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Öz  

 
Kentsel yoksulluğun, mekânsal ayrışmanın ve bunlara bağlı olarak sosyal dışlanmanın yoğun olduğu 

mekânlarda yaşanan sosyal sorunlar bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı; 

öteki mekânlardaki insanlarının yaşadıkları sosyal sorunları ortaya koymak ve bu sorunları sosyal poli-

tika bakış açısıyla değerlendirmektir. Nitel araştırma yöntemine uygun olarak Web of Science Core Col-

lection endekslerinde taranan öteki mekân çalışmalarında, yoksulluk, kent yoksulluğu, sosyal dışlanma, 

sosyal içerme ve sosyal politika anahtar kelimelerinin başlıklarında yer aldığı, son on yılda yayımlanan 

42 makale derlenerek sosyal hizmet ve sosyal politika perspektifiyle içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Yapılan analiz sonucunda slum, ghetto, squatter, favela, banliyö ve gecekondu gibi öteki mekânlarda 

rastlanan başlıca sorunların; kentsel yoksulluk, temel ihtiyaçların karşılanamaması, barınma ve altyapı 

hizmetlerinden yoksunluk, eşitsizlik, gecekondu turizmi, yoksulluğun temsili, sosyal dışlanma, toplum-

sal sapma ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığı olduğu bulunmuştur. Bu sosyal sorunların çözülebilmesi 

ve sosyal bütünleşmenin, sosyal gelişmenin sağlanabilmesi için sosyal hizmet uygulamalarına ve uy-

gulanabilir sosyal politika önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır 
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Social Problems in the Otherized Places: A Literature  
Review 

 
* 

Abstract  
 

The scope of this study is the social problems experienced in urban spaces where urban poverty, spatial 

segregation and consecutively social exclusion are experienced intensely. The purpose of the study is to 

explore the social problems experienced by people in “otherized” places and to evaluate these problems 

from a social policy perspective. In accordance with the qualitative research method, 42 other place stud-

ies that were cited in the Web of Science Core Collection indexes and published in the last ten years and 

included the keywords of poverty, urban poverty, social exclusion, social inclusion, and social policy in 

their titles, and subjected to content analysis from a social service and social policy perspective. The 

results show that the main problems encountered in other places such as slum, ghetto, squatter, favela, 

suburban and gecekondu; urban poverty, deprivation from basic needs and infrastructure services, lack 

of housing, inequality, slum tourism, representation of poverty, social exclusion, social deviation and 

gender discrimination. In order to solve these social problems and to ensure social integration and social 

development, social work practices and applicable social policy recommendations are needed.  
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