSYOPARK SULTANBEYLİ 
MAHALLE TOPLANTILARI

Proje çalışmaları kapsamında 
her mahallede tesis edilen hedef 
grubu içerisindeki bireylerin ve 
mahalledeki diğer birim temsil-
cilerinin aktif katılım sağladığı, 
proje kapsamında tespit edilen 
mahallelerin yaşam kalitesi ve 
diğer alanlara dair verilerinin 
paylaşılarak bu alanlardaki mev-
cut durumun değerlendirilmesi 
sağlanacak. 

Bu çerçevede ilk defa Sultanbeyli 
Belediyesi’nde yürütüldüğü tespit 
edilen; her mahalle ve hizmetle-
rinden sorumlu birim müdürü 
sisteminin güçlendirilmesi ve 
proje kazanımlarının proje hedef 
grubu, çeşitli mahalle temsilci-
leri ile değerlendirilmesi imkanı 
sağlanacak.

PROJENİN SULTANBEYLİ’YE 
KAZANIMLARI

Projeyle hedef grubun kentsel 
hizmetlere ilişkin beklenti, talep 

ve faaliyetlerindeki değişim daha 
yüksek bir kentlilik bilinci ve 
kültürü düzeyine dayalı bir yaşam 
tarzı geliştirilecek. Hedef ve tespit 
grubu aldıkları eğitimin katkı-
sı ile kentsel hizmetlere ilişkin 
hususlarda kendilerini daha etkin 
şekilde ifade edebilecekler. 

Kentsel hizmetlere ilişkin talep, 
beklenti oluşturma ve katılım 
süreçlerinde ortaya çıkan iyileş-
menin hizmet sunan birimleri 
de etkilemesiyle ilgili kurum 
kuruluşlar yeni bir verimlilik ve 
etkinlik düzeyinde kentsel hizmet 
sunacak. 

Verimlilik ve etkinliği kentsel 
yaşam kalitesini artırıcı şekilde 
gelişen kurum ve kuruluşların 
kamuoyu nezdindeki konumu 
güçlenecek. 

Kentlilik bilinci ve kültüründeki 
iyileşme Sultanbeyli’nin marka 
değerine değer katacak, ilçe sakin-
lerinin kente olan aidiyeti güçle-
necek. Bu ve benzeri kazanımlarla 
Sultanbeyli daha da gelişecek. 
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“Sosyopark 
Türkiye’ye Model 

Olacak”

Prof. Dr. M. İhsan Karaman:
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Sultanbeyli artık sosyal 
projelerde model olma 
yolunda hızla ilerliyor. 
Toplumun her kesimine 
hizmet etmeyi amaçlayan 

Sultanbeyli Belediyesi bu kapsam-
da İstanbul Medeniyet Üniversi-
te’yle bir protokol yaptı. Protokol 
çerçevesinde hayata geçirilecek 
olan sosyopark projesiyle sosyal 
araştırmaları ve sosyal projeleri 
destekleme amacı güden yeni bir 
hizmet modeli oluşturuluyor. Bu 
sayımızda da bu hizmet modelini 
sizlere tanıtıyoruz. 

Sosyopark Türkiye’ye model ola-
cak. İstanbul Medeniyet Üniver-
sitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen 
projeyle ilçe birçok noktada kaza-
nım sağlayacak. Projeyle Sultan-
beyli’nin gelişimine katkı sağla-
mak ve kentsel yaşam kalitesinde 
yaşanan iyileşmenin sürdürülebilir 
olması hedefleniyor. Bu hedefler 

doğrultusunda İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. 
İhsan Karaman ile sosyopark üzeri-
ne keyifli bir röportaj yaptık. 

SOSYOPARK NEDİR? 
SOSYOPARK PROJESİYLE NEYİ 
AMAÇLIYORUZ? 

Sosyopark,  merkezi ve yerel 
idare birimleri, üniversiteler, sivil 
toplum örgütleri ve özel sektör iş-
letmelerinin, sosyal alanda birlikte 
yer almalarını sağlayan yeni bir 
modeldir. Bu model “Teknopark”-
lara benzer bir yaklaşımla, toplum-
sal hayata ondan daha fazla nüfuz 
etmek üzere, kurum ve kuruluşları 
bir sosyal işbirliği ortamında bu-
luşturmayı hedefliyor. Bu şekilde 
kurumların, sivil toplum örgütleri-
nin daha etkin ve yerinde uygu-
lamalar gerçekleştirilebilmesine 
olanak sağlamayı hedefliyor. 

SOSYOPARK ÇALIŞMASININ 
TÜRKİYE’YE KATACAĞI SOSYAL 
KAZANIMLAR HAKKINDA NELER 
DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Türkiye’nin içinde bulunduğu 
kalkınma süreci ve bu çerçeve-
de gündem oluşturan toplumsal 
dönüşüm konusu, çok boyutlu 
tedbirler almayı gerektiriyor. 
Mesela, kentleşme sürecinde sosyal 
ihtiyaçlar, sorunlar ve çözümler ar-
tarak gündem oluşturuyor. Kurum 
ve kuruluşların üzerlerine aldığı 
görevleri yerine getirmeleri, bu gö-
revleri bir araya gelerek yapmaları, 
ortak hedeflerin etrafında yeniden 
buluşmaları önemli.  Sosyopark’ın 
birinci amacı kurumlar ve kuru-
luşlar arasındaki bu bütünleştirici 
işbirliğini sağlamak olacak. İkinci 
olarak da sivil toplum ile kamu 
kesimini yeni bir beraberliğe, birbi-
rini tamamlama düzeyine ulaş-
tırmayı hedefliyor. Bu kapsamda 
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elde edilecek olumlu kazanımlarla, 
sosyal alanda var olan problemle-
rin çözümünde mesafe kat edilmiş 
olacak. 

SOSYOPARK ÇALIŞMALARI 
HANGİ BOŞLUKLARI 
TAMAMLAYACAK?

Sosyopark uygulaması, kentsel 
hayatın ortaya koyduğu sosyal 
alanda ihtiyaç olan, ancak mev-
cut kurum ve kuruluşların tespit 
edemediği veya tespit ettiği halde 
çözüm aşamasında tek başına 
yeterli olamadığı alanlarda diğer 
ilgili kurumların da desteği ile bu 
çözümlemeyi sağlayacak olan bir 
model.

Örneğin; sosyal hayatta hangi atıl 
kapasite mevcut, bu ilgili ortamla-

rın bilemediği bir durum. Çok bü-
yük bir sosyal sermaye niteliğinde-
ki kaynak faydaya dönüşemeden 
atıl olarak bekliyor. İşte sosyopark, 
bu kapasiteyi aktif hale getirecek 
yeni bir yaklaşım. 

SULTANBEYLİ BELEDİYESİYLE 
İMZALADIĞINIZ PROTOKOL 
ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA. 
SOSYOPARKIN SULTANBEYLİ 
İÇİN ÖNEMİ SİZCE NEDİR?

Sultanbeyli, İstanbul’un bu an-
lamda işbirliği ortamını en büyük 
oranda gerektiren bölgelerinden 
birisi.  Bu protokol, Sultanbeyli 
Belediyesi ve İstanbul Medeni-
yet Üniversitesi birlikteliğinde 
diğer ilgili kurum ve kuruluşları 
ortak gündemlerde buluşturma 

protokolü olarak görülmeli. Evet,  
başlangıçta iki kurum var; ancak 
uygulama sürecinde hep birlikte 
göreceğiz, diğer kurum ve kuru-
luşların da bir şekilde yer alacağı 
büyük bir çerçeve olacak. Biz, bu 
birliktelik ile yirmi birinci yüz-
yıl kentleşmesinin gerektirdiği 
standardın temininde çok önemli 
bir adım olan “kentleşme bilinci” 
ve “kentlilik kültürü” alanında bir 
altyapı oluşturarak, üstte ortaya 
çıkan sosyal zaruretlere cevaplar 
geliştirmek istiyoruz. 

MAHALLEDEN İLÇEYE ORADAN 
KENTE NASIL BİR SOSYAL 
MODEL OLUŞTURULABİLİR?

Kent, insanları o kadar iç içe kıldı 
ki! Her şeyin görülebildiği, izlene-
bildiği bir dünya gibi gözüküyor. 
Sanki arkalarda görünmez, göz 
ardı edilen hiçbir şey kalmıyor izle-
nimi veriyor. Halbuki bu görünür 
dünyanın gerisinde fertten, aileye, 
apartmana, siteye, sokağa, semte, 
mahalleye ve oradan da bütün bir 
bölgeye ulaşan çok başka gündem 
maddeleri var. Bunların ortaya 
konulması, bunlar etrafında bir 
çözümleme geliştirilmesi, minimal 
olandan başlamayı önemli kılıyor. 
Makro düzeylerde yapılabilecek 
birçok husus yapılıyor aslında. Bu 
ortamda da ancak minimal olanın 
keşfedilmesi ile yeni bir düzeye 
ulaşılabilir. Bu itibarla, bu kademe-
lendirme önemli. Ferde, en küçük 
sosyal gruplara yakın olanın sosyal 
alanın merkezine oturtulması vakti 
geldi.  Veya bu vakit geçiyor.   

PROJE SULTANBEYLİ İÇİN HANGİ 
KAZANIMLARI BERABERİNDE 
GETİRECEKTİR?

Projenin bölge için en önemli kaza-
nımı sosyal alanın yeniden keşfedi-
lerek daha etkin bir çözümlemeyi 
sağlamasıdır. Bu çerçevede, kentsel 
ve bireysel ölçekte ikinci kazanım 
ise, kurumsal işbirliklerinin ortaya 
çıkaracağı verimlilik ve bu çerçeve-
de gelişecek olan yeni kurumsal ör-

Projenin bölge için en önemli kazanımı sosyal 
alanın yeniden keşfedilerek daha etkin bir çözümle-
meyi sağlamasıdır. Kentsel ve bireysel ölçekte ikinci 
kazanım ise, kurumsal işbirliklerinin ortaya çıkara-
cağı verimlilik ve bu çerçevede gelişecek olan yeni 
kurumsal örgütlenme ve uygulama seviyesidir.
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gütlenme ve uygulama seviyesidir. 
Üçüncü olarak Osmanlı kültürü 
ve İslam medeniyetinde örnekleri 
görüldüğü üzere sivil toplumu da 
bu beraberlikte daha üst ilgi, katkı 
düzeyine çıkarması olacaktır. 

AKADEMİK CAMİANIN 
SAHA ARAŞTIRMALARINA 
YÖNELMESİNDE NE GİBİ 
KATKILARI OLACAKTIR?

Türkiye’de akademi camiası, 
üniversite kurumsal örgütlenmesi 
içinde önemli bir fonksiyon icra 
ediyor.  Ancak, yükseköğretim dü-
zeyindeki bilgi, beceri ve yetkinli-
ğin merkezi olan bu kurumsal çer-
çeve nitelikli kadroların toplumla 
buluşmalarında yeni bir aşamaya 
ihtiyaç hissediyor. Teori ile pratiği 
kentsel ortamda buluşturmak gere-
kiyor. Kent ölçeğindeki sosyal alan 
başta sosyal bilimci olmak üzere 
bütün akademisyenler için olmazsa 
olmaz bir ortam halinde.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
ve Sultanbeyli Belediyesi yaptığı 
bu protokol ile buna verdiği önemi 
vurgulayan, kurum olarak bu 
açılımda en üst düzeyde yer almak 
istediğini beyan eden bir adım attı.     

TÜRKİYE YÖNETİM MODELİNE NE 
GİBİ KATKILAR SAĞLAYACAK?

Sosyopark, merkezi -yerel idare bi-
rimleri, üniversiteler, sivil toplum 
örgütleri ve özel sektör işletmele-
rini sosyal alanda bir araya getiren 
bir model olarak sosyal alanın 
tespit, planlama ve uygulama 
süreçlerinde anlık ve proje esaslı 
olmayan, devamlılığı sağlayan bir 
çözümlemedir. Bu itibarla, kav-
ramın teorisyeni olan, üniversite-
mizde kurulan “Sosyal İşbirlikleri 
Bölgesi (Sosyopark)” merkezinde 
de Ahilik müessesesinin Osmanlı 
dünyasında icra ettiği fonksiyonu 
yirmi birinci yüzyılda icra edebi-
lecek, sadece Türkiye’nin değil, 
dünyanın da dikkate alabileceği bir 
açılım ortaya çıkarmaktadır.  


