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Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Politikadaki Rolü Bağlamında Ankara’da 
Yaşlılara Yönelik Faaliyet Gösteren Derneklerin İncelenmesi

Investigation of Associations Operating for the Elderly in Ankara in the 
Context of the Role of Non-Governmental Organizations in Social Policy

Nüfus yaşlanması günümüzde tüm dünyanın yaşadığı bir dönüşümdür. Bu dönüşüm yaşlıların sosyal 
politikada özel bir grup olarak ele alınmasına neden olmuştur. Araştırmanın amacı, Ankara’da yaşlılara yönelik 
faaliyet gösteren derneklerin sosyal politikadaki rolünün belirlenmesine katkı sağlamaktır. Nitel araştırma 
desenine göre hazırlanan bu çalışmanın örneklemi, amaçsal örnekleme yöntemine göre belirlenen 8 adet 
dernekten oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, dernek 
temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden toplanan verilerin analizinde içerik analizi 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları şu şekilde özetlenebilir: Ankara’da yaşlılara yönelik faaliyet 
gösteren söz konusu dernekler yaşlılara yönelik sosyal politikalara ilişkin kararlara etki edemediklerini 
düşünmektedirler. Dernekler yaşlılara yönelik sosyal politika kararlarını etkileyebilmek için pek çok farklı 
yöntem ve araç benimsemiş olsalar da dernekler söz konusu yöntem ve araçları kararları etkilemek için 
değil, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için kullanmaktadır. Bununla birlikte derneklerin karar alıcılardan 
beklentilerinin radikal bir biçimde farklılık göstermediği, beklentilerinin ortak konular çerçevesinde olduğu 
görülmektedir.

Population aging is a transformation that the whole world is experiencing today. This transformation has 
caused the elderly to be treated as a special group in social policy. The aim of the research is to contribute to 
the determination of the role of associations operating for the elderly in social policy in Ankara. The sample 
of this study, which was prepared according to the qualitative research design, consists of 8 associations 
determined according to purposive sampling method. A semi-structured interview form was used as a data 
collection tool, and interviews were conducted with the representatives of the association. Content analysis 
method was used in the analysis of the data collected from the interviews. The results of the research can 
be summarized as follows. The mentioned associations think that they cannot influence the decisions 
regarding social policies for the elderly. Although associations have adopted many different methods and 
tools to influence social policy decisions for the elderly, associations use these methods and tools not to 
influence decisions, but to achieve their organizational goals. However, it is seen that the expectations of the 
associations from the decision makers do not differ radically and their expectations are within the framework 
of common issues.
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