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• “Yaşam kalitesi” kavramı, çok sayıda 
araştırmaya temel teşkil etmenin yanısıra, yerel 
ve ulusal platformlarda ve özellikle de Avrupa 
Birliği’ne bağlı çalışmalarda önemli bir yer 
tutmaktadır. Sosyal ve ekonomik politikalar 
üzerinde güçlü etkisi olan yaşam kalitesi 
kavramı, şehir planlama çalışmalarının, sosyal 
ve/veya ekonomik göstergelere ilişkin 
araştırmaların ya da kent, çevre ve bedensel 
sağlığı ile ilgili değerlendirmelerin önemli bir 
başlığı olma niteliği taşımaktadır 
 



• Farklı tanımlamaları olmakla birlikte sözkonusu ele 
alışlarda yaşam kalitesi tanımlamasıyla, işaret 
edilmeye çalışılan bireysel yaşam şartları ve 
toplumsal refah düzeyi arasındaki ilişkinin çok yönlü 
ve geniş kapsamlı içeriğidir. Araştırmalar 
teknolojinin gelişmesi ya da gelir seviyesinin 
yükselmesiyle oluşan maddi zenginliğin yaşam 
kalitesinin tek başına bir göstergesi olmadığını; 
mekânsal, sosyal, kültürel ve hatta politik faktörlerin 
de önemli etkilerinin bulunduğunu, kalitenin bireyler 
ile gündelik hayatın süregeldiği çevre arasındaki 
ilişkinin niteliği bağlamında ortaya çıktığını ortaya 
koymuştur. 



    Bu bağlamda yaşam kalitesinin kent açısından fiziksel çevre, 
sosyal çevre ve ekonomik çevre kalitesine ilişkin alt 
açılımlarla değerlendirilmesi zorunluluğu açığa çıkmaktadır.  

 Sözkonusu bileşenlerden;  
 Ekonomik çevre kalitesi; yaşam maliyeti ve alım gücü gibi 

özellikler ile tanımlanırken;  
 Sosyal çevre kalitesi; yaşam biçimi, eğitim ve sağlık 

hizmetlerine erişim, örgütlülük ve gönüllülük esasına dayalı 
toplumsal faaliyetler, güvenlik, bir yerde topluma ait olma 
duygusu, kimlik ,yerellik vb. özellikler ile tanımlanabilir.  

 Fiziksel çevre kalitesi;ise, ulaşım ağı erişebilirlik, toplutaşım 
olanakları, altyapı ve belediye hizmetleri, iletişim olanakları, 
sosyo-kültürel aktiviteler, doğal ve tarihi değerlerin 
korunması, açık ve yeşil alan varlığı, konut tipi ve kalitesi, 
konut yakın çevresinin yaşam niteliği, gibi özellikler ile 
tanımlanabilir.. 



• Dünya Sağlık Örgütü ise yaşam kalitesini, "hedefleri, beklentileri, 
standartları, ilgileri ile bağlantılı olarak, kişilerin yaşadıkları kültür 
ve değer yargılarının bütünü içinde durumlarını algılama biçimi" 
olarak tanımlamaktadır. Bir diğer ifadeyle; yaşam kalitesi, kişinin 
içinde yaşadığı sosyokültürel ortamda kendi sağlığını öznel olarak 
algılayışını tanımlamaktadır.  
 

• Bu çerçevede kavram tıp teknikleri yoluyla ölçülen bir nicelik 
olmaktan çıkarak, sübjektif olarak yaşantı yoluyla deneyimlenen bir 
nitelik olarak karşımıza  gelmektedir. Bu kapsamda kalitenin 
sıradan tanımlamalarda işaret edilen pahalı zevkler ya da tüketim 
nesneleri ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığı açıktır.   
 

• Bu alanda yapılacak değerlendirmelerde, kişilerin kendi fiziksel, 
psikolojik ve sosyal çevrelerinden  ne ölçüde memnun olduklarının 
ve yaşamlarında bazı niteliklerin varlığı veya yokluğunun ne ölçüde 
onları rahatsız ettiğinin belirlenmesi gerekliliği bulunmaktadır.   
 



• Böyle bir çerçevede Dünya Sağlık Örgütü'nün 
yaklaşımında da yer verdiği biçimde sağlık; 
yalnızca hastalık veya sakatlık hali ile değil, 
fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyi durumda 
olma hali olarak kapsam genişlemesine 
uğramaktadır. Bu kapsam,yaşam kalitesini 
olumsuz etkileyen, örneğin, kötü konut, uygun 
olmayan fiziksel çevre veya sosyal 
uyumsuzluğun fiziksel ve ruhsal sağlıkla 
doğrudan bağlantısını kurmaktadır. Üstelik 
giderek bireyin sağlığından toplumun sağlığına 
doğru genişleyen bir yelpazede kritik hale 
gelmektedir.  
 



• Yaşam kalitesi’nin bugün tüketim 
ekonomisi’nin sihirli sözcüklerinden biri 
olarak pazarlama piyasasında çokça yer bulan 
bir kavram olduğu görülmektedir. Bu 
bağlamda kentlerde de yaşamın 
estetikleştirilmesi çalışmalarına da veri 
yaratmaktadır. Ne var ki yaşam kalitesini 
sadece bir makyaj çalışması olarak ele almak 
iyi görünmenin iyi yaşamakla eşdeğer 
olduğunu savunmak mümkün değildir. Burada 
kavramın içinin boşaltıldığı bir yapılanma ile 
karşı karşıya olunduğu unutulmamalıdır.  



• Nitekim 1980’lerden itibaren önemli dönüşümler 
geçirmiş olan Türkiye kentleşme pratiği içerisinde farklı 
bir konum kazanmış olan bu kavram için 2000’lerin bir 
dönüm noktası haline gelmiş olduğunu söylemek 
mümkündür. Zira bu aşamadan sonra, kentler tamamen 
tüketimin mekanları olarak ve operasyonel imar 
faaliyetleri aracılığıyla yapılandırılırlarken, bu kavrama 
daha fazla tutunma gereksinimi de açığa çıkmıştır.  
 

• Kentlerin temel bileşeni haline gelmiş göç ve yoksulluk 
alanlarındaki sorunların çözümünde fiziksel nitelik 
değişimini önceleyen uygulamalara bu yolla start 
verilmiştir.  Bu alanlar yaşam kalitesinin arttırılması 
söylemi ile öncelikli müdahale alanları haline 
getirilirken de, aslında kentsel dönüşüm olarak 
adlandırılan operasyonel çalışmalar için uygun çalışma 
zeminleri  yaratılmıştır 



• Değerlendirmelerin salt fiziksel nitelik ve yeni olma hali 
üzerinden yapıldığı piyasaya endeksli bu ortam içerisinde 
sözkonusu kavram giderek ciddi bir içerik boşalması ile de 
karşı karşıya gelmiştir. Böylece bugün pek çok sağlıklı 
uygulamanın yanısıra kentler sorunlu imar faaliyetleri 
içerisinde yapılandırılmaya başlamıştır. Burada temel sorun 
kavramın araçşallaştırılma biçimidir ve yaygın bir coğrafyada 
bazı yanılgıların açığa çıkmasına neden olmaktadır.  
 

• Sözkonusu yanılgılarla organize edilmiş yaşam çevrelerinin 
mekansal ve toplumsal sorunlarını somut göstergelerle 
tartışabilmek üzere, Kayseri kenti örnek olarak seçilmiştir. 
Göçle oluşmuş yoksulluk alanlarının yaşam kalitesi 
yoksunluğu iddiası ile karşı karşıya geldikleri imar 
uygulamalarının sonuçlarının değerlendirileceği çalışmada, 
hızlı dönüşüm uygulamalarına sahne olan Yıldırım Beyazıt 
Mahallesi, başta bireylerin yaşam çevreleri ile kurdukları 
ilişkinin nitelikleri çerçevesinde tartışmalara veri alınacaktır.  



DÖNÜŞEN KAYSERİ 

• Kayseri’nin 2000’lerle birlikte hızlı değişme potansiyeli yakalamış 
kentlerden biri olarak özel bir konumu bulunmaktadır. Gerek 
kentin sanayi alanında kazandığı önemli rol ve gerekse de kriz 
koşulları karşısında her zaman uygun yapılanmalar sergileyen 
kentin taşınmaz piyasası üzerinden sermaye piyasasını genişletme 
isteği Kayseri ‘yie son yıllarda adeta bir şantiye görünümü 
kazanmıştır. Burada sözü edilen yüksek dönüşüm enerjisi Kayseri 
ve pek çok kent için aslında olumlanabilecek  bir oluşum olmakla 
birlikte, Kayseri için bazı olumsuzlukları da beraberinde 
getirdiğinden kritik açılımlar kazanmıştır.  Dönüşen kent doğal ve 
giderek tarihsel, kültürel niteliklerini kaybetmeye başlamıştır. 



• Tarihi ve kültürel miras , 
yoksulluğun çökeldiği 
alanlarda yaşam kalitesini 
arttırma iddiası ile 
gerçekleştirilen temizlik 
operasyonları aracılığıyla 
büyük ölçüde zarar 
görmüştür.  

• Yine yaşam kalitesini 
arttırma iddiası ile gelişen 
çok sayıda yeni uygulama 
doğal alanlarda özellikli 
ekosistemlerde geri 
dönüşü olmayan kayıplara 
yol açmaya başlamıştır.  



• Büyük projelerle 
başarılı 
yatırımlarla 
gündeme 
damgasını vuran 
kent arka planda 
giderek sorunlu 
bir nitelik de 
kazanmaya 
başlamıştır.  



• Büyük konut yatırımları ve entegre alışveriş mekanları 
toplumsal yaşantıyı yeniden biçimlemeye başlamıştır. Bu 
aşamada farklı mimari anlayışlar da gündeme gelmiş, renk ve 
doku bütünlüğü okunamayan, keti temsil etmekten uzak çok 
parçalı bir kentsel doku ortaya çıkmıştır.  



 



 



• Kayseri’de yoğun ve yüksek katlı konut gelişmelerinin, yoksul yaşama 
alanlarına yaklaştığı ve hatta içiçe geçtiği bölgelerde görsel çelişkiler 
açığa çıkmıştır. Bu bağlamda, Yıldırım Beyazıt mahallesi ,bugün 
kentin pek çok farklı noktasında izlenebilen, varlık-yokluk ya da yeni-
eski bağlamındaki ikili ve birbirinin içine geçmiş kentsel örüntünün, 
daha çok bir yarılma formunda izlenebildiği, göçle ve kaçak 
yapılaşmalar yoluyla ortaya çıkmış, fiziksel ve sosyo-ekonomik 
nitelikler açısından zayıf, diğer yandan kendine has bir konut ve arsa 
piyasasına sahip özgün bir deneyim alanı haline gelmiştir.  



• Mahalle, hemen kuzeybatısında gelişmiş üst 
gelir grubuna ait yaşama alanlarının yarattığı 
baskı ve güneyinde bulunan Erciyes 
Üniversitesi’nin etkisi çerçevesinde açığa çıkan 
yüksek dönüşüm enerjisi bağlamında ve bugün 
gelinen aşamada yaratılan yeni değerler sistemi 
içerisindeki özel konumuyla bu çalışmada ele 
alınmaya değer görülmüştür.   
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• Yıldırım Beyazıt mahallesi, Melikgazi ilçesinin güneydoğu 
ucunda yer alan ve ağırlıkla 1960’lı yıllardan sonra kente iş 
bulmak amacıyla göç edenlerin yer seçtiği  bir bölgedir. 1970 
yılından sonra Kayseri’nin yakın ilçe ve köylerinden ve aynı 
zamanda Sivas ve Yozgat gibi yakın konumlu illerden iş 
bulmak amacıyla gelenler aracılığıyla giderek 
kalabalıklaşmıştır. 1980’li yıllardan sonra ise, doğu illerinden 
de göç almaya başlamış ve giderek genişlemiştir. Bugün 
muhtarlık kayıtlarına göre, 13.750 kişi olarak görünmekle 
birlikte gerçekte 50.000 kişiye yaklaşan bir nüfusa sahip 
olduğu ifade edilen Yıldırım Beyazıt mahallesi, batı yönünde 
de kendisi ile benzer toplumsal ve fiziksel özellikler gösteren 
Köşk mahallesi ile komşudur. Ancak bu mahalle, yüksek ve 
lüks apartman bloklarıyla kuşatılmış olan Melikgazi mahallesi 
ile sınır olmaktan ötürü dönüşüme daha erken bir dönemde 
başlamıştır. Doğu yönünde ise, yeni yapılaşma baskılarından 
uzak ve daha kırsal nitelikli bir yaşama alanı olan Konaklar 
mahallesi yer almaktadır. Konaklar mahallesinin kuzey 
bölümü bütününden farklı olarak, Roman’ların kendine özgü 
yaşam kültürleri ile oluşturdukları yoksul bir yaşam bölgesidir.  





• Yıldırım Beyazıt ve yakın çevresindeki mahallelerin 
tümü kaçak yapılaşmalarla gelişim göstermişlerdir. 
Belediye yetkilileri ile yapılan görüşmelere göre hisse 
tapu ya da işgal durumlarının sözkonusu olduğu 
mahallelerde bugün artık mülkiyet problemleri 
neredeyse tamamen çözümlenmiştir. Bölgenin yasal 
statüsüne kavuşmasını sağlayan 1986 tarihli imar planı 
ve hemen sonrasında bölgede bu planın hayata 
geçirilebilmesi amacıyla başlatılmış olan mülkiyet 
çalışmaları olmuştur. Melikgazi ilçesinin 1986 tarihli 
1/5000 ölçekli nazım imar planından ardından 
hazırlanan 01.02.1989 tarihli 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planları ise bölgedeki inşaat faaliyetlerine büyük 
bir ivme kazandırmıştır. Planlama çalışmaları 
sonrasında çok katlı apartman blokları ile gelişmeye 
başlayan bölgede 1990’lı yıllarla birlikte farklı bir konut 
piyasası ortaya çıkmıştır .  



 



 



• Gelişimi güney 
yönünde engellemekle 
birlikte Erciyes 
Üniversitesi’nin varlığı 
da böyle bir yapılaşma 
süreci üzerinde etkili 
olmuştur. Bilinen 
anlamda kaçak 
konutlarla yapılaşmış 
olan bölge böylece 
2000’li yıllarla birlikte 
başlayan imar 
uygulamaları yeni bir 
anlam inşası ile 
konutu kente 
tutunmanın aracı, 
hayat garantisi, gelir, 
daha iyi gelecek ideali, 
vb noktalara 
taşımıştır.  



 







 
 

• Gecekonduların ticarileşmesini sağlayan bu süreç aynı 
zamanda taşınmaz piyasası açısından ve kentsel 
biçimleniş temelinde de önemli açılımlar ortaya 
çıkarmıştır. Böylece yerel yönetim, yapsat, konut 
kooperatifleri, emlakçılar, vb. aktörleri de içerisine 
çeken bir sermaye yaratma modeli, kenti bambaşka bir 
mekansal ve toplumsal deneyimin içerisine 
sürüklemiştir. Böyle bir deneyimi yoksulluk açısından 
kritik hale getiren şartlar ise, konut ve arsa piyasası 
yoluyla yaratılan zenginliğin ortaya çıkarılma biçimi ve 
paylaşımı çerçevesinde açığa çıkmıştır. Diğer yandan, 
zaten kentsel dönüşüm uygulamalarının temel ortak 
problemlerinden biri olan, yaratılmış fiziksel çevre ile 
sosyal gerçekliğin uyum problemi bağlamında da 
Yıldırım Beyazıt mahallesi özel bir konum kazanmıştır.  
 





 





• Yapılan görüşmeler, bölgede sürdürülmekte olan 
inşaat faaliyetlerinin, kat karşılığı anlaşmalar yoluyla 
ve yaşayan halk ile yapsatçı inşaat firmaları ya da 
yapı kooperatifleri arasındaki münferit ya da toplu 
pazarlık süreçleri ile ortaya çıkmakta olduğunu 
göstermiştir. Böyle bir pazarlık sürecinde taraflar 
tavırlarını kendi çıkarlarını maksimize edecek 
biçimde ortaya koyarken, bazen uzun soluklu 
bekleyişler yerine çeşitli tavizlerin verilmesiyle 
sonuçlanan anlaşmalar da ortaya çıkmıştır. 
Görüşmelerde arsa tedarikinde kişiye özel tavizlerle 
bazen parsellerin birleştirilebilmesi için 50-60 m2’lik 
arsa paylarına dahi bir dairenin verilebildiği ifade 
edilmiştir. Pazarlık koşullarında parselin konumu ve 
büyüklüğü temel belirleyici olurken, zaman 
içerisinde çok sayıda konut kooperatifi ve emlakçı 
bölgede etkin rol oynamaya başlamıştır.  
 





• Bölgede konut piyasası açısından yaşanan 
gelişmeler ve hızla ilerleyen inşaat faaliyetleri, ilk 
bakışta pazarlık ortamında tarafların eşit koşullar 
içerisinde yer aldıklarına ilişkin bir kanaatin 
oluşmasına yol açmaktadır. Hatta bu kanaat 
giderek kent açısından, göçle oluşmuş gecekondu 
bölgeleri lehine işleyen bir piyasanın varlığına 
inanç biçimine de dönüşebilmektedir. Ne var ki 
bölgedeki işleyişin kendine has ve özellikle de 
yoksul kesimler için kritik hale gelmiş özellikleri 
bulunmaktadır. Piyasa mekanizmasının ahlaki 
olmayan işleyişi çerçevesinde ciddi mağduriyetler 
önümüze gelmektedir.  



• Böyle bir geri dönüş sürecinde, yeni yaşama çevresinin yoksul 
kesimlerce karşılanamayan pahasının da etkili olduğu elde 
edilmiş bulgular arasındadır. Apartman dairesine geçiş hane 
halkının çalışma koşullarını ve dolayısıyla gelirini 
değiştirmediğinden, başlangıçta kaloriferli ve daha konforlu 
bir dairede yaşamayı cazip bulan aileler için, ödenemeyen 
aidatlar ve yakıt giderlerinin önemli bir sorun olduğu ifade 
edilmiştir. Görüşmelerde ailelerin yalnızca % 50’sinin yeni 
konutlarında oturma eğiliminde oldukları ve arsalarının 
konum ve büyüklükleri nedeniyle birden fazla daire sahibi 
olanların, kira gelirleri nedeniyle yeni şartlara uyum 
sağlamakta daha avantajlı olduklarını ortaya çıkmıştır. Diğer 
yandan mahallede yaşayanlar, inşa edilen apartman 
bloklarında, farklı bir toplumsal kesim ve yaşam kültürü ile 
bir arada olmanın sıkıntılarını ortaya koyarken, fiziksel 
değişimin komşuluk ilişkilerini ve aidiyet duygusunu da 
zedelemekte olduğunu vurgulamışlardır. 
 



• Kendine özgü kurallarıyla kaygan bir zeminde hareket eden piyasa 
mekanizmasının, dönüşüm uygulamaları aracılığıyla zenginliğin 
yaratılmasında, yoksulluk alanları üzerinden hareket ediliyor olması 
zaten önemli bir sorundur. Zira yoksulluk böyle bir ortamda daha en 
başından zenginliğin eylemlerine bağımlı hale gelmektedir. Nitekim 
Yıldırım Beyazıt mahallesi içerisinde gelişen pazarlık koşulları ve 
inşaat piyasası da, dışarıdan izlenemeyecek biçimde yoksul kesimin 
tercih özgürlüğünü sınırlayan bir ortam açığa çıkarmıştır. Herşeyden 
önce yetersiz maddi olanaklar ve çaresizlik, kendi paylarını az bulan 
ve bu nedenle anlaşma yoluna gitmeyen az sayıda mülk sahibi 
dışında, sunulan bedellerin nakit para ya da daire olarak kabulünü 
beraberinde getirmiştir. Diğer yandan zaten inşaat faaliyetlerinin 
henüz başladığı ve piyasanın daha düşük olduğu dönemlerde arsa 
sahiplerine bir daire vermek yoluyla anlaşmalara imza attırılmasıyla 
pazarlıkların önü tıkanmış, piyasanın ve fiyatların değişmiş olduğu 
şartlarda mülk sahiplerinin yeni değerler üzerinden hak talep 
etmeleri engellenmiştir. Ama daha da önemlisi bu ortam, arsa sahibi 
ya da müteahhit gibi maddi yüklenici olmayan bir kesimin alandan 
haksız gelir elde etmesini de sağlamıştır. Arsaları ucuza toplayıp, 
daire karşılığı kooperatiflere devreden gruplar, yine İmar planında 
oluşturulmuş yapı adalarının her birinden arsa satın almak yoluyla, 
pazarlık şartlarını kendine bağlayan yatırımcılar ticari hileler yoluyla 
servet oluşturma ve paylaşmada etkin bir konum kazanmışlardır.    
 



Sonuç olarak… 

• Yaşanan dönüşüm yaşam kalitesi bağlamında 
sorun olarak algılanması gerekli çok sayıda etki 
açığa çıkarmıştır. Sözkonusu etkiler başta ifade 
edilen, fiziksel çevre, sosyal çevre ve ekonomik 
çevre kalitesi bağlamında ele alındığında; 



• Ekonomik Çevre Kalitesi  
 

• Bölgede yaşayanların değer sistemleri ekonomik kaygılar 
nedeniyle değişime uğramakta, kendisine güçlü ve spekülatif 
bir piyasa içerisinde sınırlı olanaklar yaratabilmiş olmayı da 
başarabilmiş toplumsal kesimler kendilerine yeni bir hayat 
kurma arayışına girişmektedir. Gelenek , örf ve adetlerden 
kopuş, gençlere aktarılamayan toplumsal değerler ve yeni 
yaşam çevrelerine uyumlanma problemi gibi konular önem 
kazanmaktadır. Ancak inşa edilen yeni çevreden konut 
edinmek ya da konut çevresindeki yaşam maaliyetlerini 
karşılamak güç olduğundan çoğu mahalle sakini bölgeyi terk 
etmek, konutlarını kiraya vermek ve başka alanlara taşınmak 
zorunda kalabilmektedir.  
 



• Sosyal çevre Kalitesi 
• Bu gelişmeler sonunda yaklaşık mahalle yaşayanların  

yarısı bölgeden ayrılmak durumunda kalmıştır. 
Ayrılanlar, yaşam maliyeti daha düşük ve kent 
çeperindeki toplukonut alanlarında yer edinmeye 
çalışmaktadır. Bu bölgelerin de yaşanabilirlik kriterleri 
açısından son derece tartışmalı bir konumda oldukları 
izlenmektedir. Mahalledeki sosyal yaşam arızaya 
uğramıştır. Yeni kullanıcılar ve mahallenin eski sakinleri 
arasında uyumlanma problemleri sözkonusudur. 
 
 

 





• Fiziksel çevre Kalitesi  
• Konutun Özellikleri büyüklük, oda sayısı,  
• plan niteliği, konumu gibi konularda sorunlar vardır. 
• Yaşam kültürünü desteklemeyen bir mimari, sosyal yaşantıyı 

bozan bir örüntü ve uygulamaların çevre düzenlemeleri 
olmaksızın gerçekleşiyor olması bağlamında ortaya 
çıkmaktadır. Çoğu yapının imar izni yoktur. İmar hakkı ihlalleri 
vardır. Elektirik ve su geçici çözümlerle karşılanmakta ve 
şantiye elektiriği yüksek maaliyetlere sebep olmaktadır.  
 

• Aslında dönüşümü talep 
eden kesim daha çok 
ısınma problemi açısından 
bir apartman dairesinde 
olmayı istemektedir. 
Yaşam kültürü çelişkisini 
bu noktada göz ardı 
edebilmektedir.   



 
• Konut çevresinin özellikleri yaşam kalitesinin en önemli 

göstergelerinden biridir. Özellikle çocuklar, gençler, 
emekliler ve çalışmayan nüfus komşuluk çevresinde uzunca 
süre vakit geçiren gruplardır. İyi düzenlenmiş ve planlanmış 
konut çevreleri hem yaşam kalitesini yükseltir hem de 
kişileri orada yaşamak için seçime yönlendirir. Sonuç 
olarak, bir konut çevresi ne kadar iyi planlanmışsa o 
çevreden memnuniyeti o ölçüde artırır. Yeni uygulamalarda 
öncelik konut birimlerinin inşaasına verildiğinden çevre 
düzenlemeleri yapılamamaktadır. Yeni ortam ayrık nizam ve 
yüksek katlı apartman bloklarıyla zaten sokak örüntüsünü 
ortadan kaldırmaktadır. Sosyal yaşam zayıflamıştır. 
Mahallede bir kahvehane ve bir adet internet kafe 
bulunmaktadır.  

• Gençler için eğitim, sosyal paylaşım olanaklarının varlığı 
önem kazanmaktadır. Spor, kişisel gelişim, ekonomik destek 
birimleri, hobi, kurs ve etkinlikler önemlidir. 


