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İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (İngilizce kısaltmasıyla SALAR - İsveççe kı-
saltmasıyla SKR), İsveç’in tüm belediyeleri, il meclisleri ve bölgelerinin üyesi olduğu bir kuruluştur. 
SALAR ve öncülleri, 100 yılı aşkın bir süredir yerel yönetimleri teşvik etmek ve yerel demokrasiyi 
güçlendirmek için çalışmalar yapmaktadır. Yerel yönetimlerin günümüzde karşılaştığı uluslararası göç 
ve iklim değişikliği gibi zorlukların küresel doğası gereği, SALAR sadece İsveç’te değil aynı zamanda 
uluslararası alanda da önemli bir aktördür. Uluslararası bir belediye örgütü olan Birleşik Kentler ve 
Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve kuruluşun Avrupa kolu olan Avrupa Belediyeler ve Bölgeler 
Konseyi’nde (CEMR) aktif  rol almanın yanı sıra, SALAR, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi ve Av-
rupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Kongresi’nin İsveç delegasyonlarının sekretaryası olarak da görev 
yapmaktadır. 

 
SKL International, tüm hüküm ve tasarrufu SALAR’a ait olan bir uygulayıcı kuruluştur. SALAR 
adına uluslararası projeler geliştirmek ve uygulamakla yükümlü olan SKL International, İsveç ve 
diğer ülkelerde gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinden faydalanarak, pek çok ülkede yerel yönetim 
sistemlerinin gelişimini destekleyici faaliyetlerde bulunmaktadır.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ve diğer bölgelerdeki çalışmaları ile SKL International, kapsayıcı 
ve sürdürülebilir yerel yönetişim ve yerel hizmet sunumu konularında proje geliştirme, proje yönetimi 
ve uygulanması da dahil olmak üzere kapsamlı bir bilgi birikimi ve deneyime sahiptir. Merkezî 
Stockholm’de bulunan SKL International, hâlihazırda dünya çapında, 12 ülkede, İsveç Hükümeti 
tarafından finanse edilen projelerin uzun vadeli ortağı ve uygulayıcısıdır.

SKL International, tamamlanan projeleri Belediye Ortaklık Ağları Projesi (TUSENET) ve Türk-İsveç 
Yerel Yönetimler Ortaklığı (TUSELOG) ve halen devam eden Yerel Yönetişimde Rezilyans (RESLOG 
Türkiye) projeleri ile yirmi yılı aşkın bir süredir Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Böylelikle, hem 
Türkiye belediyelerini ve belediye birliklerini desteklemekte hem de iki ülkenin yerel yönetimleri 
arasında kalıcı dostluklar ve iş birliklerinin kurulmasına katkı sağlamaktadır.
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PROJE SUNUMU 
Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG)

Suriye göçünden yoğun olarak etkilenen Türkiye ve Lübnan’da, yerel yönetimler ani ve yoğun 
nüfus artışını karşılamak durumunda kalmışlardır. Yaşanan yoğun göç karşısında yerel yönetimlerin 
rezilyanslarını* barışçıllık ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda artırma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

RESLOG (Resilience of  Local Governance-Yerel Yönetişimde Rezilyans) Projesi, İsveç Yerel 
Yönetimler ve Bölgeler Birliğinin (SKL) girişimiyle ve İsveç hükümetinin finansmanıyla Türkiye ve 
Lübnan’da eş zamanlı olarak 2018-2020 yılları arasında uygulanan bir projedir. 

Projenin Türkiye ayağı, RESLOG Türkiye, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliğinin, Türkiye 
Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği ile kurduğu iş birliği 
ve proje ortaklığıyla yürütülmektedir. Projede, Marmara ve Çukurova Bölgelerinden olmak üzere 
toplam 12 pilot belediye ile birlikte çalışılmaktadır. 

Projenin tüm taraflarının yerel yönetim aktörleri olması, RESLOG Türkiye Projesini benzer 
projelerden ayırmaktadır. Proje, özellikle Suriyeli göçü gibi yoğun, ani ve beklenmedik bir göç dalgası 
karşısında yerel yönetimlerin ve yerel yönetim örgütlerinin karşılaştıkları sorunlara yanıt arayışlarının 
bir parçasıdır. 

RESLOG Türkiye bu doğrultuda ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları 
yansıtacak şekilde geliştirilmesini, bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek 
yapılarının güçlendirilmesini, belediye düzeyinde kapsayıcı planlama ve yönetişimin iyileştirilmesini 
amaçlamaktadır. 

(*) Rezilyans, sarsıcı etkiyi karşılama ve ardından hayatı normale çevirme kabiliyetidir. Rezilyans bir varlık veya sistemin herhangi bir karışıklık veya bozulma sonrasında 
şeklini (formunu) ve konumunu geri kazanabilme yeteneği olarak da ifade edilmektedir. Türkçede kavram için dayanıklılık, esnek dayanıklılık, dirençlilik gibi karşılıklar 
aransa da hiçbiri bu çerçeveyi tam olarak karşılamamaktadır.  Tatmin edici bir karşılık bulunana kadar Latinceden Rezilyans sözcüğünü ödünç alarak kullanmanın yerinde 
olacağını düşündük. Bu sebeple proje boyunca üretilen tüm dokümanlarda bu terimi kullanmayı uygun bulduk. 

XI



SUNUŞ 
M. Sinan Özden
Ulusal Proje Yöneticisi
RESLOG Türkiye Projesi

RESLOG Projesi Türkiye ayağında, yerel yönetimler için bilgi zemininin geliştirilmesine büyük önem 
veriyor. Türkiye belediyeleri, Suriye’den göç akımının başladığı ilk günden itibaren, neredeyse 10 
yıla yaklaşan bir süredir insani gerekleri yerine getirmeye ve bir yandan da bu beklenmedik ve güçlü 
nüfus hareketliliğinde kentleri bayındır tutmaya ve geliştirmeye çalışıyor. Belediyeler de bu konuda 
uluslararası arenada da övgüyle karşılanıyor ve başarılı sayılıyorlar. 

Biz elde edilmiş olan bu deneyimin kayıt altına alınması ve paylaşılması gerektiğine inanıyoruz. Bütün 
bu süreç boyunca belediyelerimiz uygulamaya ilişkin çeşitli konularda pek çok sorunun doğru yanıtını 
aradılar. Bu yüzden biz de belediyelerin yoğun uğraşları sırasında dahil olma fırsatı bulamadıkları 
yenilikçi konuları ve tartışmaları yapabilmelerine olanak tanımak ve bilgi zeminini geliştirmek için 
RESLOG Türkiye Projesi’nde 12 toplantıdan oluşan “Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları” toplantı 
serisini ve bu toplantıların çıktılarının kitaplaştırıldığı Yerel Yönetişim ve Göç isimli kitap dizisini 
tasarladık. 

Yerel yönetişimde bilgi zeminini güçlendirme konusunda öteden beri oldukça yetkin çalışmalar 
yapmakta olan Marmara Belediyeler Birliği, iki ayda bir gerçekleştirilen buluşmalarımıza ev sahipliği 
yapıyor. 

Umuyorum ki, RESLOG Projesi ömrünü doldurduktan sonra da bir yönüyle Türkiye belediyelerinin 
bilgiye erişimini kolaylaştırma, diğer yönüyle belediyeler içinde üretilen bilgiyi kaydetme ve 
yaygınlaştırma hedefiyle  gerçekleştirilen bu  buluşmalar ve yayınlar, hem belediyelerimizin hem de 
belediye birliklerinin katkılarıyla gelenekselleşerek sürecektir.
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ÖNSÖZ 
Ervin Sezgin
RESLOG Türkiye ekibi adına

RESLOG projesinin yerel düzey bileşeni, yerel yönetimlerin göç karşısındaki rezilyansını artırmayı 
amaçlıyor. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz Göç Ana Planlaması yaklaşımı, ilk aşamada sistematik bir 
şekilde belediyelerin hizmet alanlarını taramak ve hangi alanda ne şekilde etkilendiklerini tespit 
etmeye odaklanıyor. İkinci aşamada ise en çok etkilenen belediye hizmetlerinin hem yerel halk hem de 
göçmenler için aynı kalitede verilmeye devam edilmesi için plan ve stratejilerin geliştirilmesi geliyor.

Bu çerçeveden baktığımızda Göç Ana Planı; kentin sosyal/ekonomik dokusunu ve belediyelerin 
hizmetlerini kayda değer şekilde etkileyecek düzeyde göçe maruz kalmış yerleşmeler için uygun bir 
yaklaşımdır. Fakat kent yönetimleri farklı şekillerde göç ilekarşı karşıya gelebilir. Göç bir şok olabileceği 
gibi (örneğin, çok kısa bir sürede milyonlarca göçmenin geldiği kitlesel Suriyeli göçü), sürekli bir stres 
de olabilir (örneğin, Sultanbeyli ilçesinin nüfusunun iç göç hareketleri sonrasında birkaç on yılda 
katlanması). Her iki durumda da belediye hizmetlerinin sunumu etkilenmektedir. Rezilyansı yüksek 
belediyeler, bu süreci daha az yara alarak atlatabilir; hatta belki de avantaja çevirecek fırsatları 
yakalayabilir. Dolayısıyla sistematik analiz ve planlı yaklaşım önemli ve gereklidir.

Geriye dönüp baktığımızda, belediyelerin karşılaştığı en önemli zorluğun, göçün çok boyutlu ve 
çok aktörlü yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle kompartımanlar halinde çalışmaya alışmış 
belediyeler konuya bütüncül bir şekilde yaklaşmakta zorlanmakta ve göçün etkilerini tam olarak 
kavrayamamaktadır. Hem birimler arası hem de dış paydaşlarla (sivil toplum, kamu kurumları, 
vatandaşlar) işbirliği pratikleri eksik olan belediyeler ise tespit ettikleri sorunlara çözüm bulmakta 
zorlanmaktadır. Bu da bu alanda, belediyelere ve belediye çalışanlarına yönelik yapılan kapasite 
geliştirme çalışmalarının önemini artırmaktadır. Hem Göç Ana Planı hazırlama çalışması, hem de 
sürecin kitaplaşarak yaygınlaşması ile RESLOG ekibi olarak böyle bir katkı sunmaktan mutluluk 
duyuyoruz.

Bu kitap hazırlanırken, RESLOG projesi kapsamında 12 pilot belediyede hazırladığımız Göç Ana 
Planları yeni tamamlanmıştı. Bu baskıya önsöz yazılırken ise, birçok belediyede GAP’lar uygulamaya 
geçmişti. Umarız ki RESLOG tamamlandığında, GAP uygulaması sonucunda belediyelerin artan 
rezilyansını da görebileceğiz ve ölçebileceğiz.
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GÖÇ ANA PLANLAMASI: BELEDİYELER İÇİN EL KİTABI

1 RESLOG Türkiye Projesine dahil olan pilot belediyeler (alfabetik sırayla), Adana Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, 
Mezitli Belediyesi, Orhangazi Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Reyhanlı Belediyesi, Sarıçam Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi, Şişli Belediyesi ve 
Zeytinburnu Belediyesidir. 

Giriş

Bu el kitabı, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SKL/SKL International), Türkiye Belediyeler 
Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği tarafından ortaklaşa yürütülmekte 
olan Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG Türkiye) kapsamında hazırlanmıştır. RESLOG 
Türkiye Projesi, Suriye’deki kriz sebebiyle ani ve yoğun bir göç dalgası ile karşı karşıya kalan yerel 
yönetimlerin rezilyansının, barışçıllık ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda artırılması ihtiyacından 
ortaya çıkmıştır. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde faaliyetler içeren proje ile, ulusal göç politikalarının 
yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirilmesi; bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler 
arası öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesi; yerel yönetimlerde ise kapsamlı planlama ve yö-
netişimin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu kitapçık, projenin yerel düzeydeki en önemli faaliyetleri arasında yer alan Göç Ana Planlamasına 
ilişkin yöntemsel yaklaşımı ve uygulama örneklerini sunmaktadır. RESLOG Türkiye projesine dahil 
olan 12 pilot belediyede1 yürütülen çalışmalar uygulama örneklerine kaynak olmuştur.

Bilindiği üzere, 2011 yılında ortaya çıkan Suriye krizi ile birlikte başlayan yoğun göç dalgasını ve 
bunun etkilerini büyük ölçüde belediyelerimiz karşılamak durumunda kalmıştır. Belediyeler açısın-
dan, kitlesel göçün ilk karşılanması aşamasında “insani yardım” şeklinde başlayan bu süreç, zamanla 
yerleşme ve birlikte yaşama aşamasının gereklerine doğru evrilmiş, fakat belirsizliklerle birlikte göç 
kaynaklı sorunlar giderek çeşitlenmeye başlamıştır. Dolayısıyla belediyelerin, göç meselesini insani 
yardımın ötesine geçen kalıcı, sürdürülebilir ve kapsamlı bir planlama yaklaşımıyla ele almalarına 
ihtiyaç vardır. Göç Ana Planlaması yaklaşımı, belediyelerin göç konusuna kapsamlı bir planlama yak-
laşımı getirebilmelerine ve göç karşısındaki hareket kabiliyetlerini artırabilmelerine olanak sağlamak 
için geliştirilmiştir. 

Bu kapsamda hazırlanan bu kitapçığın en önemli amacı, belediyelerin göç konusuna bütüncül ve 
sistematik yaklaşmalarına olanak sağlayacak bir planlama aracını ortaya koymaktır. Her 
ne kadar RESLOG Türkiye Projesi, pilot belediyelerin Suriyeli göçü karşısındaki durumlarını ele al-
mış olsa da, bu kitapçıkta belirtilen Göç Ana Planı metodolojisi, belediyelerin karşı karşıya oldukları/
olabilecekleri her türlü göç hareketi (iç göç/dış göç) için kullanılabilir. 
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01 Giriş

Bu çerçevede, kitapçığın ilk bölümü, Göç Ana Planlaması ile ilgili kavramsal çerçeveye ve genel yak-
laşıma ayrılmıştır. İkinci bölümde ise, Göç Ana Planlamasına ilişkin süreç, yöntem ve araçlara ilişkin 
bilgilere yer verilmiştir. Bu bölümde, her bir uygulama aşaması için, projede yer alan 12 pilot beledi-
yeden farklı uygulama örnekleri de sunularak, kavramsal çerçevenin pratikteki yansımaları da aktarıl-
maktadır. Son bölüm ise, uygulama sonuçlarından hareketle çıkarılan dersler ve önerilerin yer aldığı 
sonuç ve değerlendirme bölümüne ayrılmıştır.

Bu kitapçıkta ortaya konan Göç Ana Planlaması yaklaşımı, planlama literatüründe bilinen bazı yön-
tem ve araçları içeriyor olmakla birlikte, büyük ölçüde RESLOG Türkiye Projesi kapsamında ge-
liştirilen özgün planlama yaklaşımlarını sunmaktadır. Dolayısıyla göç karşısında hareket kabiliyetini 
arttırmak isteyen tüm belediyeler için bu kitapçık bir kılavuz niteliğindedir.
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Belediyeler ve Göç 
2011 yılındaki Suriye krizi sonucu ortaya çıkan ani ve yoğun göç, en çok belediyeleri etkilemiştir ve 
etkilemeye devam etmektedir. Bunun en önemli sebebi, gelen Suriyelilerin çok büyük bir bölümünün 
(%92’sinin2) kentsel alanlarda yaşamasıdır. Özellikle kendi yerleşik nüfusuna kıyasla önemli oranda 
Suriyeli göçmen nüfusu barındıran belediyeler, insani yardım desteği vermenin ötesinde, hizmet su-
numu konusunda olumsuz etkilenmiş ve aynı bütçe, personel, ekipman ve organizasyon yapısıyla daha 
fazla nüfusa belediye hizmetlerini (aynı kalitede) ulaştırmak gibi bir zorlukla karşı karşıya kalmışlardır.

Suriyeli göçünün yaşanmaya başladığı tarihlerden bugüne, belediyelerin bu konuyla farklı şekiller-
de mücadele ettikleri görülmektedir. Bazı belediyeler, sorunları kendi kısıtlı imkanları çerçevesinde, 
bazıları da ulusal/uluslararası fon kaynaklarından faydalanarak çözmeye çalışmaktadır. Suriyeli göç-
menlerle ilgili yürütülen çalışmalar, belediyelerin bu konuyu daha çok “insani yardım” boyutuyla ele 
aldıklarını göstermektedir. Ancak 2011 yılından bugüne kadar gelinen noktada durum “insani yar-
dım” boyutunu aşmıştır. İnsani yardım, Suriye kaynaklı zorunlu göçün daha çok “ilk geliş” aşamasını 
ilgilendiren bir hususken, bugün artık büyük ölçüde “yerleşme ve birlikte yaşama” aşamasına geçtiği 
görülmektedir. Bu sebeple, belediyelerin bu konuyu insani yardımın ötesine geçen kalıcı, sürdürülebi-
lir ve kapsamlı bir planlama yaklaşımıyla ele almalarına ihtiyaç vardır.

Kentlerin aldığı göçün etkilerini planlı karşılamak, Suriye kaynaklı göç ile ortaya çıkmış yeni bir ihti-
yaç değildir. Göç konusu farklı biçimlerde (büyük ölçüde iç göç ile) çok uzun yıllardan beri kentlerimi-
zin gündemindedir. Bugün, kentlerde yaşanan birçok sorun, belediyelerin iç göç olgusu için kapsamlı 
bir planlama yaklaşımı geliştirememiş olmasının da bir sonucudur. 

Bu anlamda, Suriyeli göçünün belediyelere yaptığı olumlu katkılardan biri, göçü, belediyelerin günde-
mi haline getirmiş olmasıdır. Bu süreçte, bazı belediyeler yeni kurumsal yapılanmalara gitmiş ve göç 
birimleri kurmuşlardır. Bugün gelinen noktada, belediyelerin göç konusuna daha sistematik ve kalıcı 
yaklaşımlar getirmesi gerekmektedir. Bunu yapabilmenin ilk adımı ise kapsamlı bir Göç Ana Planı 
hazırlanmasıdır.

2 https://www.goc.gov.tr’den alınan 2019 yılı resmi verilerine göre hesaplanmıştır.

Kavramsal 
Çerçeve
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02 Kavramsal Çerçeve

‘Göç Ana Planı’ Nedir? Ne Değildir?
 
Nedir?

Göç Ana Planı (GAP), belediyelerin, göçün devam eden ve gelecekte devam etmesi muhtemel etkile-
rine karşı kendi kurumsal yapılarını ve hizmet sunumlarını, hazırlıklı, tedbirli ve daha dayanıklı hale 
getirmelerine yönelik geliştirilen bir planlama yaklaşımıdır.

Bu yaklaşım, kendi başına yenilikçi ve özgün bir yaklaşımdır; zira göç gibi çok karmaşık ve çok boyutlu 
bir meseleyi belediye ve planlama alanı ile birleştirmekte, dahası bunu bir yöntemsel yaklaşım olarak 
ortaya koymaktadır. Proje kapsamında yürütülen Göç Ana Planı çalışmaları, özel olarak Suriye kay-
naklı kitlesel göçü konu edinmiş olsa da, yaklaşım ve yöntem olarak belediyelerin karşı karşıya olduk-
ları/olabilecekleri her türlü göç hareketi karşısında kullanılabilecek şekilde geliştirilmiştir.

Göç Ana Planı yaklaşımında, kentlerin karşı karşıya kaldığı göç olgusu bir bütün olarak ele alınmak-
tadır. Göçün, Türkiye belediyelerinin farklı 39 tematik hizmet alanı üzerindeki etkileri irdelenerek, 
göç alan kentlerin hizmet sunumu konusu geniş bir perspektifte değerlendirilmektedir. Bu sayede Göç 
Ana Planı yaklaşımı, göçün sadece olumsuz değil, olumlu etkilerini de görünür hale getirebilmektedir. 
Göç Ana Planı yaklaşımına dair diğer önemli bir husus da, göç konusuna getirilen kapsamlı bakış 
açısının, plan çalışmalarında kurum içi katılımı zorunlu hale getirmesi ve birimler arası işbirliği ve 
eşgüdümün sağlanmasına da olumlu katkı sunmasıdır. Bu sebeple, Göç Ana Planı, tematik bir plan 
olmanın ötesinde, özünde kapasite gelişimi olan kurumsal nitelikte bir plandır.

Ne değildir?

Göç Ana Planı yaklaşımı, ihtiyaç karşılamaya yönelik, yani yerel halk ve göçmenlere yardım, destek 
sunmak üzere geliştirilen bir planlama yaklaşımı değildir. Bir başka deyişle GAP, “Belediye ne yapar 
da yerel halka ve göçmenlere daha çok yardım verir, ihtiyaçlarını karşılar” planı değildir. Aksine GAP, 
büyük ölçüde hizmet odaklıdır. Yani belediyenin farklı tematik hizmet alanlarına yoğunlaşır ve göç 
nedeniyle değişen demografik, ekonomik  ve sosyo-kültürel koşullar karşısında belediyenin hizmet 
sunumunu daha dayanıklı, hazırlıklı ve tedbirli hale getirmeye odaklanır (Şekil 1). 
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Şekil 1: Göç Karşısında İhtiyaç ve Hizmet Odaklı Bakış Açıları. (RESLOG Göç Ana Planları Hizmet Odaklı Yaklaşımı Benimsemektedir).

Belediye Hizmet Alanları

• Konut/Barınma
• Eğitim
• Sağlık
• Altyapı
• Ulaşım
• Sosyal Hizmetler
• .............
• .............
• .............
• .............
• .............
• .............

Göç Ana
Planının

Odaklandığı
Yaklaşım

Belediye

Yerel
Halk

Göçmenler

Hizmet
Odaklı

Yaklaşım

İhtiyaç
Odaklı

Yaklaşım
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03 Göç Ana Planı Nasıl Hazırlanır?

Göç Ana Planı hazırlama süreci, birbirini takip eden 3 temel aşamadan oluşmaktadır:

Bu temel uygulama aşamalarının öncesinde ise yürütülmesi gereken bir dizi hazırlık çalışması bulun-
maktadır. 

Ön Hazırlık Çalışmaları
Göç Ana Planı hazırlama sürecinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, sürecin en ba-
şında çalışma ekiplerinin kurulması; eğitim programının hazırlanması ve uygulanması gibi bir takım 
ön hazırlık çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir. Ancak bütün bunların dışında en önemli konu, 
belediye üst yönetiminin Göç Ana Planı hazırlanmasına ilişkin desteğinin alınmasıdır. 

Belediye Üst Yönetiminin Desteğini Almak

RESLOG Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar göstermiştir ki, Göç Ana Planı hazırlama çalışma-
larının başarısı ancak ve ancak belediye başkanının ve üst yönetimin bu konuya verdiği önem, destek 
ve sahiplenme ile sağlanabilmektedir. Ancak bu politik sahiplenmeyi gerçekleştirebilmek o kadar kolay 

Göç Ana Planı
Nasıl Hazırlanır?

Göç Hikâyesi 
Hazırlama 
(Geçmişi
anlamak)

1

Rezilyans 
Değerlendirmesi 

(Bugünü
değerlendirmek)

2

Strateji Geliştirme 
(Geleceği

tasarlamak)

3
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değildir. Göç konusu belediye başkanının ve üst yönetimin acil gündemleri arasında yer almayabilir 
ya da yerel halk tarafından bu konunun olumsuz tepkiyle karşılanması olasılığı yüzünden belediye 
yönetimi tarafından bir takım politik kaygılar ortaya konabilir. Bu zorlukların aşılması için yapılması 
gereken en önemli şey, sürecin en başında, “Göç Ana Planı nedir? Ne değildir? Neden gereklidir?” 
gibi çok temel bazı hususların belediye başkanı ve üst yönetime iyi anlatılması ve bu konuda doğru 
bilgilendirilmelerinin sağlanmasıdır. 

Ekip Kurmak

Göç Ana Planı çalışması belediyenin hemen hemen tüm birimlerinin katılımını ve katkısını gerektir-
mektedir. Bu sebeple belediye içerisinde çalışmaları koordine edecek üç ya da dört kişilik bir ekibin 
kurulması gerekmektedir. Elbette ki, bu ekibin niteliği her belediyenin kendi kurumsal kapasitesine 
ve yeterliliğine bağlıdır. Ancak her koşulda ekibin belediyenin stratejik plan hazırlıklarında ve/veya 
göç çalışmaları içerisinde bulunmuş ve/veya planlama deneyimi olan istekli ve dinamik personeller 
arasından seçilmesi faydalı olacaktır. 

Bu ekibin başında ekibin çalışmalarını izleyecek, belediye başkanına gelişmeleri aktaracak, gerektiği 
yerde çalışmalara doğrudan destek verecek, belediye içerisinde yatay/dikey koordinasyonu sağlayacak 
bir üst düzey yetkilinin olması yararlı olacaktır. Bu üst düzey yetkili, büyükşehir belediyelerinde en az 
daire başkanı seviyesinde, ilçe belediyelerinde ise en az müdür konumunda olmalıdır. Ayrıca, ekipte 
yer alacak personelin çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri için resmi bir yazıyla görevlen-
dirilmeleri faydalı olacaktır, zira GAP çalışmalarında ekibin sürekliliği çok önemlidir.

İş Planı Yapmak

Göç Ana Planı için gerekli tüm aşamaları kapsayan bir iş planı oluşturmak faydalı olacaktır. Söz 
konusu iş planında, yapılacak işler, görev dağılımları, zamanlamalar, önemli kilometre taşları gibi 
hususların yer alması (kısaca, neyin, ne zaman, kim tarafından yapılacağının belirlenmesi ve yazılı 
hale getirilmesi) gerekmektedir. İş planı oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bele-
diyenin mevcut şartlar altında en uygun çalışma takviminin oluşturulmasıdır. Örneğin yerel seçimler 
sonrasındaki ilk 6 aylık dönem, yani stratejik plan hazırlama dönemi, kısıtlı insan kaynağı olan bele-
diyelerin Göç Ana Planı çalışmaları için uygun olmayabilir. Benzer şekilde, seçim dönemlerine çok 
yakın aylar ya da tatil ayları bu tarz tematik planlar açısından uygun ortamlar sunmayabilir.

İş planı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir husus ise, süreç boyunca izlenecek 
yaklaşım ve yöntemlere karar verilmesidir. Örneğin belediye birimlerinin görüşlerinin alınması (anket 
ya da çalıştaylar aracılığı ile) ya da dış paydaşlara nasıl ulaşılacağına bu aşamada karar verilmelidir. 
Benzer şekilde, belediye dışından bir uzman desteği alınması gerekiyorsa, bu aşamada bunun kararı-
nın verilmesi gerekmektedir. 

Son olarak, hazırlanan iş planı üst yönetime sunulup onay alınmalıdır.
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Bilgilendirme Toplantıları ve Eğitimler Düzenlemek

Göç Ana Planı çalışması belediyenin hemen hemen tüm birimlerinin katılımını ve katkısını gerektir-
diğinden, oluşturulan planlama ekibi tarafından belediye birimlerine yönelik bilgilendirme toplantı-
larının yapılması faydalı olacaktır. Tıpkı üst yönetimde olduğu gibi, bu tür bilgilendirme toplantıları, 
konunun belediye içerisinde sahiplenilmesi açısından da önemlidir. Eğer imkân varsa, yine belediye 
birimlerinin katılımıyla bir Göç Ana Planı hazırlama eğitim programının gerçekleştirilmesi, sürecin 
daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır. 

Veri Toplamak

Göç Ana Planı çalışmasının önemli bir kısmını veri toplama ve bu verilerin analiz edilmesi oluştur-
maktadır. Dolayısıyla, bu çalışmada gerekli verilerin hangi yöntem ve araçlarla toplanacağının ön-
ceden belirlenmesi gerekmektedir. Belediye birimlerinin (ve gerektiğinde dış paydaşların) katılımıyla 
gerçekleştirilecek çalıştaylar, birebir görüşmeler, odak grup toplantıları, anketler, mevcut araştırma ve 
raporların taranması vb. çalışmalar veri toplamada kullanılabilecek yöntem ve araçlardan bazılarıdır. 
Bunların hangisinin ya da hangilerinin kullanılabileceği, çalışmayı yürütecek belediyenin kendi im-
kânları/ koşulları/ kurumsal tecrübesi ile doğrudan ilgili bir konudur.

Uygulama Aşamaları
1. Kentin Göç Hikâyesinin Hazırlanması (Geçmişi Anlamak)

Göç Ana Planı çalışmasının (ön hazırlık çalışmalarından sonraki) ilk aşamasını göç hikâyesinin yazıl-
ması oluşturmaktadır. Bu aşama esas olarak, kentin geçmişten bugüne nüfus hareketlerindeki değiş-
meler incelenerek, o kentin “göç hikâyesinin” ortaya konmasını içermektedir. Buradaki temel amaç, 
kentin göç geçmişine bakarak, hem o kentin göç bağlamındaki sosyo-kültürel dinamiklerinin, hem de 
bu konudaki kurumsal deneyimlerin iyi anlaşılmasıdır.

Nüfus hareketlerindeki değişimin analiz edilmesi, mekânsal planlama, stratejik planlama gibi yaygın 
birçok planlama alanında sıkça yürütülen bir çalışmadır. Ancak, burada ortaya konan “göç hikayesi 
yazma” yönteminin en önemli farkı, tek başına nicel nüfus ve göç verilerini ortaya koymak yerine, bu 
verilerin ortaya çıkardığı değişimlerin “ne ifade ettiğinin” ve bunun “nedenlerinin” neler olduğunun 
sorgulanmasına imkan tanımasıdır. Örneğin, tek başına nüfus verilerine bakıldığında, Sultanbeyli İl-
çesindeki nüfus artışının, Ankara-İstanbul otoyolu ile nasıl ilişkilendiği ve nasıl bir çekim merkezi hali-
ne geldiğini anlayabilmek çok da mümkün değildir. Göç Hikâyesi, nüfus değişimlerinin ardında yatan 
nedenleri ortaya koyması açısından Göç Ana Planı çalışmasında önemli bir aşamadır. 

Göç Hikâyesi nasıl yazılmalıdır?

Göç Hikayesi için ilk önce, baz alınan tarihten itibaren kentin temel nüfus ve göç verileri elde edilir. 
Bu verilerin birçoğuna TÜİK, kalkınma ajanslarının bölge planları, belediyelerin stratejik planları 
ve/ veya başka araştırma raporları aracılığı ile ulaşmak mümkündür. Aşağıda, göç hikâyesi yazımında 
kullanılabilecek bazı verilerin listesi verilmektedir:
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• Nüfus yoğunluğu, yaş ve cinsiyete göre nüfus piramidi, ortalama hane büyüklüğü (baz alınan tarih-
ten itibaren yıllara göre değişim)
• Nüfus artış hızı (Türkiye ve bölge illeri ile karşılaştırmalı olabilir) (baz alınan tarihten itibaren yıllara 
göre değişim)
• Doğurganlık hızı (baz alınan tarihten itibaren yıllara göre değişim)
• İlin/ ilçenin nüfus projeksiyonu (kalkınma ajansı verilerinden yararlanılabilir)
• Kentleşme verileri (TÜİK), kırsal ve kentsel nüfus (baz alınan tarihten itibaren yıllara göre değişim)
• Aldığı - verdiği göç, net göç ve net göç hızı (baz alınan tarihten itibaren yıllara göre değişim)
• Göç aldığı, göç verdiği iller (cinsiyete göre ayrıştırılmış) (baz alınan tarihten itibaren yıllara göre 
değişim)
• Kalkınma ajansı belgelerinde yer alan nüfus ve göç öngörüleri
• Belediye stratejik planlarında, mekânsal planlarda nüfus-göç öngörüleri

Belirtilen temel nüfus ve göç verilerinin elde edilmesinin ardından sıra, bu verilerin hikayeleştirilmesine gelmektedir. Göç 
Hikâyesinin yazılması için aşağıdaki sorulardan yararlanılabilir:

• Kentinizin son 40 yıllık geçmişinde nasıl bir nüfus değişimi gerçekleşmiştir? Bu dönem içinde istikrarlı değişimlerin 
dışında ani nüfus artışı/ azalışı gibi çarpıcı başka değişimler olmuş mudur? Eğer olduysa, bunların nedenleri neler 
olabilir?
• Kentiniz yoğun bir iç göç hareketine konu olmuş mudur? Kimler, nereden gelmişlerdir ya da nereye gitmişlerdir? Bura-
daki kilometre taşları nelerdir?
• Eğer geçmişte yoğun bir şekilde iç göç alındıysa, kentinizin temel çekim unsurları nelerdir? 
• Kentinizin nüfus ve göç dinamiklerine bakıldığında ne söylenebilir? Nasıl bir trend gözlenmektedir? (Örneğin, nüfus 
yaşlanıyor mu? Beyin göçü söz konusu mu? Genç nüfus kenti terk etme eğiliminde mi?)
• Kentinizin bugünkü demografik yapısına (nüfus yoğunluğu, yaş ve cinsiyet dağılımı) bakınca ne söylenebilir?

Eğer özellikle dış göç konusu çalışılıyorsa (Örn. Suriyeli göçmenler):

• Kentinize yoğun Suriyeli göçü ne zaman başlamıştır? En yoğun olduğu dönem hangisidir? Günümüzde, Suriyeli nüfu-
sun demografik yapısı ile ilgili ne söylenebilir?
• Yıllara göre kentinizdeki Suriyeli nüfusunun değişimine bakarak geleceğe ilişkin nasıl bir trend gözlenmektedir? İliniz/
İlçeniz halihazırda Suriyelileri çeken bir yapıda mı yoksa bir süre sonra Suriyeliler ilinizi/ ilçenizi başka yerlere gitmek 
üzere terk etme eğilimdeler mi? Buna ilişkin bir bilgi/veri bulunmakta mıdır?

Yukarıda belirtilen yardımcı soruların, belediye içerisinde ilgili birimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek 
bir toplantı yardımıyla yanıtlanması faydalı olacaktır. Yürütülen tartışmalar sonucunda kentin göç 
kronolojisine ilişkin önemli kilometre taşları, aşağıdaki şekilde bir örneği verilen zaman/tarih cetveli-
ne işaretlenerek görsel olarak okunur hale getirilebilir. 
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GÖÇ HİKAYELENDİRMESİ

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Şekil 2: Göç Kronolojisi

ÖRNEK GÖÇ HİKÂYESİ (ORHANGAZİ BELEDİYESİ)

İlçeye bilinen ilk göç hareketi Celali İsyanları döneminde yaşandığı anlaşılmaktadır. Sultan 
IV. Murat’ın 1635 yılındaki bir buyrultusunda Ermenilerin İstanbul’a göçünü yasaklaması 
ile İç Anadolu’dan gelen Ermeni nüfus bölgeye yerleşmiştir. Genellikle mimar, sanatkar, 
kalfa ve küçük sanat sahibi olduklarından kolayca yerleşebilmiş ve kısa zamanda Müslüman 
nüfusun sevgisini kazanmayı başarmıştır. Önce Türk köylerine işçi olarak gelen Ermeniler 
zamanla artarak köylerde çoğunluk haline gelmiştir. İlçedeki Ermeni köyleri Bursa bölge-
sindeki diğer köylere kıyasla daha geç kurulmuş olsa da bu dönemdeki en çok Ermeni iskanı 
Orhangazi’ye olmuştur. Orhangazi’ de kurulu en ufak Ermeni köyünün bile nüfusu 1000’i 
geçmekte, Yeniköy’ün nüfusu ise 12 bini bulmaktaydı. Bu nüfusun ilgilendiği işler ipekçilik, 
halıcılık ve zeytincilik olmuştur ve her bir köşeyi tarıma açarak çalışkanlıkları ile zenginleş-
mişlerdir. 

Son olarak, zaman çizelgesinden hareketle göç hikâyesinin ortak tartışmalar neticesinde betimlemesi 
yapılır. Aşağıda, RESLOG Projesi pilot belediyelerinin göç hikâyelerinden bir örnek yer almaktadır:
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Bir diğer göç hareketi ise 1877 – 1905 yılları arasında gerçekleşmiştir. 1877 - 78, Osmanlı – 
Rus Savaşı sonrasında işgal altında kalan Rumeli ve Kafkasya’dan gelen, halk arasında ‘93 
Göçenleri’ olarak adlandırılan göçmenlerin çoğu Bursa’ya yerleşmiştir. 1886 yılına kadar 
gelen göçmen sayısı 60,254’ü bulunca, Orhangazi’de 250 bin dönüm arazi tespit edilerek 
buralara yönlendirilmişlerdir. Girit göçmenleri Gölyaka mevkiine, Boşnaklar Yeniköy ve 
Cihanköy civarına yerleştirilmişlerdir. Hamzalı yine bu tarihlerde gelen Gürcüler tarafın-
dan kurulmuştur. Ayrıca, önceden Orhangazi’ye bağlı olan Güneyköy de 70 hane Dağıstan 
göçmeni tarafından kurulmuştur. Merkezde ise Arapzade Camii civarında 177 hane Bulga-
ristan göçmeni iskân edilmiştir. Göçmenlerin yerleşimi sırasında gerek göçmenler arasında 
gerekse yerliler ve göçmenler arasında sorunlar, hatta çatışmalar yaşanmıştır. Kafkas, Arna-
vut ve Boşnak göçmenlerin Türkçe bilmemesi nedeni ile bölgede bir kültür sorunu oluşmuş 
ve bu nedenle 1903 yılında Orhangazi’de bir ‘Göç Komisyonu’ kurulmuştur. 

20 Eylül 1919 tarihinde itilaf  devletlerinin işgali altına giren Orhangazi´de Yunanlılar ta-
rafından çeşitli katliamlar yapılmış ve 1921 yılında kent tamamen yakılarak tüm Orhan-
gazililer önce Gemlik’e, daha sonra da İstanbul’a götürülmüşlerdir. Orhangazi, 10 Eylül 
1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulmuştur ancak kasaba yandığı için ilçe merkezi iki 
yıl Gürle’ye taşınmış ve sürülen Orhangazililerin büyük çoğunluğu Gemlik ve İstanbul’da 
kalmayı tercih etmişlerdir. Yunan işgali sırasında Türkler kadar zarar gören Ermeniler de 
bölgeyi dönmemek üzere terk edince bölgeye Selanik göçmenleri yerleştirilmiştir. Sanatkar 
olan ve ilçe ekonomisine çok ciddi katkı yapan Ermenilerin gidişi ve geri dönme umutları 
içerisinde olan Selanik göçmenlerinin bir türlü adapte olamaması Orhangazi’yi zor durum-
da bırakmıştır. 

Tüm bu göç hareketlerini 1951 yılından sonra Bulgaristan, 1955 yılından sonra ise Make-
donya’dan gelen göçmenler takip etmiştir. Gelen göçmenler için Hürriyet Mahallesi kurul-
muştur, ancak mahallenin şehirden soyutlanmış bir biçimde ayrı konumlandırılması uzun 
süre göçmenlerle şehrin bütünleşmesini engellemiştir. Ayrı kahvehanelere giderek, ayrı fut-
bol takımları kurarak bu farklılıklarını uzun yıllar sürdürmüşlerdir. 

1970’li yıllarda ise, sanayi faaliyetlerinin de artışıyla, ilçeye bu defa Anadolu göçmenleri 
gelmeye başlamıştır. Önce bir grup Erzurumlu, Arapzade Mahallesi’ne iskan olmuş fakat 
uzun süre şehrin kültürü ile uyuşamamıştır. Bu grup, şehrin kültürü ile tam bütünleştiği 
sırada gelen yoğun Erzurumlu göçü Orhangazi’deki yerli – yabancı çatışmasının sürmesini 
sağlamıştır. Bu yıllarda yerliler ile Bulgar ve Makedon göçmenler, Anadolu göçmenlerine 
karşı ortak tutum içerisine girerek, Anadolu göçmenleri ise, başta Karadenizliler olmak üze-
re diğer göçmen gruplarını etkileyerek şehirde kültürel çatışmaların yaşanmasına neden ol-
muşlardır. Kısmen de olsa hala devam eden bu problemin yanı sıra, Anadolu ve Karadeniz 
göçmenlerinin konutlarını yoğun olarak ova bölgesine yapması tarım alanlarında tahribat 
da yapmıştır. 
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Orhangazi bu koşullar altında iken 1989 yılında Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan 
soydaşlarımıza kollarını açmıştır. Akraba ve yakınlarının Orhangazi’de bulunması nedeni 
ile bu zorunlu göçle gelen soydaşlarımızın da büyük çoğunluğu Orhangazi’ye yerleşmiştir. 
Bu defa da tüm Bursa’da olduğu gibi Orhangazi’de de ciddi bir konut problemi yaşanmaya 
başlanmıştır. Bursa Valiliği, Emlak Bank’ın da desteği ile Soydaş Kent’i kurarak bu sorunu 
ancak çözebilmiştir. 

Genel olarak bu göç hareketlerini değerlendirecek olursak, Orhangazi’ye gelen hiçbir göç-
men akını öncesi ve sonrasında plan hazırlanmamış, ilçe her zaman hazırlıksız yakalanmış-
tır. Günümüzde de gelen Suriyeli mülteciler için hala etkin bir planı bulunmamaktadır. 

Gebze – Orhangazi – İzmir Otoyolunun tamamlanması ile önemi artan ilçeye yeni bir 
sanayi alanı planlanması durumunda Anadolu’dan yoğun göç hareketi yaşanabilir. Zaten 
daha önce gelen Anadolu göçmenleri ve Suriyeli mültecileri bünyesinde eritmeye çalışan 
Orhangazi, yeni ve güçlü göç hareketleri karşısında yapısal değişiklikler yaşayabilir. Bu de-
ğişiklikler tarımsal verimliliğin düşmesi, İznik Gölü havzasının tahribatı, ovanın yapılaşması 
ve kültürel çatışmalar olarak öngörülebilir. Bu nedenle yeni göç akınlarına karşı planlamalar 
yapılması, mülteci ve göçmenlerin kent kültürü ile bütünleşmesi hususunda sosyal ve kültü-
rel projeler üretilmesi faydalı olacaktır.

ÖRNEK GÖÇ HİKÂYESİ (SULTANBEYLİ BELEDİYESİ)

Tarihi kaynaklara göre Sultanbeyli’ye 1937-1938 yıllarında Bulgaristan’dan Türklerin geldi-
ği bilinmektedir. Bulgaristan’dan ilk göçlerin gelmesiyle Sultanbeyli’de mekânsal değişimin 
temel şartlarından insan ve iskân faktörü bu bölgede meydana gelmiştir. Zamanla göç ve de-
ğişik nedenlerle artan nüfus Sultanbeyli’nin çiftlikten köy statüsüne geçişini hızlandırmıştır. 
Yani yaklaşık yirmi yıl içerisinde Sultanbeyli gerek nüfus gerekse mekânsal değişim olarak 
hızlı bir ilerleme kaydetmiştir. 1957 yılına kadar çiftlik olan Sultanbeylinin köy olmasıyla 
birlikte nüfusunda artış meydana gelmiştir. 1960 yılında 70 hanedan oluşan Sultanbeyli de 
yaşayanların çoğu muhacir ailelerden oluşmaktadır. Sultanbeyli’nin kuruluş ve gelişiminde 
göçmenlerin yerleştirilmesinin büyük rolü vardır, ancak bu göçmen yerleştirilmesine dair 
herhangi bir resmi kayıt bulunamamıştır. Diğer taraftan 1970’li yıllardan itibaren kentleş-
me olgusuyla birlikte kırdan kente yoğun göç sonucunda Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 
de oldukça yoğun bir nüfus akışı olmuştur. İstanbul’un diğer bölgelerine göre sosyo-ekono-
mik ve kültürel anlamda Sultanbeyli’yi kendilerine daha uygun bulan Anadolu’nun çeşitli 
bölgelerinden gelen pek çok kişi Sultanbeyli’ye yerleşmeyi tercih etmiştir. Ağırlıklı olarak 
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Karadeniz ve Doğu Anadolu’dan gelen göçmenler Sultanbeyli’de yaşamaktadır. 90’lı yıl-
ları takiben ise kırdan kente iş bulma umuduyla gelenlere, siyasi nedenlerle göç edenler 
eklenmiştir. Buna ek olarak; Sultanbeyli’de 2000’li yıllardan itibaren yabancı uyruklu nüfus 
bulunmakla (Irak, Afganistan) birlikte, ilçe 2014 yılından itibaren yoğun Suriyeli mülteci 
nüfusa ev sahipliği yapmaktadır.

Sultanbeyli ilçesi uzun vadede incelendiğinde, hem göç alan hem de göç veren bir ilçe ko-
numundadır. Yıllara göre nüfus oranlarına dikkat edildiğinde sürekli göç aldığını görüyoruz. 
İstanbul’un giderek büyüyen ve göç alan bir şehir olmaya devam etmesiyle birlikte, şehrin 
çeperlerine doğru gelişimden Sultanbeyli’de nasibini almaktadır. Şehrin merkezinden göre-
ce uzak olan bu yerleşim yeri artan kentleşme ve yapılaşma sebebiyle çoğunlukla sosyo-eko-
nomik açıdan gelir seviyesi düşük kişilerin tercih ettiği bir bölge iken, bugün içerisinde çok 
çeşitli üst gelir gruplarını da barındırmaktadır. İstanbul’da artık tek bir merkez olmaması, 
yapılaşmanın şehrin tümüne yayılması, eğitim, ulaşım ve sosyal imkânların şehre yayılması, 
şehir merkezine göre kira vb. daha uygun hale gelmesiyle Sultanbeyli daha tercih edilir bir 
konuma gelmiştir. Dolayısıyla Suriyeli göçmenlerin ilçeye gelmesinden önce de göç alan bir 
ilçe olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada kastedilen, ağırlıklı olarak iç göçtür.

2. Rezilyans Değerlendirmesi (Bugünü Değerlendirmek)

Göç Ana Planı çalışmasının göç hikayesinden sonraki ikinci aşamasında Rezilyans Değerlendirme-
si yer almaktadır. Rezilyans Değerlendirmesi, esas olarak, belediyelerin göç bağlamında bir mevcut 
durum analizi olup, göç ve göçün etkileri karşısındaki kurumsal kabiliyetlerini artırabilmeleri için 
geliştirilmiş özgün bir değerlendirme aracıdır. Bu aracın nasıl kullanıldığına geçmeden önce, rezilyans 
kavramının göç bağlamında iyi anlaşılması gerekmektedir.

“Rezilyans” nedir?

Rezilyans3, Latince “geri sıçrama” veya “geri gelme” anlamına gelen “resilire”den türemiş bir kelime 
olup, “(1) Dayanıklılık (çabuk iyileşme ya da çabuk toparlanma gücü), bir varlık veya sistemin herhangi 
bir karışıklık veya bozulma sonrasında şeklini (formunu) ve konumunu geri kazanabilmesi; (2) Sarsıcı 
etkiyi karşılama yeteneği; (3) Hayatı normale çevirme yeteneği” olarak ifade edilebilir3.

3 Neşe Kumral, Mehmet Güçlü, Gizem Umut Doğan. 2012. Bölgesel Dayanıklılık Resilience Türkiye Düzey 2 Bölgeleri Üzerine Bir Uygulama, Ege University, Ekonomi 
Bölümü, Working Paper No 1202 (https://econpapers.repec.org/paper/egewpaper/1202.htm)
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Rezilyansı tanımlarken, aşağıdaki iki temel soruya bakmak gerekir:

• Kimin/neyin rezilyansı?
• Neye karşı rezilyans?

RESLOG Projesi kapsamında ve bu kitapta, konu edinilen rezilyans, (kimin?) belediyelerin (neye kar-
şı?) göç karşısındaki rezilyansları olarak ele alınmaktadır.

Rezilyans Değerlendirmesi Nedir?

Rezilyans değerlendirmesi, belediyelerin göç ve göçün etkileri karşısında daha dayanıklı, hazırlıklı ve 
tedbirli hale gelebilmeleri için geliştirilmiş sistematik bir değerlendirme aracıdır. Rezilyans değerlen-
dirmesinin temelinde, göçün belediyelerin farklı tematik hizmet alanları üzerindeki olum-
lu ve olumsuz etkilerinin analiz edilmesi yatmaktadır. 

Rezilyans değerlendirmesi, göçün sadece sosyal değil, ekonomik ve çevresel boyutunu da içeren çok 
geniş bir değerlendirme çerçevesi sunmakta ve böylece gözden kaçması muhtemel etkilerin değer-
lendirilebilmesine imkân sağlamaktadır. Bu çerçevede, değerlendirmeye konu olan (beş ana başlık 
altında) 39 tematik alan belirlenmiştir (Şekil 3). Söz konusu tematik alanlar, 5393 Sayılı Belediye Ka-
nunu ve yoğun göç ile karşılaşan yerel yönetimlerin verdikleri hizmetler ile ilişkili uluslararası literatür 
taranarak oluşturulmuştur.

01
Kentsel Altyapı
ve Çevre

İçme Suyu Temini
Atık su-Arıtma
Çevre Temizliği/Sağlığı
Katı Atık Yönetimi
Ulaşım Altyapısı (yapım, bakım, onarım vb.)
Park ve Yeşil Alanlar
Kamuya Açık Alanlara Erişim
Konut-Barınma
Enerji (elektrik, doğal gaz vb.)

02
Kentsel
Hizmetler 

Ulaşım Hizmetleri
Kent Planlaması
Veri ve İstatistik Toplama / Kullanma
Kent Bilgi Sistemi
Kamu Güvenliği
Zabıta
İtfaiye
Acil Yardım/Kurtarma
Koruma ve Turizm
Defin ve Mezarlıklar

Tematik Alanlar
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Birbirinden çok farklı tematik alanları ve göçün bu tematik alanlar üzerindeki etkilerini irdeleyen de-
ğerlendirme çalışması, neredeyse tüm belediye birimlerinin kurum içi katılımını ve katkısını zorunlu 
hale getirmektedir. Bu anlamda rezilyans değerlendirmesi, belediye içerisinde ortak değerlendirme, 
birimler arası iş birliği, koordinasyon ve eşgüdümün sağlanmasına da katkı sunmaktadır. Sonuç ola-
rak, çalışma, her ne kadar belediyelerin göç karşısındaki mevcut durumlarını irdelemeyi amaçlasa 
da, çıktıları itibarıyla, belediyenin kurumsal kapasitesini/kabiliyetini ortaya çıkarması bakımından da 
kıymetli bir araçtır. 

03
Sosyal
Kalkınma

Eğitim (inşaat, bakım, onarım vb.)
Sağlık Hizmeti
Dil Öğretimi
Göçmenleri Karşılama
Kültür ve Sanat
Anti-Ayrımcılık
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
İnsan Hakları
Sosyal Hizmet ve Yardımlar

05
Belediye Kurumsal 
Yapısı ve Yönetişim 

Kurumsal Koordinasyon (ve Kamu İş Birliği) 
Halkla İlişkiler ve İletişim
Katılım (Vatandaş / STK)
STK’ler/Uluslararası Örgütler/Özel Sektör İş birlikleri
Personel Yapısı
Bütçe ve Harcamalar
Karar Alma Mekanizmaları

04
Ekonomik
Kalkınma 

İstihdam Ortamı
Mesleki Beceriler
Girişimcilik
Ticaret ve Sanayi 

Tematik Alanlar

Şekil 3: Rezilyans Değerlendirmesi Tematik Alanları
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Bu çerçevede, rezilyans değerlendirmesi çalışması belediyelerin; 

• Göçten kaynaklanan (mevcut ve gelecekte olması muhtemel) olumsuz etkileri karşılayabilmelerinde
• Hizmet sunumlarını normale çevirebilmelerinde
• Kentlerini eskisinden daha iyi bir hale getirebilmelerinde kilit rol oynamaktadır.

Rezilyans Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Rezilyans değerlendirmesi çalışması üç temel soru ile şekillenmektedir (Şekil 4).

Bu üç temel soruyu yanıtlayabilmek için birbirini takip eden üç temel aşamayı kapsayan bir çalışma 
kurgulanmıştır. Bu aşamalar aynı zamanda rezilyans değerlendirmesinin de uygulama aşamalarını 
oluşturmaktadır:

Şekil 4: Rezilyans Değerlendirmesinde Temel Sorular

Göçün Belediyenin tematik
hizmet alanları üzerindeki

etkileri nelerdir?

Belediye hangi alanlarda zayıf, hangi alanlarda
güçlü/dirençli/dayanıklıdır?

Belediyenin bu etkileri
karşılayabilme/tepki verme
kapasitesi ne düzeydedir?

Etki
Değerlendirme 

Analizi

1

Etki
Karşılama

Analizi

2

Odak
Alanlarının 

Belirlenmesi

3
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Etki Değerlendirme Analizi (1. Aşama)

Etki değerlendirme analizi, birbirinden farklı tematik alanlarda belediyenin göçten hangi düzeyde 
ve nasıl etkilendiğini anlamaya yarayan bir analiz olarak, rezilyans değerlendirme çalışmasının da 
önemli bir aşamasıdır. Tematik alanlara göre ayrışan etkilerin nitelikleri, sonraki aşamalar için de 
belirleyici olmaktadır. Bu sebeple, etki değerlendirme analizinin mümkün olan en katılımcı biçimde 
ve nesnel değerlendirmeler ile yürütülmesi gerekmektedir.

Etki değerlendirme analizi için aşağıdaki tablonun iki adımda doldurulması önerilir:

Tablo 1: Etki Değerlendirme Analizi

Sıra Tematik 
Alanlar

Etkinin Derecesi
1: Çok az
2: Az
3: Orta
4: Yüksek
5: Çok yüksek

Etkinin Yönü
(+) Olumlu
(-) Olumsuz

Etkinin 
Tarif Edil-
mesi

Etkiyi Ölçme 
ve Doğrulama 
Kaynakları 
(Göstergeler)

Etkinin Tah-
mini Bütçesel 
Büyüklüğü

1 1    2    3    4    5 (+)      (-)

2 1    2    3    4    5 (+)      (-)

3 1    2    3    4    5 (+)      (-)

.. 1    2    3    4    5 (+)      (-)

.. 1    2    3    4    5 (+)      (-)

.. 1    2    3    4    5 (+)      (-)

.. 1    2    3    4    5 (+)      (-)

37 1    2    3    4    5 (+)      (-)

38 1    2    3    4    5 (+)      (-)

39 1    2    3    4    5 (+)      (-)
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Adım 1: Etkinin Derecesi ve Yönü

Etki değerlendirme analizinin ilk adımı, etkinin derecesi ve yönünü belirlemektir. Bu adımda amaç, 
en çok hangi belediye hizmetinin/tematik alanların göçten etkilendiğini ve hangi yönde etkilendiğini 
ortaya koymaktır. Aşağıda verilen etki değerlendirme tablosu (kırmızı işaretli bölüm) yardımıyla, her 
bir tematik alan için göçün etkisi derecelendirilir (1: Çok az / 5: Çok yüksek). Sonra, yine her bir te-
matik alan için etkinin yönü (olumlu-olumsuz şeklinde) işaretlenir. 

Tablo 2: Etki Değerlendirme Analizi - Adım 1

Sıra Tematik 
Alanlar

Etkinin Derecesi
1: Çok az
2: Az
3: Orta
4: Yüksek
5: Çok yüksek

Etkinin Yönü
(+) Olumlu
(-) Olumsuz

Etkinin 
Tarif Edil-
mesi

Etkiyi Ölçme 
ve Doğrulama 
Kaynakları 
(Göstergeler)

Etkinin Tah-
mini Bütçesel 
Büyüklüğü

1
1    2    3    4    5 (+)      (-)

2
1    2    3    4    5 (+)      (-)

3
1    2    3    4    5 (+)      (-)

..
1    2    3    4    5 (+)      (-)

..
1    2    3    4    5 (+)      (-)

..
1    2    3    4    5 (+)      (-)

..
1    2    3    4    5 (+)      (-)

37
1    2    3    4    5 (+)      (-)

38
1    2    3    4    5 (+)      (-)

39
1    2    3    4    5 (+)      (-)
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Bu adımda aşağıdaki sorulardan yararlanılabilir: 

• Göçün tabloda yer alan tematik alanlardaki etkisi/etkileri ne düzeydedir?
• Bu etkiler olumlu mu yoksa olumsuz mudur?
• Ortaya konan etkiler, çalışmada yer alan bir ya da birkaç kişinin öznel görüşleri ile mi oluşturuldu? 
Yoksa belediye olarak üzerinde uzlaşılmış ortak bir değerlendirme sonucunu mu yansıtmaktadır?
• Birden fazla birimin görüş verdiği tematik alanlar var mı? Bunlar hangi birimlerdir? Bu birimlerin 
görüşleri benzeşiyor mu yoksa ayrışıyor mu?
• Tablodaki bütün alanlarda bir etki değerlendirmesi yapılabiliyor mu? Değerlendirmenin yapılama-
dığı alanlar nasıl yorumlanabilir? Gerçekten etki yok mu, yoksa etkiyi anlamak için üzerinde daha 
fazla çalışmak mı gerekiyor?

Yukarıdaki tablonun doldurulmasının ardından, tablodaki puanlamalardan hareketle, tematik alanlar, 
etkinin en yüksek olduğu alandan en düşük olduğu alana doğru sıralanmalıdır. Bu şekilde, bir öncelik-
lendirme yapabilmek mümkün hale gelebilir. 

Bu adımın sonucunda, belediyenin aşağıda verilen örnekteki gibi bir yorum yapması beklenmektedir

Belediyemizin yüksek düzeyde (4 ve 5) ve olumsuz olarak etkilendiği alanlar X ve Y alanlarıdır. Bununla birlikte daha 
düşük düzeyde olumsuz etkiler Z, Q ve W alanlarında görülmektedir. X, Y, Z ve W kentsel altyapı ile ilgili hizmetlerdir. 
Dolayısıyla belediyemizin en çok altyapı temini ile ilgili alanlarda olumsuz olarak etkilendiği ortaya çıkmaktadır. Bele-
diyemizin Suriyeli göçünden olumlu olarak etkilendiği alanlar Ö ve Ü olarak tespit edilmiştir.”  

Adım 2: Etkinin Tarifi ve Göstergesi

Etki değerlendirme analizinin ikinci adımında, etkinin tarif  edilmesi ve doğrulama kaynaklarının, 
diğer bir deyişle, göstergelerinin ortaya konması temel amaçtır. Bunun için, aşağıda verilen etki değer-
lendirme tablosu (kırmızı işaretli bölüm) yardımıyla, her bir tematik alan için etkilerin ne olduğu, nasıl 
ölçülüp doğrulanabileceği ve mümkünse etkinin tahmini bütçesel büyüklüğü belirtilmelidir. 

Bu adımdaki en önemli konu, tarifi yapılan etkilerin doğrulama kaynaklarının (göstergelerinin) ortaya 
konmasıdır. Çünkü rezilyans değerlendirmesi, kanaate değil, kanıta dayalı bir çalışmadır. Bazı du-
rumlarda, ifade edilen etkiler, “doğru bilinen yanlışlar” arasında olabilir. Örneğin, bazı belediyelerde 
“Suriyeli göçmenlerin gelmeleriyle kentteki suç oranının arttığı” gibi bir etkiden bahsedilmekte, ancak 
İl Emniyet Müdürlüğünün suç verilerine bakıldığında bunu doğrulayacak bir verinin bulunmadığı 
görülmektedir. Dolayısıyla, bu etkiyi varmış gibi değerlendirmek yanlış sonuçlar doğurabilir. 

Diğer önemli bir husus ise, etkiyi doğrulamak için gereken verinin nasıl ve nereden elde edilebileceği 
konusudur. Bu el kitabının ekinde, her bir tematik alan için bir gösterge seti önerilmiştir (Bkz. Ek-1). 
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Tablo 3: Etki Değerlendirme Analizi - Adım 2

Bu adımda aşağıdaki sorulardan yararlanılabilir: 

• Göçün tabloda yer alan tematik alanlardaki etkisi/etkileri nasıl tarif  edilebilir?
• Bu etkiler nasıl ölçülebilir? Etkiyi ölçmek için kullanılan göstergeler erişilebilir mi? İleriki yıllarda bu alandaki belediye 
hizmetlerinde bir iyileşme olup olmadığını bu göstergeleri kullanarak doğrulayabilir miyiz?
• Etkiler doğrulanabilir mi? Yoksa öznel değerlendirmeler mi? Doğrulanabilir etkiler ise doğrulama kaynakları nelerdir?
• Etkinin/etkilerin bütçesel karşılığı tahmini olarak hesaplanabilir mi? Eğer bu mümkünse, belediyenin toplam bütçesi 
içerisindeki payı ne kadardır? Bu alandaki etkinin belediyeye maliyetini nasıl hesaplayabiliriz?
• Aynı etkinin farklı birimler tarafından hem olumlu hem olumsuz olarak değerlendirildiği oldu mu?
• Aynı etkiyi işaret eden birimler hangileridir? Bunlar rutin işlerini bir arada mı gerçekleştirmektedir?

Sıra Tematik Alanlar

Etkinin Derecesi
1: Çok az
2: Az
3: Orta
4: Yüksek
5: Çok yüksek

Etkinin Yönü
(+) Olumlu
(-) Olumsuz

Etkinin 
Tarif 
Edilmesi

Etkiyi Ölçme 
ve Doğrulama 
Kaynakları 
(Göstergeler)

Etkinin Tah-
mini Bütçesel 
Büyüklüğü

1
1    2    3    4    5 (+)      (-)

2
1    2    3    4    5 (+)      (-)

3
1    2    3    4    5 (+)      (-)

..
1    2    3    4    5 (+)      (-)

..
1    2    3    4    5 (+)      (-)

..
1    2    3    4    5 (+)      (-)

..
1    2    3    4    5 (+)      (-)

37
1    2    3    4    5 (+)      (-)

38
1    2    3    4    5 (+)      (-)

39
1    2    3    4    5 (+)      (-)
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Bu adımın sonucunda, belediyenin aşağıdaki örneğe benzer bir yorum yapması beklenmektedir:

“Belediye hizmetlerinin en çok etkilendiği X alanında, … … olmaktadır. Dolayısı ile A biriminin gündelik çalışma-
ları olumsuz olarak etkilenmektedir. Birim çalışanları ile yapılan görüşmelerde bu etkinin ne kadarının Suriyelilerden 
kaynaklandığını tespit etmenin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Fakat daha önce yaptıkları çalışmalarda, verdikleri A 
hizmetinin yıllık maliyetinin 123 TL olduğu tespit edilmiştir. Bu belediyemiz sınırları içinde yaşayan Suriyelilere oran-
landığında 101 TL’lik bir artışa denk gelmektedir.”

Aşağıda etki değerlendirme analizine ilişkin 2 pilot belediyeden örnekler sunulmuştur. Ayrıca bu el 
kitabının ekinde (Bkz. Ek-2) 12 pilot belediyenin çalışmalarından derlenmiş ve bütün tematik alanları 
içeren daha geniş etki değerlendirmesi tablosu verilmiştir.

Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarında Suriyeli göçünün etkili olduğu 33 tematik alan, en 
etkili alandan en az etkili alana doğru, etki dereceleri ile birlikte aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

Sıra Hizmet Alanı 

Etkinin Derecesi
1:Çok az
2:Az
3:Orta
4:Yüksek
5:Çok yüksek

Etkinin Yönü

(+) Olumlu
(-) Olumsuz

1 Zabıta 1     2     3     4     5 (+)      (-)

2 Park ve Yeşil Alanlar 1     2     3     4     5 (+)      (-)

3 Eğitim 1     2     3    4    5 (+)     (-)

4 İstihdam Ortamı 1     2     3    4    5 (+)     (-)

5 Veri ve İstatistik Toplama/Kullanma 1     2     3    4    5 (+)     (-)

6 Konut-Barınma 1     2     3     4   5 (+)     (-)

7 Çevre Temizliği/Sağlığı 1     2     3     4   5 (+)     (-)

8 Dil Öğretimi 1     2     3     4    5 (+)     (-)

9 Karar Alma Mekanizmaları 1     2     3     4    5 (+)     (-)

ÖRNEK ETKİ DEĞERLENDİRME ANALİZİ
(ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)
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Sıra Hizmet Alanı 

Etkinin Derecesi
1:Çok az
2:Az
3:Orta
4:Yüksek
5:Çok yüksek

Etkinin Yönü

(+) Olumlu
(-) Olumsuz

10 Kamu Güvenliği 1     2     3     4     5 (+)             (-)

11 Kurumsal Koordinasyon (ve Kamu İşbirliği) 1     2     3     4     5 (+)             (-)

12 Halkla İlişkiler ve İletişim 1     2     3     4     5 (+)             (-)

13 İçme Suyu Temini 1     2     3     4     5 (+)             (-)

14 Enerji (Elektrik, doğal gaz vb.) 1     2     3     4     5 (+)             (-)

15 Bütçe ve Harcamalar 1     2     3     4     5 (+)             (-)

16 Katı Atık Yönetimi 1     2     3     4     5 (+)             (-)

17 Kent Planlaması 1     2     3     4     5 (+)             (-)

18 Sağlık Hizmeti 1     2     3     4     5 (+)             (-)

19 Personel Yapısı 1     2     3     4     5 (+)             (-)

20 Kamuya Açık Alanlara Erişim 1     2     3     4     5 (+)             (-)

21 İnsan Hakları 1     2     3     4     5 (+)             (-)

22 Girişimcilik 1     2     3     4     5 (+)             (-)

23 Ulaşım Altyapısı (yapım, bakım, onarım vb.) 1     2     3     4     5 (+)             (-)

24 Atık Su-Arıtma 1     2     3     4     5 (+)             (-)

25 Kent Bilgi Sistemi 1     2     3     4     5 (+)             (-)
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Sıra Hizmet Alanı 

Etkinin Derecesi
1:Çok az
2:Az
3:Orta
4:Yüksek
5:Çok yüksek

Etkinin Yönü

(+) Olumlu
(-) Olumsuz

26 Ulaşım Hizmetleri 1     2     3     4     5 (+)             (-)

27 İtfaiye 1     2     3     4     5 (+)             (-)

28 Koruma ve Turizm 1     2     3     4     5 (+)             (-)

29 Kültür ve Sanat 1     2     3     4     5 (+)             (-)

30 Defin ve Mezarlıklar 1     2     3     4     5 (+)             (-)

31 Göçmenleri Karşılama 1     2     3     4     5 (+)             (-)

32 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 1     2     3     4     5 (+)             (-)

33 Katılım (Vatandaş/STK) 1     2     3     4     5 (+)             (-)

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin en çok etkilendiği alanların başında zabıta hizmetleri gel-
mektedir. Şehir merkezinde, özellikle trafikte, Suriyeli dilencilerle ilgili şikayet sayısı önemli 
oranda artmıştır. Düzenin temin edilmesi için zabıta denetimleri artırılmıştır. 2018 yılında 
Suriyeli göçmen nüfusu dikkate alındığında zabıta hizmetlerine ilişkin personel giderleri ile 
malzeme teçhizat alım giderimiz artmıştır. Göç nedeni ile şehirdeki ruhsatsız işletme sayısı 
artmış, denetim faaliyetlerinin sıkılaştırılması zorunlu olmuştur. 2018’de yapılan denetimler-
de 565 ruhsatsz iş yeri tespiti yapılmıştır.

Belediyemizin en çok etkilenen diğer bir hizmet alanı park ve yeşil alan hizmetleridir. Bakımı 
yapılan yeşil alan miktarı, 14.540.762 m2 olup nüfus artışından dolayı kişi başına düşen yeşil 
alan miktarı azalmıştır. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığının gündelik çalışmaları göçten 
olumsuz olarak etkilenmektedir. Kent mobilyaları ve ortak kullanım alanlarında tahribat ve 
zarar artmıştır. Genel anlamda bakım onarım maliyetleri yükselmiştir. 
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Etkilenme derecesi en yüksek olan diğer bir alan eğitim alanı olarak değerlendirilmiştir. İh-
tiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerden 
nüfus artışıyla birlikte her geçen gün daha fazla kişi yararlanmaktadır. Bu durum, vatandaş-
larımızın sosyal uyum ve fırsatlara erişimi konusunda zorluklar yaratmaktadır. Kullanıcı sa-
yısı arttıkça eğitim tesislerinin ve gençlik merkezlerinin bakım ve onarım ihtiyaçları artmıştır. 
Örgün eğitime destek eğitimleri ve bunun yanında psikolojik danışmanlık hizmetleri verilen 
gençlik merkezlerimizde, kültür ve sanat eğitimleri verilen merkezlerimizde müzik, dans vb. 
atölyelerin kullanım ömrü kısalmıştır.

Sıra Hizmet Alanı

Etkinin Derecesi
1:Çok az
2:Az
3:Orta
4:Yüksek
5:Çok yüksek

Etkinin 
Yönü

(+) Olumlu
(-) Olumsuz

Etkinin Tarif 
Edilmesi

Etkiyi Ölçme 
ve Doğrulama 
Kaynakları 
(Göstergeler)

Etkinin 
Tahmini
Bütçesel 
Büyüklüğü

1 Çevre Temizliği/
Sağlığı 1    2    3    4    5 (+)      (-)

Temizlik 
hizmetleri 
yetersiz kaldı, 
sokaklarda 
çevre kirliliği 

Çevre temizliği 
ile ilgili şikayet 
sayısındaki 
artış, hizmetten 
memnuniyetteki
düşüş, 
toplanan atık 
miktarındaki 
artış, çöp 
kovalarının 
dolma 
sıklığındaki 
artış vb.

- 200.000 TL Çöp 
Kamyonu bedeli
- 200.000 TL 
400 adet çöp 
konteyneri bedeli

ÖRNEK: SARIÇAM BELEDİYESİ
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Sıra Hizmet Alanı

Etkinin Derecesi
1:Çok az
2:Az
3:Orta
4:Yüksek
5:Çok yüksek

Etkinin 
Yönü

(+) Olumlu
(-) Olumsuz

Etkinin Tarif 
Edilmesi

Etkiyi Ölçme 
ve Doğrulama 
Kaynakları 
(Göstergeler)

Etkinin 
Tahmini
Bütçesel 
Büyüklüğü

2 Bütçe ve 
Harcamalar 1    2    3    4    5 (+)      (-)

Kamp ve 
dışardaki 
Suriyeliler için 
yapılan toplam 
harcamaların 
2018 yılı 
yaklaşık 
bütçesidir.

Araç, personel, 
yakıt giderleri - 1.017.000 TL

3 Katı Atık 
Yönetimi 1    2    3    4    5 (+)      (-)

Evsel atık 
miktarındaki 
artış, 
Çevredeki 
naylon ve kâğıt 
atıklardaki 
artış.
Ayrıca 
kampın katı 
atıklarındaki 
artış

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü 
Kayıtları.

- Yıllık çöp 
toplama aracı 
gideri 265.000 TL

4 Konut-Barınma 1    2    3    4    5 (+)      (-)

Kamp ilçeden 
bağımsız. 
Yerleşim 
yerlerinde 
konut ve kira 
fiyatlarındaki 
artış.

Kamp 
alanında 30 
bin civarında, 
İncirlik 
ve Suluca 
Mahallesinde 
3.532 kişi var.

5 Park ve Yeşil 
Alanlar 1    2    3    4    5 (+)      (-)

Kişi başına 
düşen park ve 
yeşil alandaki 
azalma. 
Park ve yeşil 
alanlardaki 
temizlik 
sıklığının 
artması

Park ve 
Bahçeler 
Müdürlüğü 
kayıtları

- 75.000 TL
- Parkların tamir 
bakımı. Park ve 
yeşil alanların 
artan temizlik 
giderleri.
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Sıra Hizmet Alanı

Etkinin Derecesi
1:Çok az
2:Az
3:Orta
4:Yüksek
5:Çok yüksek

Etkinin 
Yönü

(+) Olumlu
(-) Olumsuz

Etkinin Tarif 
Edilmesi

Etkiyi Ölçme 
ve Doğrulama 
Kaynakları 
(Göstergeler)

Etkinin 
Tahmini
Bütçesel 
Büyüklüğü

6 Personel Yapısı 1    2    3    4    5 (+)      (-)

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü 
ve Park ve 
Bahçeler 
Müdürlüğü 
personel 
sayısının 
artması

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü 
ve Park ve 
Bahçeler 
Müdürlüğü 
personel 
envanteri

- Yıllık personel 
gideri 144.000 TL

7 Atık su-Arıtma 1    2    3    4    5 (+)      (-)

Kamp alanına 
yapılan 
kanalizasyon. 
İncirlik 
Kemalpaşa 
hattındaki 

Turkuaz Çağrı 
Merkezi şikayet 
kayıtları,
İncirlik 
Kemalpaşa 
Mahallesindeki 
taşkınların 
neden olduğu 
15 evi su 
basması.

- 170.000 TL

8
Veri ve İstatistik 
Toplama/
Kullanma

1    2    3    4    5 (+)      (-)

Kamp içindeki 
ve ilçe 
merkezindeki 
göçmenlere ait 
bir istatistiki 
veri yok.

Göç idaresinin 
sınırlı verileri 
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Sıra Hizmet Alanı

Etkinin Derecesi
1:Çok az
2:Az
3:Orta
4:Yüksek
5:Çok yüksek

Etkinin 
Yönü

(+) Olumlu
(-) Olumsuz

Etkinin Tarif 
Edilmesi

Etkiyi Ölçme 
ve Doğrulama 
Kaynakları 
(Göstergeler)

Etkinin 
Tahmini
Bütçesel 
Büyüklüğü

9 Zabıta 1    2    3    4    5 (+)      (-)

Özellikle 
seyyar satıcılık, 
sağlık ve hijyen 
kurallarına 
muhalefet, 
ruhsatsız 
işyeri açma, 
dilencilik 
gibi alanlarda 
sıkıntılar baş 
göstermiştir.

Çağrı Merkezi, 
Turkuaz Masa,
Zabıta verileri

10 Defin ve 
Mezarlıklar 1    2    3    4    5 (+)      (-)

Cenaze 
hizmetleri ilçe 
merkezinde 
yaşayanlara 
yönelik 
standart bir 
hizmet olup 
bu alandaki 
talepler 
artmıştır. 

Sosyal 
Yardım İşleri 
Müdürlüğü 
kayıtları

- 7.000

11 Sosyal Hizmet ve 
Yardımlar 1    2    3    4    5 (+)      (-)

Çadır, 
sandalye, 
masa, semaver, 
çay, şeker, 
bardak, kaşık, 
yemek, cenaze 
nakil işlemleri 
bunların 
başlıcalarıdır.

Sosyal 
Yardım İşleri 
Müdürlüğü 
kayıtları

- 20.000
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Sıra Hizmet Alanı

Etkinin Derecesi
1:Çok az
2:Az
3:Orta
4:Yüksek
5:Çok yüksek

Etkinin 
Yönü

(+) Olumlu
(-) Olumsuz

Etkinin Tarif 
Edilmesi

Etkiyi Ölçme 
ve Doğrulama 
Kaynakları 
(Göstergeler)

Etkinin 
Tahmini
Bütçesel 
Büyüklüğü

12 Eğitim 1    2    3    4    5 (+)      (-)

İlçe 
merkezinde 
okul tamir 
bakım 
hizmetlerimiz 
mevcut olup 
ilkokula 
başlayanlara 
okul kırtasiye 
çanta seti 
hediyemiz 
ile hizmet 
veriyoruz.

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 
kayıtları

- 3.000

Derinlemesine Analiz

Etki değerlendirme analizinde, daha da derinlemesine bir çalışma yapılmak istendiğinde, etkinin gö-
çün en çok hangi aşamasında (geliş, yerleşme ya da uyum) gerçekleştiğine bakılabilir. Geliş aşamasın-
daki etkiler “olmuş etkiler”, Yerleşme aşamasındaki etkiler “olmakta olan/devam eden etkiler”, Uyum 
aşamasındaki etkiler ise “olabilecek etkiler” olarak değerlendirilmelidir. Bu analiz için aşağıdaki tablo 
kullanılabilir: 
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Etki Karşılama Analizi (2. Aşama) 

Etki karşılama analizi, belediyelerin göçün etkilerini karşılayabilme ve bu etkilere tepki verebilme 
kapasitesini ölçmeye yarayan bir analizdir. Etki karşılama analizi için aşağıdaki tablonun üç adımda 
doldurulması önerilmektedir:

İlk Geliş Aşaması (G) Yerleşme Aşaması (Y) Uyum
 Aşaması (U)

Sıra Tematik 
Alanlar

Etkinin Derecesi
1: Çok az
2: Az
3: Orta
4: Yüksek
5: Çok yüksek

Göç Aşaması Göçün Etkileri Ölçme-
Doğrulama Göçün Etkileri Ölçme-

Doğrulama
Göçün 
Etkileri

Ölçme-
Doğrulama

1 1  2  3  4  5 G - Y - U

2 1  2  3  4  5 G - Y - U

3 1  2  3  4  5 G - Y - U

.. 1  2  3  4  5 G - Y - U

.. 1  2  3  4  5 G - Y - U

.. 1  2  3  4  5 G - Y - U

.. 1  2  3  4  5 G - Y - U

37 1  2  3  4  5 G - Y - U

38 1  2  3  4  5 G - Y - U

39 1  2  3  4  5 G - Y - U

Tablo 4: Etkilerin Göçün Aşamalarına Göre Değerlendirilmesi
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Tablo 5: Etki Karşılama Analizi

Adım 1: Göç Karşısında Belediye Tarafından 
Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi

Bu adımda amaç, göçün başladığı dönemden bugüne, belediye tarafından hangi çalışmaların yürü-
tüldüğünün ortak bir envanterinin çıkarılmasıdır. Bunun için, aşağıda verilen etki karşılama analizi 
tablosu (kırmızı işaretli bölüm) yardımıyla, her bir tematik alanda belediyenin bugüne kadar yürüttü-
ğü çalışmalar belirtilir. 

Tematik Alanlar

Göç Karşısında Belediye 
Tarafından Yapılan Çalışmalar
(“İyi ki’ler”)

Belediyelerin Yapmış Olmayı 
İstedikleri Çalışmalar
 (“Keşke’ler”)

Etkiyi Karşılama Düzeyi
1: Çok az
2: Az
3: Orta
4: Yüksek
5: Çok yüksek

Tematik Alan 1 1     2     3     4     5

Tematik Alan 2 1     2     3     4     5

Tematik Alan 3 1     2     3     4     5

….. 1     2     3     4     5

….. 1     2     3     4     5

….. 1     2     3     4     5

Tematik Alan 38 1     2     3     4     5

Tematik Alan 39 1     2     3     4     5
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Tematik Alanlar

Göç Karşısında Belediye 
Tarafından Yapılan Çalışmalar
(“İyi ki’ler”)

Belediyelerin Yapmış Olmayı 
İstedikleri Çalışmalar
 (“Keşke’ler”)

Etkiyi Karşılama Düzeyi
1: Çok az
2: Az
3: Orta
4: Yüksek
5: Çok yüksek

Tematik Alan 1 1     2     3     4     5

Tematik Alan 2 1     2     3     4     5

Tematik Alan 3 1     2     3     4     5

….. 1     2     3     4     5

….. 1     2     3     4     5

….. 1     2     3     4     5

Tematik Alan 38 1     2     3     4     5

Tematik Alan 39 1     2     3     4     5

Tablo 6: Etki Karşılama Analizi - Adım 1

Bu adımda aşağıdaki sorulardan yararlanılabilir:

• Söz konusu tematik alanlarda, göçmenlerin yoğun olarak gelmeye başladığı ilk dönemlerde yapılan 
çalışmalar nelerdir? (Eğer mümkünse, o yıllardan bugüne dek yapılan çalışmaların bir kronolojisinin 
çıkartılması faydalı olacaktır.) Bu çalışmalar hangi birimler tarafından yürütülmektedir? Bu çalışmaların 
sonuçlarına ilişkin neler söylenebilir?
• Günümüzde, göçün Belediye üzerinde yarattığı ilave yüklerin azaltılması için yürütülen çalışmalar 
nelerdir? Bu çalışmalara ayrılan kaynak ne kadardır?
• Söz konusu tematik alanda, belediye tarafından gelecekte yapılması planlanan çalışmalar var mı? 
Varsa nelerdir?

Adım 2: “İyi ki/ Keşke” Değerlendirmesi

“İyi ki ve Keşke” değerlendirmesi belediyenin göçün başlangıcından bugüne yürüttüğü çalışmaların 
geriye dönük analizi ve eğer varsa birtakım derslerin çıkarılması için kullanılmaktadır. Bunun için, 
yine etki karşılama analizi tablosu (kırmızı işaretli bölüm) yardımıyla, her bir tematik alanda belediye 
tarafından ifade edilen “iyi ki’ler” ve “keşke’ler” belirtilir. 
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Tablo 7: Etki Karşılama Analizi - Adım 2

Bu adım için yardımcı sorular aşağıdaki gibidir:

• Belediye göç karşısında ne gibi başarılar sağlamıştır? (“iyi ki yapmışız”)
• Hangi konularda başarılı olamamıştır? (“keşke yapsaydık/yapabilseydik”) 
• Hangi konularda iyileştirmeler yapılabilir?

 
Adım 3: Etki Karşılama Düzeyinin Belirlenmesi

Bu adımda, her bir tematik alanda, belediye tarafından yapılan çalışmalar (Adım 1) ve iyi ki/keşke 
değerlendirmesinin (Adım 2) sonuçları, etki karşılama analizi tablosunun son sütunu (kırmızı işaretli 
bölüm) yardımıyla değerlendirilerek, söz konusu tematik alan için belediyenin etkiyi karşılama düzeyi 
(1: Çok az / 5: Çok yüksek arasında) derecelendirilir. Eğer “iyi ki” sütununda yer alan bilgiler, “keşke” 
sütununda yer alanlardan daha fazlaysa, etki karşılama düzeyi yüksek (4 ya da 5); daha az ise etki kar-
şılama düzeyi düşük (1 ya da 2); hemen hemen aynı ise etki karşılama düzeyi orta (3) olarak işaretlenir.

Tematik Alanlar

Göç Karşısında Belediye 
Tarafından Yapılan Çalışmalar
(“İyi ki’ler”)

Belediyelerin Yapmış Olmayı 
İstedikleri Çalışmalar
 (“Keşke’ler”)

Etkiyi Karşılama Düzeyi
1: Çok az
2: Az
3: Orta
4: Yüksek
5: Çok yüksek

Tematik Alan 1 1     2     3     4     5

Tematik Alan 2 1     2     3     4     5

Tematik Alan 3 1     2     3     4     5

….. 1     2     3     4     5

….. 1     2     3     4     5

….. 1     2     3     4     5

Tematik Alan 38 1     2     3     4     5

Tematik Alan 39 1     2     3     4     5
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Table 8: Etki Karşılama Analizi - Adım 3

Başardıklarımız / Başaramadıklarımız 

İyi ki;

- 2014-2015 yılı içerisinde Zabıta Müdürlüğüne 20 Zabıta Memuru ve 10 V.H.K.İ. perso-
nelini almışız,
- Temizlik İşleri Müdürlüğüne 2 adet katı atık toplama aracı, 1 Adet kamyon ve 2 adet per-
sonel taşıma aracını almışız,
- Fen İşleri Müdürlüğüne 3 adet kamyon, 1 adet kamyonet almışız,
- Genel olarak Reyhanlı aşırı ve kontrolsüz sığınmacı girişi aldığından ve barındırdığından 
ileriye doğru planlanan bütün plan ve projeler yetersiz kalmıştır. Bir yıl önce iyi ki yapmışız 
dediğimiz ve büyük ücretler harcadığımız çalışmalar bir süre sonra yetersiz kalarak keşke 
daha büyük bir girişimde bulunsaydık sonucuna götürmektedir, görüyoruz ki son 4-5 yılda 
almış ve yapmış olduğumuz bütün faaliyetler şu an yetersiz kalmaktadır. Durum böyleyken 
herhangi bir alanda başarılı olduğumuzu değerlendirmek oldukça zordur.

ÖRNEK ETKİ KARŞILAMA ANALİZİ (REYHANLI BELEDİYESİ)

Tematik Alanlar

Göç Karşısında Belediye 
Tarafından Yapılan Çalışmalar
(“İyi ki’ler”)

Belediyelerin Yapmış Olmayı 
İstedikleri Çalışmalar
 (“Keşke’ler”)

Etkiyi Karşılama Düzeyi
1: Çok az
2: Az
3: Orta
4: Yüksek
5: Çok yüksek

Tematik Alan 1 1     2     3     4     5

Tematik Alan 2 1     2     3     4     5

Tematik Alan 3 1     2     3     4     5

….. 1     2     3     4     5

….. 1     2     3     4     5

….. 1     2     3     4     5

Tematik Alan 38 1     2     3     4     5

Tematik Alan 39 1     2     3     4     5
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Keşke;

- Şehir alt/ üst yapı planlamasını gelen sığınmacı ihtiyaçları ölçüsünde geliştirip, ani gelişen 
nüfus artışına hazırlıklı bir şehir olsaydık.
- Gelen sığınmacı yoğunluğunu şehrin belli bir kesiminde vatandaşlara ve işyerlerine zarar 
vermeyecek şekilde barındırsaydık.
- Vatandaşlık, emlak ve taşınmaz alımlarında şartların daha ağır hale getirilerek her sığınma-
cının emlak ve taşınmaz almasının önüne geçebilseydik.
- Sığınmacılara iş yeri açma, çalıştırma gıda imal ve satışı gibi sağlığı tehdit edebilecek işlet-
melerin açılmasında ve işletilmesine daha etkili şartlar uygulasaydık.
- Reyhanlı gibi aşırı sayıda sığınmacı barındıran yerleşim yerlerindeki sığınmacıları, devlet 
desteği ile göç almayan il ve ilçelere kaydırabilseydik.
- Tüm belediye personel ve araç sayısını artırabilseydik. (Bütçe kısıtlamasından dolayı perso-
nel alımı yapılamamaktadır.)
- Dış kaynaklardan (hibe fon ve projeler) daha fazla yararlanabilseydik.
- Göç olaylarından etkilenmeyen ve imkânı bulunan başka il veya ilçe belediyelerin hibe, 
proje, teknik araç ve personel vb. destek faaliyetlerinden faydalanabilseydik.
- Belediyemize ihtiyaç duyulan proje geliştirme, teknik ve uzman personel desteğini sağlan-
saydı.

Odak Alanların Belirlenmesi (3. Aşama)

Rezilyans değerlendirme çalışmasının en son aşaması, odak alanların belirlenmesi aşamasıdır. Bu-
radaki temel amaç, etki değerlendirme (birinci aşama) ve etki karşılama (ikinci aşama) analizleri so-
nucunda, belediyenin hangi tematik alanlarda zayıf, hangi tematik alanlarda güçlü olduğunun tespit 
edilmesidir. Bunun için, aşağıdaki tablo yardımıyla, her bir tematik alan için etki değerlendirme (birin-
ci aşama) ve etki karşılama (ikinci aşama) sonuçları/puanlamaları yan yana getirilir ve ikisi arasındaki 
farka bakılarak basit bir mantıksal değerlendirme yapılır. 

Eğer ilgili tematik alanda, etkinin derecesi yüksek, karşılama düzeyi düşük ise belediyenin 
o alandaki rezilyansı düşük demektir. Eğer etkinin derecesi yüksek, karşılama düzeyi de 
yüksek ise belediyenin o alandaki rezilyansı yüksek demektir. 

Rezilyansın düşük olduğu alanlar, belediye açısından müdahale edilmesi gereken öncelikli alanları 
ifade etmektedir. Burada şuna dikkat edilmelidir: eğer etkinin derecesi düşük, fakat buna karşılık bele-
diyenin bu etkiyi karşılama düzeyi yüksek ise, belediye o tematik alanda belki de gereğinden fazla bir 
çalışma yürütmüş/yürütüyor olabilir. Bu da kaynakların verimli kullanımı açısından üzerinde düşü-
nülmesi gereken önemli bir husustur. 
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Rezilyans değerlendirmesi sonucunda, zayıf  ya da çok zayıf  olarak değerlendirilen tematik alanlar, 
belediyenin müdahale etmesi gereken alanlardır ve dolayısıyla belediyenin bunlara ilişkin çözüm öne-
rileri geliştirmesi beklenir. Bu aşamada gerek kurum içi gerekse kurum dışı paydaş katılımı sağlanarak, 
en uygun çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Öneri aşamasında, sürdürülebilir/kalıcı çö-
zümlerin geliştirilmesine ve belediyeyi gelecekte karşılaşabileceği başka göçler karşısında daha güçlü/
dirençli/dayanıklı kılmaya dikkat edilmelidir.

Tablo 9: Rezilyans Değerlendirmesi Sonuç Tablosu

Tematik Alanlar

Etkinin Derecesi
1: Çok az
2: Az
3: Orta
4: Yüksek
5: Çok yüksek

Etkiyi Karşılama Düzeyi
1: Çok düşük
2: Düşük
3: Orta
4: Yüksek
5: Çok yüksek

Sonuç
1: Çok zayıf
2: Zayıf
3: Orta
4: Güçlü
5: Çok Güçlü 

Tematik Alan 1 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Tematik Alan 2 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Tematik Alan 3 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

….. 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

….. 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

….. 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Tematik Alan 38 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Tematik Alan 39 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5
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Tematik Alanlar

Etkinin Derecesi
1: Çok az
2: Az
3: Orta
4: Yüksek
5: Çok yüksek

Etkiyi Karşılama Düzeyi
1: Çok düşük
2: Düşük
3: Orta
4: Yüksek
5: Çok yüksek

Sonuç
1: Çok zayıf
2: Zayıf
3: Orta
4: Güçlü
5: Çok Güçlü 

Çevre Temizliği/Sağlığı 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Bütçe ve Harcamalar 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Zabıta 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Ticaret ve Sanayi 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Park ve Yeşil Alanlar 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Anti-Ayrımcılık 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Veri ve İstatistik Toplama/Kullanma 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Kurumsal Koordinasyon 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Kamuya Açık Alanlara Erişim 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Kültür ve Sanat 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Konut-Barınma 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

STKlar/Uluslararası Örgütler/Özel 
Sektör 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Karar Alma Mekanizmaları 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Katı Atık Yönetimi 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Kent Planlaması 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Sağlık Hizmeti 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Personel Yapısı 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Mesleki Beceriler 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Dil Öğretimi 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Sosyal Hizmet ve Yardımlar 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

ODAK ALANLARI BELİRLEME ÖRNEĞİ (ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ)
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Tematik Alanlar

Etkinin Derecesi
1: Çok az
2: Az
3: Orta
4: Yüksek
5: Çok yüksek

Etkiyi Karşılama Düzeyi
1: Çok düşük
2: Düşük
3: Orta
4: Yüksek
5: Çok yüksek

Sonuç
1: Çok zayıf
2: Zayıf
3: Orta
4: Güçlü
5: Çok Güçlü 

Ulaşım Altyapısı (yapım, bakım, 
onarım vb.) 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Defin ve Mezarlıklar 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

İstihdam Ortamı 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Halkla İlişkiler ve İletişim 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5

Yapılan rezilyans değerlendirmesi sonucunda, belediyemizin birden çok birimini ilgilendiren, 
dolayısı ile öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken üç odak alanı tespit edilmiştir. Bunlar, 
veri toplama ve istatistik, zabıta, ruhsat ve denetim ile toplumsal uyumdur.

VERİ TOPLAMA VE İSTATİSTİK ODAK ALANI

Sorunun Tanımı:

Zeytinburnu’nda yaklaşık 22.300 geçici koruma altında Suriyeli, 21.600 ikamet izinli yabancı 
ikamet etmektedir. Kayıtsız olarak ikamet eden ya da geçici süre ile konaklayan yabancı kişi 
sayısı ise 30.000 kişi olarak tahmin edilmektedir. Kayıtlı ve kayıtsız yabancılara dair beledi-
yemizin sahip olduğu bilgi son derece kısıtlıdır. Bildiklerimiz AKDEM’e yapılan başvurular 
sırasında, sosyal destek amacı ile toplanan bilgiler ve ortak olduğumuz uluslararası projelerden 
elde edilen verilerdir. İlçemizdeki kayıtlı ve kayıtsız yabancılara ve belediyemizin farklı birimle-
rinin bu konuda yaptıkları çalışmalara (örneğin denetimler) dair veri ve bilgi sahibi olmak her 
alanda verdiğimiz hizmetlerin kalitesini ve etkinliğini arttıracaktır
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Sorunun Çeşitli Boyutları:

• Var olan göç profili hakkında bilgi sahibi olunamaması,
• Sosyal yardımlarda meydana gelen dengesiz dağılım ( il ve ilçede bazı bireylere yardım birkaç 
defa yapılırken bazı yardıma muhtaç bireylerin yardıma erişememesi) 
• Kayıtsızlardan dolayı meydana gelen güvensizlik duygusu ve güvenlik sorunları
• Belediye ya da ilçede bulunan kurumların sadece kendi kurumlarına başvuran göçmenlerle 
ilgili kısıtlı bilgiye sahip olması
• Veri tabanının olmamasından kaynaklı sosyal sorunlara yönelik geniş çerçeveli projeler yapı-
lamaması ve o konuya yönelik önlemlerin alınamaması
• Geniş çerçevede ve uzun vadeli plan ve planlamaların yapılamaması

ZABITA, RUHSAT VE DENETİM ODAK ALANI

Sorun Tanımı:

Zeytinburnu iş sektörü açısından son derece önemli bir konuma sahiptir. İlçe iş sahası konusun-
da cazibe noktalarından biri olduğu için göçle gelen bireylerin odak noktası haline gelmiştir. 
Göçmenlerin iş sahası konusunda yasal olmayan şekillerde de çalışabiliyor olması beraberinde 
sosyal sorunların da gelmesini tetikleyen bir unsur olmuştur. 

Yaşanan sosyal sorunların yanı sıra göç hareketliliği ile kira ve konut fiyatları artmıştır. Böylece 
bekar bireylerin bir araya gelerek konutlarda yaşamaya başlaması ve birkaç ailenin bir araya 
gelerek kira ödemesi sebebiyle insanların büyük bir kısmı sadece temel ihtiyaçlarına yönelik 
olarak hayatlarını idame etmeye çalıştığı ve uyum basamağında ise ciddi sıkıntılar yaşamaya 
devam ettikleri görülmüştür.
İlçede bulunan iş yerlerinin denetiminin ruhsatlandırma işleminin artırılması; çocuk işçiliği-
nin, kaçak işçiliğin, ucuz iş gücünün, istikrarsız iş ve gelir düzeyinin, işçi haklarında meydana 
gelen ihlalin önüne geçilmesi sağlanacaktır. Böylece insanlar insan onuruna yakışır bir şekilde 
ücretler alacak ve uyum basamağına geçerek hayatlarında yaşanan sosyal olaylara odaklana-
bileceklerdir. 

Sorunun Çeşitli Boyutları:

• Ruhsatsız işyerleri ve pansiyonlarda yaşanan artış
• Düşük / kötü hijyen koşulları
• Kalabalık konutlar
• Düşük ücretler / kaçak işçilik
• Çocuk işçiliği
• Artan vatandaş şikayetleri
• Vergi geliri kaybı
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SOSYAL UYUM ODAK ALANI

Sorun Tanımı:

Kültürel olarak göçmenlerle farklı bir yapıya sahip olmamızdan kaynaklı ev sahibi topluluk 
ile göçle gelen bireylerin uyum noktasında sorunlar (çocuk evlilikleri gibi suç teşkil eden ciddi 
problemler dahi yaşanmaktadır) yaşadıkları görülmektedir. Bu farklılığın ve çeşitliliğin iç içe 
geçen bir ahenk oluşturması için toplumsal alanda meydana gelen problemlerin kapsamlı ola-
rak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu problemlerin büyük bir kısmına yerel yönetimlerin ve ilçelerde bulunan kurumların işbirlik-
leri ile aşılabilecek türden sorunlar olduğu görülmüştür.

Kente Uyum Birimi bu sorunlarla mücadele noktasında sadece kuruma gelerek talepte bulu-
nan insanlara hizmet vermektedir. İlçede 70.000 göçmenin yaşadığı tahmin edilmektedir. Bun-
ların sadece yaklaşık %6’lık bir kısmı uyum çalışmalarına dahil edilerek hizmet alabilmektedir.

Sorunun Farklı Boyutları:

• Çocuk evliliği
• Çok eşlilik
• Eğitim verilemeyen çocuklar
• İletişim sorunları
• İçine kapanma / gettolaşma
• Komşuluk ilişkilerinin zedelenmesi
• Toplumsal çatışmalar

3. Strateji Geliştirme (Geleceği Tasarlamak)

Göç Ana Planı çalışmasının son aşaması strateji geliştirme olarak nitelendirilmektedir. Bu aşama, re-
zilyans değerlendirmesi sonucunda tespit edilen odak alanlarında (yani müdahale alanlarında), gelişti-
rilen çözüm önerilerini içermektedir. Buradaki temel amaç, kentin göç hikâyesine (geçmişe) ve göçün 
etkileri karşısındaki belediyelerin mevcut durumuna (bugüne) bakıp, (gelecekte) kurumsal anlamda 
göç ve göçün etkilerine karşı daha dayanıklı, hazırlıklı ve tedbirli hale gelebilmeleri için yapılması 
gerekenlerin (stratejilerin) ortaya konmasıdır.

Strateji geliştirme aşamasına geçmeden önce, bir önceki aşama olan rezilyans değerlendirmesi ile 
ilgili bazı hususların tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu çerçevede, aşağıdaki kontrol listesinden 
yararlanılabilir: 
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Konular Evet Hayır

• Rezilyans değerlendirme çalışmasında belediye içerisindeki ilgili tüm 
birimlerin katkıları alındı

• Rezilyans değerlendirme çalışmasında adımlar arasında “iç tutarlılık” 
kontrolü yapıldı, tutarlılık sağlandı (örn. odak alan olarak belirlenen tematik 
alanların, etki değerlendirmesi sırasında düşük etkili olarak belirtilmesi gibi 
tutarsızlıkların giderilmesi)

• Rezilyans değerlendirme çalışması çerçevesinde “odak alanlar” belirlendi ve 
gerekçelendirmesi yapıldı, mümkün olduğunca somut veriler ile desteklendi 

• Rezilyans değerlendirme çalışması çerçevesinde belirlenen odak alanları 
hakkında belediye üst yönetimine bilgi verildi

Tablo 10: Strateji Geliştirme Aşaması Öncesinde Kontrol Listesi

Göç Ana Planı strateji geliştirme aşaması 3 temel adımdan oluşmaktadır: 

Paydaş
değerlendirmesi

1

Vizyon
geliştirme

2

Strateji,
hedef ve
faaliyet

geliştirme

3
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1. Adım: Paydaş Değerlendirmesi 

Bu adımda, Rezilyans Değerlendirmesi çerçevesinde belirlenen her bir odak alandaki kritik paydaşlar4 
tespit edilir. Bu paydaşlar, Göç Ana Planı çerçevesinde geliştirilecek stratejilerin/faaliyetlerin belirlen-
mesinde ve uygulanmasında işbirliği yapılabilmesi açısından önemlidir. 

Paydaş Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Belirlediğiniz odak alanlarında paydaş değerlendirmesi için lütfen aşağıdaki uygulama adımlarını ta-
kip ediniz:

a. Uzun paydaş listesi oluşturma: İlk önce; belirli kategoriler altında (belediye, kent konseyi, 
STK’lar, diğer kamu kurumları, üniversite, vatandaşlar gibi) uzun paydaş listesi oluşturunuz. Aşağıda 
yer alan örnekteki gibi bir liste oluşturabilirsiniz:

4 Paydaş, “politika, program, proje ve uygulamaları etkileyen ya da bunlardan etkilenen herhangi bir birey, grup, kurum veya organizasyon” olarak tarif  edilmektedir. 
Burada ifade edilen paydaş, özellikle Göç Ana Planı geliştirme sürecinde kritik olan/iş birliği yapılabilecek kurum/kuruluşlar ve/veya gruplar kastedilmektedir. 

Odak Alan: ……

Kategori Paydaş

Belediye

• Belediye Başkanı
• …. Daire Başkanı
• …. Müdürü
• …

Kent Konseyi

Diğer Kamu Kurumları

STK’lar

Üniversite

Vatandaşlar
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Bu liste oluşturulurken, olabildiğince kesin olunmalı, kapsamlı bir liste oluşturulmalı, kimse unutul-
mamalıdır.

b. Analiz Etme: Daha sonra, kategorize edilmiş paydaş listesindeki paydaşları, iki kriter doğrultu-
sunda önceliklendiriniz:

İlgi/Çıkar - daha ilgili paydaşlar genelde doğrudan etkilenenlerdir (düşük-yüksek ilgi)

Güç/Etki - belirlenen alandaki kararı etkileyen resmi ya da gayrı resmi güce sahip paydaşlar (dü-
şük-yüksek güç)

Yukarıdaki tabloda, paydaşlarınıza ilgi/ güç düzeylerine göre 1 ile 5 arasında bir puan verebilirsiniz. 
Örn. 1 – çok düşük; 5 – çok yüksek anlamına gelebilir. Yaptığınız paydaş puanlamayı aşağıdaki gibi 
bir tabloya aktararak bir paydaş haritalaması yapabilirsiniz: 

Tablo 11: Paydaş Analizi

Kategori Paydaş
İlgi/Çıkar Güç/Etki

Yüksek Düşük Yüksek Düşük

Belediye

• …

• …

• …

Kent Konseyi

Diğer Kamu Kurumları

STK’lar

Üniversite

Vatandaşlar
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Önceliklendirmeyi tamamladıktan sonra, bunun Göç Ana Planı çalışması için ne anlama geldiğine 
bakmak gerekmektedir. Önceliklendirmeyi eyleme dönüştürmek ve bu bilgiyi Göç Ana Planı çalışma-
sında kullanabilmek için aşağıdaki matristen faydalanabilirsiniz:

Şekil 5: Paydaş Değerlendirmesi

Etkisi yüksek 
ancak etkilenme 

düzeyi düşük

Etkisi ve 
etkilenme düzeyi 

yüksek

Etkisi ve 
etkilenme düzeyi 

düşük

Etkilenme düzeyi 
yüksek ancak 
etkisi düşük
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Şekil 6: Paydaş İlgi-Etki Matrisi

Son olarak, yukarıda verilen uygulama adımlarını takip ederek her bir odak alanındaki kilit paydaşlar 
tespit edilerek, aşağıdaki tabloya geçirilebilir:

Kritik Paydaşlar

Odak Alan 1
• …
• …
• …

Odak Alan 2
• …
• …
• …

Odak Alan 3
• …
• …
• …

Odak Alan …
• …
• …
• …

Tablo 12: Odak Alanlarına Göre Paydaşlar

DÜŞÜK YÜKSEK

YÜKSEK

Memnun et

• İlgi alanına dahil et & bu konuda rehberlik 
et
• İlgi düzeyini yükseltmeye çalış
• Kilit oyuncu olmalarını sağla

Kilit oyuncu

• Kilit oyuncular, çabaları bu gruba odakla
• Yönetişim/karar alma organlarına dahil ol
• Dahil ol & düzenli olarak istişare et

DÜŞÜK

En az önemli

• Minimum çaba
• Genel iletişim yollarıyla bilgilendir

İlgi göster

• Bilgilendir & ilgi alanı konusunda rehberlik 
et
• Potansiyel destekçi

İlgi - Çıkar

Güç - Etki
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Paydaş değerlendirmesi sadece stratejik amaç, hedef  ve faaliyetlerin oluşturulmasında değil aynı za-
manda planlama sürecinin en verimli şekilde yürütülmesinde de faydalı olacak bir araçtır. Bu sebeple 
yukarıdaki matriste kilit aktör olarak karşımıza çıkan gruplara özel önem verilerek strateji geliştirme 
sürecinde fikirlerinin alınması çok önemlidir.

Kategori Paydaş
İlgi/Çıkar Güç/Etki

Yüksek Düşük Yüksek Düşük

Belediye

• Belediye Başkanı X X

• Zabıta Müdürlüğü X X

• Sosyal Yardım İşleri Md. X X

• Strateji Geliştirme Md. X X

• Dış İlişkiler Md. X X

• Fen İşleri Md. X X

• Park ve Bahçeler Md. X X

Kent Konseyi X X

ÖRNEK PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ (SEYHAN BELEDİYESİ)

Diğer Kamu 
Kurumları

• Adana Valiliği X X

• Seyhan Kaymakamlığı X X

• Adana Büyükşehir Belediyesi X X

• İl Göç İdaresi

• İl Milli Eğitim Md. X X

• İl Sağlık Md. X X

• Halk Eğitim Merkezi

• Emniyet Md. X X

• Aile ve Sosyal Politikalar İl Md. X

• İŞ-KUR X X

• Çukurova Kalkınma Ajansı X X
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STK’lar 

• ASO X X

• ATO X X

• KOSGEB X X

•  Hayata Destek Derneği X X

• SGDD X X

• Kalkınma Atölyesi X X

• Kızılay X X

•  Mavi Kalem Derneği X X

• UNHCR X X

• UN - ILO X X

• UNDP X X

• UNICEF X X

• UNWOMEN X X

• UN - IOM X X

• GIZ X X

• CARE INTERNATIONAL X X

• GOAL INTERNATIONAL X X

Kategori Paydaş
İlgi/Çıkar Güç/Etki

Yüksek Düşük Yüksek Düşük

Üniversite
• Çukurova Üniversitesi X X

• Alpaslan Türkeş Üniversitesi X X

Vatandaşlar X X
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2. Adım: Vizyon Geliştirme

Göç Ana Planı çalışmasının önemli adımlarından birisi, “vizyon” ifadesinin ortaya konmasıdır. Göç 
Ana Planı çerçevesinde belirlenecek vizyon, göç karşısında belediye için hayal edilen gelecektir ve 
planda ortaya koyulan her öneri bu vizyonun gerçekleştirilmesine yöneliktir. Dolayısıyla geliştirilen 
vizyon bir anlamda “ana amaçtır”; değişime işaret eder ve Göç Ana Planına yön gösterir.

Göç Ana Planı çerçevesinde vizyonun belirlenmesi belediyenin ve iç paydaşların görevidir; ancak ter-
cih edilmesi durumunda tüm süreci, kilit dış paydaşları da dahil ederek yürütmek mümkündür.

Vizyon Nasıl Geliştirilir5?

Göç Ana Planının vizyonunu belirlerken, tüm rezilyans değerlendirmesi çalışmasının, kurumsal de-
ğerlendirmelerin ve mevcut çalışmaların dikkate alınması gerekmektedir. Vizyonun iddialı olmasında 
hiçbir sakınca yoktur; çünkü vizyon beklenen bir sonucu değil, belediyenin de parçası olduğu bir 
gelecek hayalini ifade eder. Ancak öte yandan, vizyonun gerçekleştirilebilir olması, bir fanteziden zi-
yade belediyenin katkılarıyla yaşanabilecek bir değişimi ifade etmesi beklenir. Vizyon ifadesinin kolay 
anlaşılabilir olması ve net bir ifade içermesi gerekir.

Vizyonu belirlemek için kullanabilecek en temel sorular aşağıda gibidir: 

• Göç Ana Planı ile gelecekte ulaşmak istediğiniz yer neresidir?
• Göç Ana Planı ile gerçekleştirmek istedikleriniz nelerdir? 

ÖRNEK VİZYON İFADESİ (REYHANLI BELEDİYESİ)

Göç Ana Planı çerçevesinde vizyonumuz; Reyhanlı’nın Suriye’deki iç karışıklık öncesi sınır 
ticareti sayesinde oluşan ve günümüzde kaybedilmiş kazançların yerine yeni iş olanakları ile 
istihdam artışı sağlayacak, göçmenlerin yarattığı barınma, ticaret, fiziki altyapı sıkıntıları ile 
sosyal gerginliği giderecek yeni çözümlerin devreye sokulduğu, ekonomisi güçlü, müreffeh, 
rahat ve huzurlu bir kent olması.

5 Vizyon geliştirme ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan “Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi” 
ne bakılabilir: http://www.sp.gov.tr/upload/xSpKutuphane/files/2nABM+Belediyeler_Icin_Stratejik_Planlama_Rehberi.pdf
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3. Adım: Strateji, Hedef  ve Faaliyet Geliştirme

Göç Ana Planı çerçevesinde strateji, hedef  ve faaliyet geliştirme süreci, GAP’ın en kritik aşamasıdır, 
zira rezilyans değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan odak alanlarında nasıl ve ne şekilde müdahalelerin 
yapılacağı bu aşamada belirlenir. 

Strateji, Hedef  ve Faaliyet Nasıl Geliştirilir?

a. Strateji Geliştirme: Stratejiler6, GAP’ın ana amacının gerçekleştirmesine yardımcı olan geniş 
ve kapsamlı yaklaşımlardır; sorun olarak tanımladığınız ana problem alanlarının çözümü için izleye-
ceğiniz yolu tarif  ederler. Genel olarak, strateji belirlemek için farklı yöntemler kullanılabilir; ancak 
bu kitapta GAP çalışması için belediyelerin oldukça aşina oldukları ve stratejik planlama süreçlerinde 
sıklıkla kullanılan GZFT analizinden yararlanılarak “strateji” geliştirilmesi önerilmektedir. Bu yönte-
min seçilmesinin temel nedeni, mevcut kurumsal kapasiteler çerçevesinde mümkün olan en gerçekçi 
stratejilerin ortaya çıkarılma gerekliliğidir.

Bu çerçevede ilk olarak, rezilyans değerlendirmesi sonucu belirlenen her bir odak alanı için bir GZFT 
analizi yapılır. Bunun için aşağıdaki tablodan yararlanılabilir:

Güçlü yönler: (olumlu iç unsurlar) Belediye tarafından kontrol edilebilen, kurumun/birimin başa-
rılı olduğu ve önemli gördüğü içsel özelliklerdir. Güçlü yönlere örnek olarak belediye çalışanlarının 
tecrübe ve becerileri, üst yönetimin sahiplenme düzeyi, belediyenin diğer kamu kurumları ile güçlü 
ortaklıkları gibi özellikler verilebilir.

6 Kimi kurumlar/uluslararası örgütler (örn. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dünya Bankası vb.) kendi stratejik planlama süreçlerinde aynı kavramsal çerçeveye karşılık 
gelecek farklı terimler kullanabilmektedir. Strateji yerine stratejik amaç/ amaç/ sonuç kavramlarının kullanıldığı görülebilmektedir.

Tematik Alan: ………..

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

• …
• …
• …

• …
• …
• …

Fırsatlar Tehditler

• …
• …
• …

• …
• …
• …

Tablo 13: GZFT Analizi
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Zayıf  yönler: (olumsuz iç unsurlar) Amaç ve hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek kurumsal eksiklikler-
dir. Başka bir ifadeyle, belediyenin değiştirmesi gereken yönleridir. Bu sebeple, zayıf  yönlerin belirlen-
mesinde “Neleri iyileştirmeliyiz?” sorusuna odaklanılması gerekir. Zayıf  yönlere örnek olarak yetersiz 
finansal koşullar, bilgi ve tecrübe eksikliği gibi hususlar gösterilebilir.

Fırsatlar: (olumlu dış unsurlar) Belediyenin kontrolü dışında ortaya çıkan, ancak kurum için avantaj 
sağlaması muhtemel olan dışsal etken ya da durumlardır. Strateji geliştirirken bu olanaklardan nasıl 
yararlanılacağının dikkate alınması gerekmektedir. Çalışma alanındaki uluslararası fon kaynaklarının 
artması, göç alanında çalışma yapan birçok STK olması gibi kimi unsurlar fırsatlara örnek olarak 
verilebilir.

Tehditler: (olumsuz dış unsurlar) Belediyenin kontrolü dışında gerçekleşen ve olumsuz etkilerinin ön-
lenmesi ya da sınırlandırılması gereken unsurlardır. Belediyeyi etkileyebilecek politik, ekonomik, sos-
yokültürel, teknolojik ya da siyasi etkenlerin bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. Ekonomik krizler, 
göç ve nüfus dalgalanmaları, fon sağlayıcı kuruluşların finansman politikalarındaki değişiklikler teh-
ditlere örnek olarak verilebilir.

GZFT Analizinden nasıl yararlanabiliriz?

GZFT analizinin strateji belirlemede nasıl yön gösterebileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi, ilerleyen bö-
lümlerde verilecektir. Aşağıda bu analizin Göç Ana Planına nasıl yansıtılacağına ilişkin özet bir şekil 
aşağıda verilmektedir:

Şekil 7: GZFT Analizini Kullanarak Stratejiler Üretme

Önemli not: Rezilyans değerlendirmesi sonucu çok fazla odak alanının ortaya çıkması halinde, 
her bir odak alanı için ayrı bir GZFT analizi yapmak yerine, bütün odak alanları içeren tek bir 
GZFT analizi yapılabilir.

Güçlü yönler Göç Ana Planınızı güçlü 
yönlerinize dayandırın!

Zayıf yönler Zayıf yönlerinizi iyileştirmeye 
odaklanın!

Fırsatlar Fırsatların üstüne gidin, 
olanakları kaçırmayın!

Tehditler Risk olarak görün, tedbir alın!
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ÖRNEK GZFT ANALİZİ (ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ)

GZFT Analizinden strateji geliştirme:

GZFT analizine bakarak strateji oluşturmak için kullanılabilecek en etkili ve kolay yöntem GZFT 
etkileşim tablosu oluşturmaktır. Bunun için, ilk olarak, daha önceki aşamada oluşturulan GZFT tablo-
sundan en önemli güçlü yön, zayıf  yön, fırsat ve tehditler seçilerek aşağıda örnek olarak verilen GZFT 
etkileşim tablosuna yerleştirilir. Daha sonra, yapılacak tartışmaların neticesinde olası etkileşimler tablo 
içerisine not edilir. 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

1. AKDEM’in mevcut veri tabanı ve alt yapısının varlığı 
2. Diğer kamu kurumlarından görece kolay veri elde 
edebilme (kurumlarla iyi iletişim)
3. Saha personelinin kayıtsız yabancılara ulaşabilmesi
4. Belediyenin verdiği sosyal yardım hizmetlerinin veri 
toplama için bir araç olarak kullanabilmesi 

1. Saha taraması yapacak personelinin olmaması
2. Mevcut veri tabanlarının entegre (SAYSİS ve AKDEM) 
olmaması. 
3. Veri tabanları güncellemelerinin zahmetli olması.
4. Diğer kurumların veri tabanlarına dair teknik bilgiye 
sahip olunmaması.
5. Diğer kurumlar ile veri alışverişinin sistematik ol-
maması /kişisel ilişkilere bağlı olması.
6. Veri toplama ve veri tabanı geliştirme için yetersiz 
kaynaklar
7. Personelin veri konusunda bilinçli olmaması - ekstra iş 
yükü olarak görülmesi
8. Herhangi bir veri/ bilgiye ancak göçmenler belediyeye 
başvurduğu zaman ulaşılabilmesi. 
9. Belediyenin uluslararası projeleri yönlendirme (yö-
netme) kapasitesi zayıf olması.
10. Belediyenin birimleri arasında bilgi akışının yetersiz 
olması

Fırsatlar Tehditler

1. Uluslararası projelerin maddi olanakları.
2. Veri toplamayı kolaylaştıracak teknolojilerin varlığı.
3. Veri tabanı geliştirme konusunda diğer belediyelerin 
mevcut çalışmalarının varlığı.
4. Dış kurumların iş birliği yapma isteği yüksek olması

1. Uluslar arası kurumların iç işleyişine hakim olu-
namaması 
2. Kayıtsızların kayıt olmak istememesi 
3. Yüksek mülteci hareketliliği
4. Ulusal politikaların belirsizliği
5. İyi çalışmaların Zeytinburnu’nu cazibe merkezi haline 
getirebilmesi riski
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GZFT Etkileşim tablosunu doldururken aşağıdaki sorulardan yararlanılabilir:

• Güçlü yönlerimizi değerlendirebileceğimiz fırsatlar neler? (GF ETKİLEŞİMİ)
• Zayıf  yönler nedeniyle hangi fırsatlardan yararlanamıyoruz? Zayıf  yönleri azaltmak/ ortadan kaldırmak için kulla-
nabileceğimiz fırsatlar var mı? (ZF ETKİLEŞİMİ)
• Güçlü yönlerimizden faydalanmamızı engelleyebilecek tehditler var mı? Güçlü yönlerimizi kullanarak hangi tehditlerin 
üstesinden gelebiliriz? (GT ETKİLEŞİMİ)
• Zayıf  yönlerimiz nedeniyle olumsuz etkisini daha fazla hissedebileceğimiz tehditler neler? Ne gibi önlemler alabiliriz? 
Öncelikle odaklanmamız gereken zayıf  yönlerimiz hangileri? (ZT ETKİLEŞİMİ)

GZFT Etkileşim Tablosu

Başlıca Güçlü Yönler:
1)…
2)…
3)…

Başlıca Zayıf Yönler:
1)…
2)…
3)…

Başlıca Fırsatlar:
1)…
2)…
3)…

Güçlü yönler ile dış çevrenin 
sunduğu fırsatlardan faydalanmaya 
yönelik geliştirilen stratejilerdir.

Zayıf yönlerin olumsuz etkilerini 
en aza indirgerken fırsatların 
olası etkilerinden azami düzeyde 
yararlanmaya yönelik geliştirilen 
stratejilerdir.

Başlıca Tehditler:
1)…
2)…
3)…

Dış çevrenizdeki tehditlerin 
olumsuz etkilerini, güçlü yönlerinizi 
kullanarak en aza indirgemeye 
yönelik stratejilerdir.

Zayıf yönler ve tehditlerin olumsuz 
etkilerini en aza indirgemeye yönelik 
geliştirilen stratejilerdir.
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ÖRNEK ETKİLEŞİM MATRİSİ (ŞİŞLİ BELEDİYESİ)

Stratejilerin Önceliklendirilmesi:

Yukarıdaki yöntemleri kullanarak stratejiler belirlenirken çok sayıda strateji ile karşı karşıya kalmak 
mümkündür. Bu sebeple, mevcut durum ve eldeki kaynaklar çerçevesinde planlama dönemi içinde 
belirlenen amaçlara en iyi hizmet edecek stratejilere karar vermek gerekir. Bunun için önceliklendir-
mede hangi kıstasların kullanılacağının belirlenmesi gerekir. Önceliklendirilen stratejiler o planlama 
dönemi içinde dikkate alınır. Ancak strateji geliştirme dinamik bir süreçtir. Öncelik olmayan strateji-
ler, değişen koşullar içinde öncelik kazanabilir. 

GZFT Etkileşim Tablosu Başlıca Güçlü Yönler:
1) Farklı müdürlüklerin destekleyici 
olabilecek faaliyetlerde bulunması 
(kreş gibi)
2) Toplum Merkezlerinin Varlığı 
(Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğüne bağlı olarak, 8 adet, 
İzzetpaşa, Kuştepe, Cumhuriyet, 
Okmeydanı [burada WALD ile 
işbirliği içinde yürütülen sosyal 
uyum projesi kapsamında Türkçe-
Arapça tercüman, psikolog ve avukat 
bulunuyor], Feriköy, Dereboyu, 
Gülbağ, Halide Edip ve Halil 
Rıfat’ta)
3) Göç Merkezinin (Abide-i 
Hürriyet’teki) iyi çalışmaları

Başlıca Zayıf Yönler:
1) Göç biriminin yetersiz personel 
ile çalışması
2) Belediye bütçesinin yetersizliği
3) Göç Merkezinin sadece tek bir 
STK ile işbirliği yapması (bağımlılık)
4) Toplum merkezi faaliyetlerinin 
çeşitli olmaması
5) Birçok belediye biriminin, Suriyeli 
göçünün belediyeye olan etkisinin 
farkında olmaması

Başlıca Fırsatlar:
1) STK’lar, yurt dışı fonları kullan-
mak için yerel yönetimlerin ortak-
lığına / katkısına ihtiyaç duyuyor
2)  Sosyal belediyecilik anlayışı ned-
eni ile belediyenin çeşitli birimlerine 
(göç, eşitlik gibi) dışarıdan olan ilgi
3)  İstanbul Büyükşehir Belediye-
sinin sosyal politikaları ve mülteci 
politikalarında yaşanması beklenen 
olumlu değişim

WALD ile Okmeydanı TM’de 
yapılan işbirliğini diğer merkezlere 
de yaymak. Bunun için farklı 
STK’lar ile işbirlikleri kurmak

Göç Biriminin, Şişli Belediyesinin 
diğer müdürlükleri ve diğer 
belediyeler ile olan iletişim, işbirliği 
ve koordinasyonunu güçlendirmek

Başlıca Tehditler:
1) Ulusal düzeydeki göç 
politikalarının belirsizliği
2) Göç alanında azalan dış kaynaklar 
ve bunlara erişmede güçlük

Şişli Belediyesine mali külfet 
yüklemeden, mevcut olanakları 
kullanarak (mekan tahsisi, ulaştırma 
hizmeti, sağlık hizmeti, eğitimler), 
STK katkısı ile ortak projeler 
gerçekleştirmek.

Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü personeline yönelik 
kapasite geliştirme eğitimleri vererek 
göç birimini tanımalarını ve rutin 
faaliyetlerinde destek olmalarını 
sağlamak



53 

GÖÇ ANA PLANLAMASI: BELEDİYELER İÇİN EL KİTABI

Aşağıda verilen bazı kıstaslar strateji önceliklendirmesinde kullanılabilir:

• Vizyona uyumluluk
• G-Z-T-F etkileşimlerine yanıt verme 
• Mevcut kurumsal kapasite ve kaynaklar ile gerçekleştirilme
• Diğer stratejilerle uyum (destekleyicilik veya tamamlayıcılık)

b. Hedef  ve Faaliyet Belirleme:

Hedeflerin Belirlenmesi:

Stratejiler geniş ve kapsamlı yaklaşımlardır ve yön gösterirler. Hedefler ise, stratejilerin gösterdiği yön-
de kaydedilecek ilerlemeyi somut hale getirmeyi sağlarlar; stratejiler ve faaliyetler arasında bağlantı 
kurarlar ve değişimi (başarıyı) ölçmek için kıstasları ortaya koyarlar.

Hedefler, stratejilerin gerçekleştirilmesine yönelik öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir za-
man dilimi içerisinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Mümkün olduğunca, hedeflerin miktar ve 
zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir.

Her stratejinin 2-5 adet hedef  içermesi beklenir. Bir stratejinin tek ya da beşin üzerinde hedefi olma-
sı mümkün olmakla birlikte, böyle durumlarda hedeflerin gözden geçirilmesinde (birleştirmek veya 
bölmek üzere) yarar vardır. Kalabalık ve dağınık planları uygulamanın/izlemenin zor olacağı unutul-
mamalıdır.

Hedef  ifadeleri faaliyeti değil, ulaşmak istediğiniz değişimi ifade eder. O değişimi birden fazla ve farklı 
faaliyetlerle gerçekleştirmeniz mümkündür.

Örnek olarak;
“İçme suyunun hijyenik hale gelmesi“ -> Değişim  (Hedef)
“İçme suyuna kanalizasyon sızıntısını tamir etmek“ -> Eylem (Faaliyet)
“Yeni kanalizasyon hattı döşemek” -> Eylem (Faaliyet)
“İçme suyu arıtma sistemi döşemek” -> Eylem (Faaliyet)

Faaliyetlerin Belirlenmesi:

Hedefler belirlendikten sonra, hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerin belirlenmesi gerekmek-
tedir. Faaliyetleri belirlerken, bir faaliyeti oluşturan alt bileşenler de ele alınmalıdır:

Faaliyetin Adı: Faaliyet, belirlenen bir stratejinin ya da hedefin gerçekleşmesi için hayata geçirilmesi 
gereken somut eylemlerdir ve yapılacak işin içeriğini belirtir. 

Sorumlu Birim: Faaliyeti hangi belediye birimi yapacak/ koordine edecek sorusunun cevabıdır. 
Dolayısıyla, o faaliyetin hayata geçirilmesi sorumluluğunu üstlenmiş olan taraftır. Koordinasyonda 
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yetki karmaşasına yol açmamak amacıyla, GAP’ta her bir faaliyet için tek bir belediye biriminin be-
lirlenmesi önerilmektedir.

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş: Faaliyet, kim(ler)den destek alınarak ya da kimlerle işbir-
liği halinde yapılacak sorusunun cevabıdır. Belediye içi ya da belediye dışı destekleri kapsayabilir. Bu 
ifadedeki ortaklığı muğlak bırakmamakta fayda vardır (Örnek olarak «Belediyeler» yerine «… Beledi-
yesi» ya da STK’lar yerine “… STK’sı”). 

Kaynak: Belirli bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için tahsis edilen ayni veya nakdi kaynakları ifade 
eder.

Zaman: Faaliyetin hangi yıllara yayılacağı sorusunun cevabıdır. Hedef  / gösterge ile uyumlu olma-
lıdır. Zaman planlaması yapılırken faaliyetler arası bağımlılıklara dikkat edilmelidir. (Örnek olarak 
“2018-2020 yılları arasında, X STK’sı tarafından, Kent Konseyi Kadın Meclisi desteği ile 300 kadına 
siyasi katılım konusunda eğitim verilmesi”). Tercih edilirse zaman aralığı için ayrı bir sütun açılarak 
zaman planlaması tabloda gösterilebilir.

Bir faaliyeti oluşturan bileşenler, aşağıdaki faaliyet tablosunda bir araya getirilir ve Göç Ana Planının 
önerileri böylece ortaya konulmuş olur:

Tablo 14: Göç Ana Planı Faaliyet Tablosu

Odak Alanı 1: ………………

Strateji 1.1: ………………

Hedef 1.1.1: ………………

Faaliyetin Adı Sorumlu 
Birim

İşbirliği 
Yapılacak 
Kurum/
Kuruluş

Zaman Kaynak Gösterge

Faaliyet 1.1.1:…

Faaliyet 1.1.2:…

Faaliyet 1.1.3:…
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Odak Alanı 3: Çevre Temizliği ve Sağlığı

Strateji 3.1:  Temizlik hizmet kalitesinin artırılması, yaygınlaştırılması ve kentsel atıkların ekonomiye 
kazandırılarak koruyucu ve tedavi edici halk sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması

Hedef 3.1.1: Görüntü kirliliğinin ve atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önlenmesi ve güvenli atık 
toplama noktalarının ve sisteminin oluşturulması 

Faaliyetin Adı Sorumlu 
Birim

İşbirliği 
Yapılacak 
Kurum/
Kuruluş

Zaman Kaynak Gösterge

Faaliyet 3.1.1.1: Uygun 
duvarlara çevre bilincini 
geliştirici sloganlar 
yazılması, resimler 
yapılması

Temizlik işleri 
Müdürlüğü

Plan Proje 
Müdürlüğü

1 yıl Öz kaynak Uygulama
Sayısı

ÖRNEK FAALİYET TABLOSU: MEZİTLİ BELEDİYESİ

Faaliyet 3.1.1.2: Katı 
atıkların ayrıştırılarak 
toplanabilmesi için eğitici 
ve yönlendirici kitap, 
broşür, afiş gibi yazılı 
materyallerin hazırlanarak 
dağıtımının yapılması

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü

Plan Proje 
Müdürlüğü 

6 ay Öz kaynak Uygulanan 
eğitim sayısı, 
katılım (kadın/
erkek)

Faaliyet 3.1.1.3: Yerli 
ve göçmen gönüllü 
gruplarından destek 
alınması (özellikle 
kadınlardan oluşan)

Halkla İlişkiler,
Kent Konseyi

Kent Konseyi, 
muhtarlıklar

1 yıl Öz kaynak,
Dış destek,
Bağış 

Katılım 
sağlayan 
gönüllü sayısı

Strateji 3.2: Çevre sağlığı konusunda iyi uygulama örneklerinin Mezitli’ye entegre edilmesi

Hedef 3.2.1: Gereksiz plastik atıkların kademeli olarak ortadan kaldırılması ve ekosisteme çöp atılmasının önemli 
ölçüde azaltılması

Faaliyet 3.2.1.1. İlçe 
düzeyinde tek kullanımlık 
plastik atıkların yavaş 
yavaş ortadan kaldırılması

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü

Basın Yayın, 
STK’lar, 
Çevdosan

2 yıl Dış destek,
iç kaynak

Geri dönüşüme 
kazandırılmış 
plastik 
sayısındaki 
artış

Strateji 3.3: Yerli ve göçmen halkın plastik tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi

Hedef 3.3.1: Bilinçlendirme çalışmalarının yapılacağı kitlenin belirlenmesi

Faaliyet 3.3.1.1. Kadınlara, 
çocuklara ve erkeklere 
yönelik geri kazanım 
konusunda bilgilendirme 
çalışmaları yapmak

Zabıta 
Müdürlüğü ve 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü

Basın-Yayın, 
muhtarlıklar, 
yerli ve Suriyeli 
STK’lar

1 yıl Öz kaynak, 
Bağış

Bilinçlendirme 
çalışmalarına 
katılan kadın, 
çocuk ve erkek 
sayısı
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Göç Ana Planının Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hale Getirilmesi
Göç Ana Planlarını toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirmek neden önemlidir?

Toplumsal cinsiyet; kadın ve erkeklere atfedilen özellikleri, rolleri, sorumlulukları ve onlardan beklen-
tileri ifade eder. Doğuştan geldiği varsayılan ancak toplumsal olarak şekillenen bu özellikler ve roller 
kimin, neyi nasıl yapacağını, bunlar karşılığında ne alacağını da belirler. Bunun bir sonucu olan cin-
siyete dayalı ayrımcılık; eğitim ve sağlık gibi temel haklara erişim, zaman kullanımı, toplumsal hayata 
katılım, karar alma mekanizmalarında yer alma açısından kadınlar ve erkeler arasında eşitsizlikler 
yaratır. Göçmenlik, engellilik, yaş, cinsel yönelim nedeniyle uygulanan ayrımcılık cinsiyete dayalı eşit-
sizlikleri daha da derinleştirir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği; tüm insanların, cinsiyet temelli ayrımcılığa maruz kalmadan haklara, kay-
naklara, fırsatlara, hizmetlere eşit bir şekilde erişebilmesidir. Kentsel hizmetlere ilişkin ihtiyaç ve so-
runların analiz edilmesi, planlanması, bütçelendirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi 
sürecine toplumsal cinsiyetin dâhil edilmesi, kadınların ve erkeklerin, kız ve oğlan çocukların hizmet-
lerden eşit şekilde yararlanmasını ve belediyelerin kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasını garanti 
eder. Çatışma, göç ve yerinden edilme gibi durumların kadın ve erkekler üzerinde oluşturduğu etkiler 
birbirinden farklıdır. Bu nedenle Göç Ana Planlarının toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ile hazır-
lanması son derece önemlidir.

Odak Alanı 3: Çevre Temizliği ve Sağlığı

Strateji 3.1:  Temizlik hizmet kalitesinin artırılması, yaygınlaştırılması ve kentsel atıkların ekonomiye kazandırılarak 
koruyucu ve tedavi edici halk sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması

Hedef 3.1.1: Görüntü kirliliğinin ve atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önlenmesi ve güvenli atık 
toplama noktalarının ve sisteminin oluşturulması 

Faaliyetin Adı Sorumlu 
Birim

İşbirliği 
Yapılacak 
Kurum/
Kuruluş

Zaman Kaynak Gösterge

Faaliyet 3.3.1.2
İlçe düzeyinde 
plastik tüketimi 
konusunda kadınların 
bilinçlendirilmesi

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü

Kent Konseyi 
Kadın Meclisi, 
Strateji 
Geliştirme 
Müdürlüğü, 
Basın-Yayın

6 ay Öz kaynak, Eğitime katılan 
kadınların 
sayısı

Strateji 3.4: Kentsel çevrenin belediye altyapısı olarak iyileştirilmesi

Hedef 3.4.1: Altyapı sorunu yaşayan mahallelerin tespit edilmesi

Faaliyet 3.4.1.1 
Suriyelilerin yaşadıkları 
mahallelerdeki farklı 
altyapı sorunlarının 
taranıp ilgili mercilerin 
dikkatine sunmak

Fen İşleri 
Müdürlüğü

Büyükşehir 
Belediyesi, 
MESKİ

1 yıl İç kaynak, Bakım-onarım 
çalışmaları ile 
iyileştirilmiş 
sokak sayısı
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Göç Ana Planlarını toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirmek; kadınların ve erkeklerin rollerinin, so-
rumluluklarının, ihtiyaçlarının ve sorunlarının farkında olmayı ve planlama sürecinde bu farklılıkları 
ve eşitsiz konumu dikkate almayı sağlayacaktır. Bu yaklaşımda amaç, yerel yönetimler için toplumsal 
cinsiyet eşitliği planı hazırlamak değildir. Amaç, yerel yönetimlerin göç karşısındaki rezilyansını ar-
tırmak üzere gerçekleştireceği çalışmaları, toplumsal cinsiyetin hem bireyleri hem de hizmetleri ne 
şekilde etkilediğini/etkileyebileceğini dikkate alarak planlamaktır.

Göç Ana Planının toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirilmesi sadece çıktıya değil aynı zamanda süre-
ce odaklanmayı gerektirir. Planlama ekibinde yer alan herkesin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
bilgi sahibi olması; sürece kadın örgütlerinin, ilgili belediye birimlerinin, kent konseyi kadın meclisle-
rinin, göç meclislerinin katılımının sağlanması; uluslararası normların referans alınması, analizlerin 
cinsiyete göre ayrıştırılmış veri temelinde yapılması, konuyla ilgili belgelerin ve yapılmış çalışmaların 
incelenmesi, gerektiğinde uzman desteği alınması sağlanmalıdır. 

Göç Ana Planının toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirilmesi planlara “kadınlar için aktivite serpiş-
tirmek” anlamına gelmez. Toplumsal cinsiyet odaklı analiz, sadece kadınlara odaklanmaz, kadınların 
ve erkeklerin, kız ve oğlan çocukların toplumsal cinsiyet kaynaklı farklılıklarını, cinsiyete dayalı eşitsiz-
likleri görür ve buna cevap verir. Planlama sürecine toplumsal cinsiyetin dahil edilmesi ek bir çalışma 
değil, toplumlara ekonomik ve sosyal maliyeti yüksek bir eksikliğin giderilmesine yönelik bir çalışma-
dır, planlama sürecinin olmazsa olmazlarından biridir.

Göç Ana Planları nasıl toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirilebilir?

Aşağıda toplumsal cinsiyetin planlama sürecine nasıl dâhil edileceği açıklanmaktadır. Bu aşamalara ek 
olarak planın tamamının gözden geçirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin uluslararası norm-
larla çelişmediğinden, göçmenlere ve kadınlara yönelik ayrımcı bir yaklaşım ve dil içermediğinden; 
mevcut durum analizinde mümkün olduğunca cinsiyete göre ayrıştırılmış verinin yer aldığından emin 
olunması gerekir.

Adım 1: Etkiyi tarif  etmek

Birinci adım, her bir tematik alanda belediyenin göçten ne şekilde etkilendiğinin tanımlanmasıdır. 
Göç Ana Planları oluşturulurken bu etkileri en aza indirecek hedef, strateji ve faaliyetlerin tanımlan-
ması beklenir. Bu tanımlama yapılırken ilgili birimlerin etkiye ilişkin verileri mümkün olduğunca böl-
gelere ve cinsiyete göre ayrıştırılması beklenir. Verilerin ayrıştırılması, öncelikli bölgelerin ve grupların 
tanımlanmasını, böylece müdahalenin daha etkili biçimde planlanmasını sağlar. Etkinin tarifine ilişkin 
yaklaşım ve yöntemler bölüm 4.2.2’de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Örnek:

İçme suyu temini alanında göçün belediye hizmetlerine olası etkileri

Su tüketiminde artış, su kesintilerinde artış, kayıp kaçak su kullanımında artış, personel ihtiyacında 
artış, bütçe ihtiyacında artış, su kaynaklı hastalıklarda artış, su kaynaklı şikayetlerde artış.
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Adım 2: Toplumsal cinsiyet analizi yapmak

Bu adımda, ilgili tematik alanda ihtiyaç ve sorunların cinsiyete bağlı olarak nasıl farklılaştığı; sorumlu-
lukların ve iş bölümünün cinsiyetlere göre nasıl dağıldığı; zaman, para ve toplumsal kaynaklara erişim 
bakımından cinsiyet farklarının ne olduğu; ilgili alanda hangi kararların kim tarafından verildiği; ilgili 
alandaki hizmetlerin kimi nasıl etkilediği analiz edilir. 

Örnek:

İçme suyu temini alanına ilişkin toplumsal cinsiyet analizi

Cinsiyete dayalı iş bölümünün sonucu olarak bulaşık, çamaşır, ev temizliği, gıdaların yıkanması, ye-
mek, çocukların banyosu, bahçede ürün yetiştirmek gibi işlerin büyük ölçüde kadınlar ve evdeki kız 
çocukları tarafından gerçekleştirilmesi; bu alanda yaşanan problemlerin kadın ve kız çocuklarının ev 
içi iş yükünü artırması (suya erişimin çok sınırlı olduğu ülkelerde su temininin yarattığı iş yükünün 
kız çocuklarının eğitime erişimi önündeki temel engellerden biri olduğu; kadınların ekonomik hayata 
katılımını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir); yerleşim alanlarında temiz suya erişimin ve su ke-
sintilerinin erkeklere kıyasla daha fazla evde vakit geçiren kadınların, yeni doğanların ve çocukların 
sağlığını etkilemesi; gebelik dönemi ve menstrual dönem hijyeni açısından suyun kadınlar açısından 
ayrıca önem taşıması; kadınların, su kullanımına ilişkin günlük pratiklerin oluşmasında çocuklarına 
model olarak bu alandaki davranışlarına etkide bulunmaları; su faturalarının gelire erişen kişiler -ağır-
lıklı olarak erkekler- tarafından ödenmesi/ödenmemesi; içme suyu altyapısı hizmetlerinin “güç gerek-
tiren” işler bağlamında değerlendirilmesi sebebiyle bu alandaki istihdamın erkek yoğunluklu olması.

Toplumsal cinsiyet analizi için kilit soru örnekleri

• Bu alanda kadınların ve erkeklerin, kız ve oğlan çocukların  ev içindeki ve dışındaki sorumlulukları farklılaşıyor mu? 
Evet ise nasıl? 
• Bu alanda kadınların ve erkeklerin, kız ve oğlan çocukların ihtiyaçları, sorunları, öncelikleri farklılaşıyor mu? Evet ise 
nasıl?
• Bu alanda kim, neye, nasıl karar veriyor?
• Bu alanda kim hangi kaynaklara erişebiliyor/erişemiyor (hizmet, bilgi, zaman, sosyal çevre, para, destek gibi)
• Bu alanda ayrımcılığa kimler ne şekilde maruz kalıyor?
• Bu alandaki mevcut hizmetleri, hizmetteki aksamalar veya hizmetin yokluğu kimi nasıl etkiliyor? Bir değerlendirme 
çalışması mevcut mu?
• Bu alanda (planlama, uygulama, değerlendirme aşamasında) karar alma süreçlerine kim nasıl dahil oluyor?
• Bu alanda cinsiyete göre ayrıştırılmış analiz/veri mevcut mu? Varsa bize ne söylüyor?
• Bu alanda karar alma mekanizmalarında ve hizmet sunanlar içerisinde kadın ve erkeklerin oranı nedir?
• Bu alanda ayrılan maddi kaynaklardan kadınlar, erkekler, kız ve oğlan çocuklar ne kadar yararlanıyor?
• Bu alandaki sorunların azaltılmasına, çözülmesine kadınlar, erkekler, kız ve oğlan çocuklar nasıl katkı sunabilir?
• Bu alanda kullanılan kaynaklar cinsiyetlere göre nasıl dağılıyor?
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Adım 3: Strateji ve hedefleri toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle gözden geçirmek

Toplumsal cinsiyet, hem kendi başına ele alınabilecek hem de yerel yönetimlerin hizmet alanlarını 
yatay kesen, tüm alanlara dahil edilebilecek bir konudur. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanmasına ilişkin müdahalelerin hem özel bir strateji ve hedef  olarak tanımlanması, hem de planın 
tüm alanlarına yayılması gerekir. Yerel yönetimlerin hizmet sağladığı alanlarda cinsiyete göre ayrış-
tırılmış veri yok, ya da az ise ve planlama ekibinin konuya ilişkin farkındalığı henüz istenen düzeyde 
değilse ilgili hizmet alanlarında toplumsal cinsiyete dayalı sorunların fark edilmesi zorlaşır. Bu durum 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlı etkilerin analizlere yansımasına ve buna bağlı olarak toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin planlarda strateji ve hedef  düzeyinde yer almasına engel olur.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların, karar mekanizmalarında temsilinin ve katılımının ar-
tırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik mekanizmaların kurulması ve güçlendirilmesi 
gibi toplumsal cinsiyet eşitliği ile doğrudan ilgili sayılabilecek konular Göç Ana Planlarında strateji ve 
hedef  düzeyinde yer alabilir.

Örnek

Tematik alan: Toplumsal cinsiyet eşitliği

Strateji: Yerli ve göçmen kadınların çalışma yaşamına katılımını artırılması
Hedef: 5 yıl içerisinde ücretsiz mahalle kreşlerini %60 oranında artırmak.

Adım 4: Faaliyetleri toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ile tanımlamak

İlgili tematik alanda etkinin doğru tarif  edilmesi ve veriye dayalı kapsamlı bir toplumsal cinsiyet ana-
lizi yapılması hedefe ulaşmayı sağlayacak etkili faaliyetler belirlenmesini kolaylaştırır. Göç Ana Planla-
rında her ne kadar belediyeye olan etkiyi azaltacak faaliyetlere odaklanılsa da, ilgili alanda hizmetten 
etkilenenlere yönelik faaliyetler planlamak belediye hizmetlerine orta ve uzun vadeli olumsuz etkileri 
önleyici bir rol oynamaktadır. Örneğin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kadın ve erkeklerin far-
kındalığının artırılması, yerel yönetimler açısından etkisi doğrudan görülen bir sorun değildir. Fakat, 
bu konuda yapılacak çalışmalar, kadınların eğitim ve çalışma yaşamına katılımının artmasını sağlaya-
rak sosyal hizmetler ve yardımlar, eğitim, sağlık, ticaret ve sanayi gibi alanlarda orta ve uzun vadede 
karşılaşılacak olumsuz etkileri azaltacaktır.

Faaliyetler belirlenirken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri kolaylaştırıcı toplumsal cin-
siyet ihtiyaçları kadar, dönüştürücü toplumsal cinsiyet ihtiyaçlarını da dikkate almaktır. Kolaylaştırıcı 
toplumsal cinsiyet ihtiyaçları, evde temiz su bulunması, kadınlara yönelik çocuk bakımı eğitimleri, 
dikiş-nakış kursları, emzirme odaları, bebek bakım odaları gibi kadınların, kendilerinden beklenen 
toplumsal rolleri ile ilgili olarak ortaya çıkan ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçların karşılanmasına odaklanan 
faaliyetler kadınların hayatını kolaylaştırır ancak mevcut eşitsiz konumlarında değişikliğe yol açmaz. 
Bu sebeple planlar babalara/erkeklere yönelik çocuk bakım eğitimleri, kadınları, hakları konusunda 
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bilgilendirme, ev içi şiddete maruz kalan kadınlara yönelik destek mekanizmaları kurma, yönetici ve 
çalışanlar arasında kadın erkek oranını dengeleyecek çalışmalar yapma gibi dönüştürücü ihtiyaçlara 
yönelik faaliyetleri de içermelidir. 

Örnek:

İçme suyu teminine ilişkin örnek faaliyetler

İçme suyuna bağlı kullanım sorunları ve ihtiyaçlarına ilişkin cinsiyet analizi çalışmaları gerçekleştir-
mek; su tasarrufu ve hijyeni konusunda eğitimler düzenlemek; su tasarrufu ve hijyeni konusunda bilgi-
lendirici materyaller dağıtmak; yeni alınacak personelde cinsiyet dengesini gözetmek; ihtiyaç duyulan 
semtlerde ücretsiz çamaşır yıkama merkezleri açmak, ilgili birim çalışanlarına toplumsal cinsiyet eği-
timi vermek, fatura tahsilat merkezlerinin kadınlar için erişilebilir olmasını sağlamak, vb.

Adım 5: İşbirliklerinin tanımlanması

İşbirlikleri planın önemli bir bileşenidir. Planda yürütülecek faaliyetin türüne göre var ise belediyenin 
kadın müdürlüğü, kent konseyi kadın meclisi, kent konseyi göçmen meclisi, kadın dayanışma merke-
zi, kadın sığınağı gibi birimler; toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda uzmanlığı bulunan sivil toplum 
kuruluşları ve yerel göçmen kadın grupları; üniversitelerin kadın çalışmaları bölümleri/merkezleri, 
akademisyen ve uzmanlar ile işbirliklerine yer verilmelidir.

Adım 6: Göstergelerin tanımlanması

Bu adımda, ilgili tematik alanda tanımlanan hedeflere ilişkin etkiyi ölçmek üzere süreç/performans 
ve sonuç/etki düzeyinde göstergeler tanımlanır. Göstergeler, hedefe bağlı olarak cinsiyet, yaş, engel-
lilik, göçmenlik temelinde ayrıştırılarak belirtilmelidir. Örneğin çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin 
önlenmesine ilişkin ebeveynlerin farkındalığını artırmaya yönelik bir hedef  çerçevesinde gerçekleş-
tirilecek bilgilendirme faaliyetinin göstergesi “katılımcı sayısı” yerine “katılım sağlayan anne-baba/
kadın-erkek sayısı” olarak tanımlanmalıdır. Bu tür bir ayrıştırma yapılmaması halinde seminerde 
beklenen katılım sayısına ulaşılması yeterli kabul edilebilecekken; ayrıştırma yapılması, örneğin baba 
katılımının düşük olması durumunda bunun tespitini mümkün kılar ve hedefe ulaşılıp ulaşılamadığı-
nın daha net görülmesini sağlar. Benzer şekilde sonuç göstergeleri de cinsiyete göre ayrıştırılmalıdır. 
Örneğin göçmenlere yönelik mesleki eğitim ve mentorluk faaliyetlerinin göstergesini “işe girenlerin 
oranı” yerine “işe giren kadın ve erkek oranı” şeklinde tanımlamak, işe giren kadın oranının düşük ol-
ması halinde değerlendirme açısından daha gerçekçi bir bilgi sunar ve başka çalışmaların planlanması 
ihtiyacını gündeme getirebilir.
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Örnek

İçme suyu teminine ilişkin örnek göstergeler

Sorun ve ihtiyaç analizi raporu; su kullanımı ve hijyeni konusunda verilen eğitim sayısı, eğitimlere 
katılan kadın, erkek, kız çocuğu, oğlan çocuğu oranı, kadınların ve kız çocuklarının eğitimden mem-
nuniyet düzeyi; kadınlara ve kız çocuklarına su tasarrufu ve hijyeni konusunda dağıtılan broşür sayısı; 
kadınların su kullanım pratiklerinde olumlu değişim; içme suyu hizmetlerini yürüten kadın personel 
oranı; denetim ekiplerindeki kadın personel oranı; içme suyu kullanımında azalma; içme suyuna bağlı 
hastalıklarda azalma; kayıp-kaçak su kullanımında azalma.

Adım 7: Bütçe

Planlamanın diğer aşamalarına toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin yansıtılması bütçenin toplum-
sal cinsiyete duyarlı olmasını önemli ölçüde sağlar. Ancak hizmetlerin toplumsal cinsiyet eşitliği pers-
pektifi ile planlanması kimi zaman ek çalışma ve buna bağlı kaynak ayrılmasını zorunlu kıldığından, 
planlama ekibi bütçe gerektirmeyen faaliyetler de belirleyebilir. Örneğin sokakların aydınlatılması için 
kaynak yaratmamak, kadınların ve çocukların şiddete maruz kalma riskini artırır. Bunun sonucunda 
belediyenin şikâyet mekanizmalarına, kadın danışma merkezlerine, sığınaklara, sağlık kuruluşlarına, 
sosyal hizmet merkezlerine yapılan başvurulara ilişkin çalışmaların yürütülmesine ilişkin daha büyük 
kaynak yaratma ihtiyacını doğurur. 

Adım 8: Faaliyetleri uygularken toplumsal cinsiyet ihtiyaçlarını gözetmek

Faaliyetlerin nasıl uygulanacağını planlamak faaliyetleri tanımlamak kadar önemlidir. Örneğin faali-
yet, göçmen kadınlara yönelik bir mesleki kursu açılması ise; kursun mahalle içinde açılması, dil bilen 
personelin çalışması, kadınların kurslar hakkında farklı kanallardan bilgilendirilmesi, çocuk bakım 
hizmetlerinin sağlanması, ücretsiz ulaşım imkânı sunulması, kurs saatlerinin belirlenmesinde okul gi-
riş-çıkış saatlerinin gözetilmesi gibi konular dikkate alınmalıdır. Aksi halde faaliyet doğru bir şekilde 
tanımlanmış olsa dahi hedefe ulaşmak mümkün olmayabilir. Bu örnekte, kurslara kadın katılımı düşük 
olabilir ve kadınların çalışma yaşamına katılımının sağlanması hedefine ulaşılmayabilir.

Örnek:

İçme suyu teminine ilişkin örnek göstergeler

Hizmet sunumunda ve bilgilendirme çalışmalarında göçmen kadın ve çocukların daha yoğun yaşadığı 
bölgelerin önceliklendirilmesi, su kesintilerinin önceden etkili bir şekilde duyurulması, su kesintilerine 
neden olacak bakım-onarım çalışmalarının hafta içi yapılması, fatura ödeme merkezlerinin kolay ula-
şılabilir ve erişilebilir olması, içme suyu kullanımı ve hijyeni konusunda verilen eğitimlerin kadınların 
kolay erişebileceği yerlerde organize edilmesi, eğitim mekanının fiziki koşulları bebekli kadınlar, en-
gelliler, yaşlılar açısından erişilebilir olması, eğitimlerin hedef  kitlenin anadilinde yapılması, bilgilen-
dirme materyallerinin katılımcıların anadilinde basit ve anlaşılır şekilde hazırlanması, eğitimlerin okul 
giriş-çıkış saatine dikkat edilerek planlanması, eğitim mekanına ücretsiz ulaşım sağlanması, eğitim du-
yurusunun farklı kanallardan yapılması, eğitimlerde çocuklar için mekan, bakım, etkinlik sağlanması, 
eğitimlerden memnuniyet düzeyinin cinsiyetlere göre ayrıştırılarak ölçülmesi, vb.
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Odak Alanı 1: Karar Alma Mekanizmaları

Strateji 1.1: Adana genelinde paydaşlarımızla koordinasyon içerisinde çalışarak, göçmen nüfusun  temel 
ihtiyaçlarının karşılanması ve kamu hizmetlerine erişiminin desteklenmesi yoluyla alınan göçü en uygun 
şekilde karşılayacak mekanizmalar oluşturmak.

Hedef 1.3 :Karar alma mekanizmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı yönetim anlayışını etkin kılmak

Faaliyetin Adı Sorumlu 
Birim

İşbirliği 
Yapılacak 
Kurum/
Kuruluş

Zaman Kaynak Gösterge

Faaliyet 1.3.1. Üst 
kademedeki görevli kadın 
sayısını artırmak

Başkanlık Human 
Resources 

2 years Internal 
resources 

Number of 
women in 2022 
who are senior 
management 
staff of the 
Municipality 

Faaliyet 1.3.2. Belediye 
Meclisi ve Kent konseyi 
bünyesinde hizmet 
veren kadın temsilci 
sayısını artırmaya yönelik 
kampanya yapmak

Başkanlık
Tüm Birimler

Belediye 
Meclisi, Kent 
Konseyi,
Üniversite, 
Medya, 
Muhtarlıklar,
STK’lar

2 yıl İç kaynaklar, 
dış fonlar

2024’de 
Belediye 
Meclisi, Kent 
Konseyi ve 

ÖRNEK GÖÇ ANA PLANI STRATEJİ, HEDEF VE FAALİYETLERİ
(ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)

Taslak Göç Ana Planlarının (GAP) Dış Paydaşlara Sunulması, 
Geri Bildirim Alınması ve Planın Son Haline Getirilmesi
Bu adımda, geliştirilen taslak GAP’ların, 1.adımda tespit edilen kritik paydaşlarla istişare edilerek 
olgunlaştırılması hedeflenmektedir. Paydaşların geri bildirimlerinin alınması çok önemlidir, zira ge-
liştirilecek faaliyet önerilerinin hayata geçirilmesi aşamasında, farklı paydaşlarla işbirliklerine ihtiyaç 
duyulabilir. Bu sebeple, GAP son haline getirilmeden önce, dış paydaş incelenmesi ve katkılarının 
alınmasında fayda vardır. Bunun için tespit edilen dış paydaşların katılımıyla ortak bir toplantı düzen-
lenmesi yararlı olacaktır.
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Uygulama Öncesi Son Kontrol 
Dış paydaşların katılım, katkı ve geri bildirimleri ile gerekli değişikliklerin yapılmasının ardından, pla-
nın uygulama aşamasına geçmeden önce, içerik anlamında son bir kontrolünün yapılmasında fayda 
vardır. Son kontroldeki temel soru aşağıdaki gibi olmalıdır:

“Hazırlanan Göç Ana Planı (içerisinde yer alan strateji ve faaliyet önerileriyle birlikte), belediyemizi göçün devam eden 
veya gelecekte devam etmesi muhtemel etkilerine karşı daha dayanıklı, hazırlıklı ve tedbirli hale getiriyor mu?”

Yukarıdaki sorunun, sürecin son aşamasında yeniden sorulması oldukça anlamlıdır, çünkü Göç Ana 
Planı hazırlamak, yaklaşık bir yıla yayılan uzun bir süreçtir ve farklı aşamalarına gelindiğinde, çeşitli 
nedenlerden dolayı (örneğin yönetimdeki ya da ekip içerisindeki değişiklikler nedeniyle) ilk başta or-
taya konan plan hedeflerinden sapmalar olabilir. Bu sebeple, sürecin sonunda geliştirilen strateji ve 
faaliyetlerin, Göç Ana Planının amaçlarını ne ölçüde karşıladığının kontrolünü yapmak önemlidir

Göç Ana Planlamasına İlişkin Öneri Takvim

Göç Ana Planı Hazırlama Faaliyetleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ön Hazırlık Çalışmaları

Ekip kurulması

İş Planı yapılması

Bilgilendirme Toplantıları ve Eğitimlerin 
Düzenlenmesi

Göç Hikayesi

Veri toplama

Toplanan verinin analizi ve göç hikâyesini 
hazırlama

Rezilyans Değerlendirmesi

Etki Değerlendirme Analizi

Etki Karşılama Analizi

Odak Alanların Belirlenmesi

Strateji Geliştirme

Paydaş değerlendirmesi

GAP’ın vizyonunun belirlenmesi

Belirlenen odak alanlarında GZFT Analizi 
Yapılması

GZFT Analizini kullanarak strateji geliştirme

Hedef ve faaliyet geliştirme

Taslak GAP’ın toplumsal cinsiyete duyarlı hale 
getirilmesi
Taslak GAP’ın dış paydaşlara sunulması/geri 
bildirim alınması

GAP raporunun finalize edilmesi
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Göç Ana Planının Belediye Stratejik Planına Dahil Edilmesi 
Göç Ana Planlarının uygulanabilmesi için, belediye kurumsal stratejik planlarına (SP) dahil edilerek, 
resmiyet kazanmaları büyük önem taşımaktadır. Bunun için aşağıdaki farklı yaklaşımlar izlenebilir: 

1. Yaklaşım: GAP içerisinde önerilen strateji, hedef  ya da faaliyetlerin, hazırlanacak SP içerisinde 
ilgili başlıklar (stratejik amaç/ hedef/ performans hedefi) altına eklenmesi. Bu yaklaşımda SP’lerin, 
durum tespiti / analiz aşamalarında GAP bulgularına (rezilyans değerlendirmesi) referans vermeleri 
ve bu şekilde çeşitli hizmet alanları altında planda yer alan faaliyetlerin, GAP ile ilişkilendirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Örnek olarak, rezilyans değerlendirmesinde belediyenin göçten olumsuz olarak en çok etkilendiği 
alanlardan (stratejik amaca konu olan hizmet alanı) birinin çevre temizliği olduğu SP’de belirtilir ve 
ilgili stratejik amaç altındaki hedeflerinden biri, bu tespit doğrultusunda belediyenin çevre temizliği 
konusunda güçlendirilmesine yönelik bir hedef  olarak işlenir. 

2. Yaklaşım: SP içerisinde, “göç” ile ilgili ana bir eksen/stratejinin tanımlanması ve GAP ile ilişkili 
tüm hususların burada yer alması. (Örneğin, ‘belediyemizin yüksek yoğunluklu ve düzensiz göç karşı-
sında rezilyansını güçlendirmek’ gibi bir genel stratejik amaç tanımlanabilir)

3. Yaklaşım: SP içerisinde, ilgili stratejik amacın altında doğrudan GAP’ı referans vererek, bunun 
uygulanmasının plana dahil edilmesini sağlamak (örn: ‘Ani ve düzensiz göçün belediyemize etkilerini 
en aza indirme ve hizmetlerin tüm belediye hemşerilerine, aksamadan ve yüksek kalite ile verilmesini 
sağlamak üzere Göç Ana Planı 2019 yılı içinde hazırlanacak ve uygulamaya geçirilecektir’.)

Bu yaklaşımların hiç birisi, diğerinin alternatifi değildir. İkisi ya da üçü bir arada kullanılabileceği gibi, 
burada belirtilmeyen yenilikçi yaklaşımlar da geliştirilebilir. 

Göç Ana Planlarının stratejik planlara ne ölçüde dâhil edilip edilemediği, yukarıda belirtilen teknik 
yaklaşımların ötesinde, büyük ölçüde politik kararlılık ve sahiplilik gerektiren bir konudur. Bu sebeple 
stratejik plan hazırlama süreçlerini en başından yakından izlemek, sürecin sonuna kadar aktif  rol 
alabilmek ve üst düzey belediye yetkililerine karşı planın savunuculuğu yapmak gerekebilir. Bununla 
birlikte, stratejik planlar, belediye meclisi ve ilgili komisyonlarca görüşülüp onaylanacağından, bu aşa-
mada da meclis üyelerine ve ilgili komisyonlara Göç Ana Planları hakkında bilgilendirme yapılması 
faydalı olacaktır.

Yıllık Faaliyet Planlaması
5 yıllık bir zaman perspektifiyle hazırlanan Göç Ana Planları, yıllık faaliyet planları yoluyla hayata 
geçirilir. Esasen Belediyelerin her yıl hazırladıkları Performans Programlarına benzer şekilde, planlar 
için gerekli bütçe tahsisinin ve planlamanın yapılabilmesi için, GAP’lar da yıllık faaliyet planlarına dö-
nüştürülmelidir. Bu kapsamda, Göç Ana Planını hazırlayan ekibin koordinasyonunda, bir sonraki yıla 
ait faaliyet planı taslakları, planın uygulanmasında sorumluluk almış̧ birimler tarafından, Performans 
Programı süreci ile uyumlu bir şekilde, devam eden yılın Mayıs ayı içinde hazırlanmalıdır. 
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Yıllık faaliyet planlaması yapılırken, öngörülen yıl için mevcut şartlar altında en öncelikli ve uygula-
nabilir faaliyetlerin belirlenmesi ve bunlara ilişkin iş planının oluşturulması gerekmektedir. Buna ilave 
olarak, belirlenen öncelikli faaliyetlere ilişkin bütçe ve kaynak ihtiyacının tespit edilmesi ve daha sonra 
işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlarla ön temasların sağlanmasında fayda bulunmaktadır.

Yıllık faaliyet planlaması için aşağıdaki şablondan yararlanılabilir: 

İzleme ve Değerlendirme 
İzleme ve Değerlendirme, temel olarak Göç Ana Planlarında hedeflenen ve ulaşılan sonuçların karşı-
laştırıldığı ve değerlendirildiği bir süreçtir. Bu karşılaştırma sonucunda gerekli görülmesi halinde Göç 
Ana Planında bir takım iyileştirmeler yapılabilir. Dolayısıyla, izleme ve değerlendirme, hem Göç Ana 
Planının sürekli olarak iyileştirilmesine, hem de başarılı bir şekilde uygulanmasına olanak sağlar.

Göç Ana Planında izleme ve değerlendirme 3 temel aşamada gerçekleştirilir:

• İzleme; Göç Ana Planında öngörülen amaçların/ hedeflerin/ faaliyetlerin gerçekleşmelerine yöne-
liktir. İzleme için, planda yer alan amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla 
uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak verilerin toplanması gerekmekte-
dir. Performans göstergeleri aracılığıyla toplanan bu veriler, amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçları-
nın belirli bir sıklıkla izlenmesine imkan vermektedir. İzleme aşamasında belediye içerisinde periyodik 
izleme toplantılarının yapılması faydalı olacaktır. 

Strateji 1.1: ………………

Hedef  1.1.1: ………………

Sorumlu 
Birim

İşbirliği 
Yapılacak 
Kurum/
Kuruluş

Başarı 
Göstergesi

Faaliyet Yılı için 
Öngörülen İşler/
Çıktılar

Faaliyet Yılı için 
Gerçekleşen İşler/
Çıktılar

(Buraya faaliyetin 
gerçekleştirilmesi için 
öngörülen alt işler ve 
bütçe/kaynak ihtiyacı 
girilir.)

(Buraya uygulama yılı 
sonunda gerçekleşen 
işler girilir.)

Açıklama: (Burada eğer öngörülen ile gerçekleşen 
işler arasında farklar varsa, bunların nedenleri girilir.)
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• Değerlendirme; Göç Ana Planında devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerle, öngörülen so-
nuçlara ne ölçüde ulaşıldığının anlaşılmasına yöneliktir. Değerlendirme ile Göç Ana Planında yer alan 
amaç, hedef  ve faaliyetlerinin etkinliği ve sürdürülebilirliği analiz edilir.

• Raporlama; planın izleme ve değerlendirme sonuçlarının dönemsel olarak (örneğin her yılın so-
nunda) raporlanarak kayıt altına alınmasına yöneliktir. Raporlama sayesinde hem planda öngörülen 
hedeflerde sapmalar olursa iyileştirici tedbirler alınabilir, hem de yöneticilerin bilgiye dayalı kararlar 
alması sağlanabilir. Bir önceki bölümde önerilen yıllık faaliyet şablonu hem planlama hem de dö-
nemsel raporlama için kullanılmaya elverişli bir formatta olup, raporlama da aynı form üzerinden 
yapılabilir.
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Bu bölümde, özgün bir yöntem olarak RESLOG Türkiye Projesi kapsamında geliştirilen Göç Ana 
Planı hazırlama çalışmasının, projeye dâhil olan 12 pilot belediyede yaklaşık 10 ay7 süren uygulamala-
rına ilişkin sonuçlar, değerlendirmeler, karşılaşılan zorluklar, çıkarılan dersler ve öneriler yer almakta-
dır. Bu değerlendirmelerin, geliştirilen yöntemi kendi çalışmalarında uygulamak isteyen belediyelere 
de ışık tutması hedeflenmektedir. 

‘Göç Ana Planı’ Yaklaşımının Belediyelere Katkısı

 (Suriyeliler özelinde) göç, Türkiye’deki hemen hemen tüm belediyeleri az ya da çok etkilemiştir ve 
etkilemeye devam etmektedir. RESLOG Türkiye Projesinde yer alan 12 pilot belediyenin sınırları 
içerisinde ikamet eden toplam Suriyeli nüfusu 2019 yılında, Türkiye’deki tüm geçici koruma altındaki 
Suriyeli nüfusunun yaklaşık %25’ine denk düşmektedir. Bu anlamda, Göç Ana Planı çalışması, göç 
karşısında kendi rezilyanslarını artırmak isteyen tüm belediyeler için önemli bir kaynak niteliğindedir.

 Yerel yönetimler, (Suriyeliler özelinde) kitlesel göç konusunu, uzunca bir süredir “insani yardım” bo-
yutuyla ele almaktadır. Ancak, göç, başta Türkiye belediyeleri olmak üzere, belediyelerin daha kalıcı/ 
sürdürülebilir yaklaşımlar ortaya koymasını gerektiren sürekli bir olgudur. RESLOG Türkiye kapsa-
mında geliştirilen Göç Ana Planı metodolojisi, proje uygulamasına katılan belediyeler için yalnızca bu 
özel duruma (Suriye’den kitlesel göç) dair bir seferlik değil, tüm belediyeler için sürekli kullanılabilecek 
bir araç olarak geliştirilmiştir. 

 Göç Ana Planı çalışmaları, projenin pilot belediyelerini “rezilyans” kavramı ile tanıştırmış ve onları, 
bu alanda Türkiye’deki (belki de dünyadaki) ilk uygulama örneklerinin baş aktörleri haline getirmiştir. 
Böylelikle, göç alanında hem rezilyans kavramı ile ilgili farkındalık artmış hem de buna ilişkin uygula-
ma örnekleri ortaya konabilmiştir. 

Uygulama 
Sürecine İlişkin 
Değerlendirme
ve Öneriler

7 Göç Ana Planı hazırlama süreci için önerilen süre yaklaşık 12 aydır. Ancak RESLOG Türkiye proje takvimi ile belediyelerin stratejik plan hazırlama süreçleri, yerel seçim 
sonrasındaki dönemde çakışmış ve Göç Ana Planları pilot belediyelerde 12 aylık ideal sürenin altında tamamlanmıştır.
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 Göç Ana Planı çalışmaları sırasında geliştirilen rezilyans değerlendirmesi, “rezilyans” kavramını 
genel kabul görmüş disiplinlerin (iklim değişikliği, doğal afetler, vb.) alanından çıkararak, yerel yö-
netimler ve göç alanına aktarması açısından özgün bir çalışmadır. Bu şekilde, gerçekleştirilen pilot 
çalışmaların da desteği ile, kurumların belirli konular/hizmet alanlarında dayanıklı olabilecekleri, bu 
doğrultuda analiz ve planlama yapabilecekleri gösterilmiştir.

 Çalışmalar boyunca ortaya konan yöntemler, pilot belediyelerin oldukça ilgisini çekmiş, bazı be-
lediyeler kendi stratejik plan çalışmalarında bu yöntemleri uygulamışlardır. Bu açıdan bakıldığında, 
yöntemin başarıyla uygulanabildiği gözlenmiştir. 

Yöntem ve Araçların Uygulanması Sırasında Çıkarılan Dersler, Karşılaşılan
Zorluklar ve Öneriler

 12 pilot belediyedeki uygulama örnekleri göstermiştir ki, Göç Ana Planı çalışmasının ilk ve en 
önemli adımı, belediye içerisinde süreci yürütecek/ koordine edecek yetkin bir ekibin kurulmasıdır. 
Bu ekibin, üst yönetimin desteğini almış (resmi görevlendirme yazıları ile oluşturulmuş) olması, görev-
lendirildikleri süre içerisinde mümkünse belediyedeki diğer görevlerinden ayrı tutulmaları ve ekibin 
sürekliliğinin sağlanması önemlidir. Göç Birimi benzeri kurumsal yapılara sahip belediyelerde, bu ça-
lışmalar doğrudan bu birim tarafından da yürütülebilir. Böyle bir ekibin kurulmasının zor olduğu be-
lediyelerde, Göç Ana Planı çalışması, kurumsal stratejik planın hazırlanmasından sorumlu personeller 
tarafından gerçekleştirilebilir. Her durumda, bu çalışma (süreç içerisinde çeşitli nedenlerle eksilmeler/ 
değişimler olabileceği de göz önünde bulundurularak), en az üç ya da dört kişilik bir ekip tarafından 
yürütülmeli ve belediyenin tüm birimlerinin en üst düzeyde katılımı ve katkısı sağlanmalıdır.

 RESLOG Türkiye Projesi kapsamında, belediyelerde çalışmayı yürütecek ekiplerin kurulmasının 
hemen ardından, Göç Ana Planına ilişkin bir eğitim düzenlenmiş ve ekiplerin tüm süreç hakkında 
önceden bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. Eğitimler ve eğitim sırasında uygulanan simülasyon yöntemi 
(katılımcıların, tüm Göç Ana Planı hazırlama aşamalarını örnek uygulamalarla deneyimlemesinin 
sağlanması), Göç Ana Planı sürecinin daha iyi kavranabilmesine olanak sağlamıştır. Ancak, süreç içe-
risinde belediye ekiplerinde yaşanan kadro değişiklikleri ve ekibe yeni katılan kişilerin sürecin başında 
sunulan eğitimi almamış olmamaları, çalışmaları zorlaştırmıştır. Dolayısıyla, eğitimlerin sadece bir 
defa değil, ihtiyaç halinde kısa programlarla tekrarlanmasında fayda bulunmaktadır. Ayrıca, eğitim 
içeriklerinde, etki analizi, etkinin tarif  edilmesi, doğrulanması ve ölçülmesi, strateji geliştirme gibi 
konularda eğitimler, farklı yöntemler kullanılarak birden fazla kez verilebilir.

 Göç Ana Planı çalışmaları öncesinde, pilot belediye ekiplerinin kullanımı için bilgi notlarının ha-
zırlanması, dağıtılması ve ekiplerin süreç boyunca planlama uzmanları tarafından desteklenmesi çok 
faydalı olmuştur. Dolaysıyla, bu çalışmayı uygulamak isteyen belediyeler açısından bu rehberin yay-
gınlaştırılması, rehberi uygulayan belediyelerin ise kendi deneyimlerini aktararak bunu geliştirmeleri 
doğru bir yaklaşım olacaktır.

 Göç Ana Planı çalışmasının belediye içerisinde sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için belediye üst 
yönetiminin sürekli ve kararlı desteğinin alınmasının çok önemli olduğu görülmektedir. Buna yönelik 
olarak, süreç boyunca belediye üst yönetiminin gelişmeler hakkında düzenli bir şekilde bilgilendiril-
meleri önerilir. Bu, aynı zamanda, karşılaşılabilecek zorlukların, yönetimin desteğiyle daha kolay ve 
hızlı bir şekilde aşılmasını da sağlayabilir.
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 Göç Ana Planını hazırlayan ekiplerin kurumdaki diğer birimler ile etkili iletişim kurabilecek kişiler-
den oluşması gerekmektedir. Zira sağlıklı bir Göç Ana Planı çalışması için belediye içindeki tüm birim-
lerin katılımı zorunludur. Ayrıca birim çalışanları konu ile ilgili kişisel görüşlerini kolaylıkla kurumsal 
etki olarak sunabilmektedir. Yapılan görüşmelerde, aradaki farkın aktarılması ve konuya belediye hiz-
metleri perspektifi ile yaklaşıldığının teyit edilmesi zorunludur.,

 Göç Ana Planı kapsamında yürütülen Rezilyans Değerlendirmesi çalışmaları öncesinde hem kav-
rama olan yabancılıktan, hem de yerel düzeyde artma eğilimi gösteren Suriyeli göçmenlere yönelik 
tepkisel söylemlerden çekinmeleri sebebiyle pilot belediyelerin az da olsa bu çalışmaya mesafeli dur-
dukları gözlenmiştir. Ancak, kavram konusunda farkındalık arttıkça ve rezilyans değerlendirmesinin 
belediye hizmet alanlarını odak haline getiren yaklaşımı benimsendikçe bu tereddütler ortadan kalk-
mıştır. Bundan sonraki dönemlerde rezilyans değerlendirmesi çalışmasını uygulamak isteyen belediye-
lerin yine benzer tereddütlerle/ dirençlerle karşılaşmaları durumunda “belediyelerin göç karşısında, 
birbirinden farklı tematik alanlarda kendi kurumsal kabiliyetlerini geliştirmeyi” merkezine alan bu 
kapsamlı ve sistematik yaklaşımın iyi anlatılması gerekmektedir.

 Rezilyans değerlendirmesinin en önemli unsuru, göçün, belediyenin farklı tematik alanları üzerin-
deki etkilerini ortaya koyabilmek, bunları ölçmek ve doğrulamaktır. Uygulama çalışmaları boyunca, 
belediyelerin en çok bu konuda zorlandıkları görülmüştür, çünkü bu etkilerin ortaya konabilmesi, doğ-
rulanması ve etki derecesinin ölçülebilmesi için uygun veriye ihtiyaç vardır. Örneğin bazı durumlarda 
“veri olmadığı” ya da “veri kaydı tutulmadığı” bilgisi verilmiş; bazı durumlarda ise veri, zaman darlığı 
ve iş yükü sebebiyle toplanamamıştır. Ancak her durumda, tüm belediyeler açısından bu çalışma bir 
“veri farkındalığı” getirmiştir. Hatta birçok pilot belediye, çalışma neticesinde odak alan olarak “veri 
toplama” konusuna yönelmiştir.

 Verinin olmadığı durumlarda yapılan etki değerlendirmesi, kaçınılmaz olarak öznel görüşleri yan-
sıtmaktadır. Bu durumda, belirtilen etkinin; birim içindeki farklı kişiler, farklı birimlerden kişiler ya da 
dış paydaşlar tarafından teyit edilmesi bir doğrulama aracı olarak kullanılabilir.

 Veri konusundaki diğer önemli bir husus ise, çalışma boyunca belediyelerin yürüttükleri farklı veri 
toplama yöntemleri olmuştur. Bazı belediyeler, odak grup toplantıları, birebir toplantılar ve çalıştay-
lar düzenleyerek; bazı belediyeler ise resmi yazışma, anket vb. yöntemler ile veri toplama süreçlerini 
işletmişlerdir. Bu çalışmayı uygulamak isteyen belediyeler, kendi kurumsal yapıları/ koşulları çerçeve-
sinde bu yöntemlerden herhangi birisini ya da birkaçını bir arada kullanabilirler. Ancak her durumda 
önemli olan, Göç Ana Planı çalışmasının belediyenin tüm birimlerinin katılımı ve katkısı alınarak 
yapılmasıdır. 

 Veri toplama konusunda kurum içi katılımın yanında kurum dışı paydaş (dış paydaş) katılımı da çok 
önemlidir. Burada bahsedilen dış paydaş katılımı sadece belediye dışındaki diğer kamu kurumları, sivil 
toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör değil aynı zamanda çalışmaya konu olan göçmen grup-
larının kendileridir. Her ne kadar RESLOG Türkiye projesi kapsamındaki uygulamalarda, zaman 
darlığı, seçim ortamının uygunsuz koşulları gibi sebeplerle dış paydaş katılımı çok sınırlı kalmış olsa da 
geniş zaman aralıklarında çalışmanın yapılması halinde, dış paydaş katılımı ve katkısının alınmasında 
büyük fayda vardır. Nitekim, proje çalışmaları sırasında bazı pilot belediyeler bunu gerçekleştirebilmiş 
ve olumlu neticeler elde etmişlerdir. 
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 Göç Ana Planı çalışması, projenin pilot belediyelerinde uzman desteğiyle yürütülmüştür, ancak 
belediyeler, ileriki zamanlarda bu çalışmayı herhangi bir uzman desteği almadan rahatlıkla tekrarla-
yabilirler. Bu çerçevede, Göç Ana Planı çalışmasının proje kapsamında bir seferlik yapılan bir çalışma 
olarak kalmaması, süreç içerisinde değişen koşullarla güncellenmesi önerilir.

 Göç Ana Planlarının hayata geçirilebilmesi için, belediye stratejik planlarına dahil edilmesi çok 
önemlidir. Bu şekilde, planın resmiyete kavuşturulması, gerekli bütçe ve kaynağın ayrılması ve farklı 
birimlerin sorumluluklarının ortaya konulması sağlanabilir. Eğer, Göç Ana Planı çalışmalarının takvi-
mi, stratejik plan çalışmalarının takvimiyle çakıştırılamaz ise, ayrı bir plan olarak belediye meclisinde 
görüşülüp onaylanması ve/veya yıllık performans programlarında eklenmesi sağlanabilir.

 Proje kapsamında yürütülen Göç Ana Planı çalışmaları, 2019 mahalli idareler seçim sürecinden 
olumsuz etkilenmiştir. Dolaysıyla, benzer bir çalışmayı yapmak isteyen belediyelerin, herhangi bir 
yerel seçim döneminden en az iki ay öncesinde, Göç Ana Planı çalışmasının, mevcut durum değer-
lendirmesi olarak sayılabilecek rezilyans değerlendirmesi kısmını bitirmeleri önerilir. Böylece, değer-
lendirme sonuçlarının, seçim sonrasında hazırlanacak yeni belediye stratejik planına girdi vermesi 
sağlanabilir.
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BİTİRİRKEN

Bütün olumsuz etkilerine karşın, ani ve yoğun Suriye kaynaklı kitlesel göçün Türkiye’deki belediyelere 
en önemli katkısı, göç ve göçmen meselesinin yerel yönetimlerin gündeminde yer tutmaya başlamış 
olmasıdır. Öyle ki, bazı belediyeler bu konuya ilişkin ayrı birimler kurmaktadırlar. Göç Ana Planı 
çalışması ise, belediyelerin göç ve göçün etkileri karşısında daha dayanıklı, hazırlıklı ve tedbirli hale 
gelebilmeleri için geliştirilmiş özgün bir araçtır. Bu çerçevede, bu kitapçıkta ortaya konan Göç Ana 
Planı metodolojisi belediyelerin göç karşısında kullanabilecekleri çok önemli bir planlama aracı olarak 
görülebilir.

Bu araç, birbirinden farklı tematik alanları ve göçün bu tematik alanlar üzerindeki etkilerini irde-
leyerek, göç konusuna geniş bir perspektif  kazandırmaktadır. Ayrıca, kurum içi katılımı ve katkısı-
nı zorunlu hale getirerek, birimler arası iletişim, iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasına da katkı 
sunmaktadır. Daha önce göç konusunu hiç ele almamış, kendi bakış açısıyla analiz etmemiş belediye 
birimlerinin göç konusundaki farkındalığının artmasına da olanak sağlamaktadır.

Göç Ana Planı özel olarak Suriyeli göçü için tasarlanmış bir araç olsa da, yaklaşım ve yöntem olarak 
her türlü göç karşısında belediyeler tarafından kullanılabilir. Benzer şekilde, bu araç her ne kadar 
belediyelerin göç karşısındaki mevcut durumlarını irdelese de, sonuçları, belediyenin kurumsal kapa-
sitesini/ kabiliyetini ortaya çıkarma konusunda da kullanılabilecek niteliktedir.

Son olarak, RESLOG Türkiye projesi kapsamında özgün bir çalışma olarak geliştirilen Göç Ana Pla-
nı metodolojisi, başka belediyelerce de uygulanıp, yöntemsel olarak daha da geliştirilebilir.  



72 

Ekler

Tematik 
Alanlar Tanım Örnek Göstergeler*

İçme suyu
temini

İçme suyunun temin edilmesi ve hanelere 
ulaştırılması; içme suyunun kirlenmesine karşı 
tedbirlerin alınması; klorlama; kayıp- kaçakların 
önlenmesi; şebeke bakım onarımı; kalite kontrol 
çalışmaları, vb. çalışma ve hizmetleri kapsar. 
Büyükşehir belediyesi olan illerde bu hizmet 
alanı büyükşehir belediyelerinin görevidir.

Günlük su tüketimi (litre/kişi-gün)
Günlük su arzı (litre/kişi-gün)
Kayıp-kaçak miktarı (m3)
İçme suyu şebekesine bağlı olmayan konut 
sayısı
İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi kapasitesi 
(bin m3/yıl)
Su fiyatı değişimi (bir önceki yıla oranla %)

Atık su ve 
Arıtma

Atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını 
sağlamak, bunlar için gerekli tesisleri kurmak, 
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, atık su 
kontrolü gibi hizmet alanlarını kapsar.

Belediyenin su ve kanalizasyon işletme
gelirleri (TL)
Belediyenin su ve kanalizasyon işletme
giderleri (TL)
Deşarj edilen kişi başı günlük atık su miktarı 
(litre/kişi-gün)
Atık su arıtma tesisleri kapasitesi (m3/gün)

Çevre Temizliği 
ve Sağlığı

Çevre kirliliğinin oluşmaması için gerekli 
tedbirleri almak, yolları ve açık alanları 
temizlemek, kirlilik kontrolü, inşaat ve hafriyat 
atıkları yönetimi gibi hizmet alanlarını kapsar.

Hava kalitesi (ppm)
Gürültü kirliliği (Lgündüz cinsinden 55 dBA 
üzeri alanlarda ikamet eden nüfus)
Karbon dioksit emisyon miktarı (CO2 ton/gün)
Sokak temizliği için istihdam edilen personel/
araç sayısı
Sokaklardan toplanan çöp miktarı (ton)
Çevre temizliği hizmetleri ile ilişkili gelen 
şikâyet sayısı

Katı Atık 
Yönetimi

Katı atık toplamak, taşımak, ayrıştırmak, geri 
kazandırmak, ortadan kaldırmak, depolamak 
gibi hizmetleri kapsar.

Belediyede toplanan atık miktarı (ton/yıl)
Kişi başı üretilen yıllık katı atık miktarı (kg)
Geri dönüşümü yapılan katı atık miktarı (kg)
Kişi başı ortalama belediye atık miktarı (kg/
kişi-gün)
Bin kişiye düşen katı atık toplama ve aktarma/
araç sayısı
Bin kişiye düşen katı atık toplama ve aktarma/
personel sayısı
Ayrıştırılan atığın toplam atığa oranı (%)
Vahşi depolama ile saklanan katı atık miktarı 
(ton)
Katı atık yönetimi hizmetleri ile ilişkili gelen 
şikâyet sayısı

EKLER
Ek-1: Öneri Gösterge Seti
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GÖÇ ANA PLANLAMASI: BELEDİYELER İÇİN EL KİTABI

Tematik 
Alanlar Tanım Örnek Göstergeler*

Ulaşım Altyapısı 
(yapım, bakım, 
onarım vb.)

Kent içi nitelikte taşıt ve yaya yollarının 
bakım ve onarımını yapmak, trafik düzeni ve 
güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak; 
trafiği düzenleme amacı ile, trafik işaret 
levhaları, ışıklı ve sesli trafik işaretleri, yer 
işaretlemeleri temin ve tesis etmek, bunların 
devamlılığını ve işlerliğini sağlamak; açık ve 
kapalı park yerleri (otopark) alt ve üst geçitler 
yapmak, yaptırmak, işletmek gibi hizmet 
alanlarını kapsar.

Belediye yetki alanındaki toplam yol uzunluğu 
(km)
Belediye yetki alanındaki asfaltlanmamış yol 
uzunluğu (km)
Otopark alanı (araç adet)
Son bir yılda bakımı yapılan yol uzunluğu (km)
Son bir yılda gerçekleşen trafik kazası sayısı
Ulaşım hizmetleri ile ilişkili gelen şikâyet sayısı
Ulaşım altyapısının bakım maliyetlerindeki 
değişim (yıllık/TL)

Park ve Yeşil 
Alanlar

Yeşil alan olacak yerleri projelendirmek ve 
uygulamasını yapmak; yeşil alan ve parkların 
bakım ve onarımını yapmak; ağaçlandırma 
çalışmaları yapmak, yeşil alanlara sulama 
tesisatı ve kent mobilyaları yerleştirmek, 
bunların bakımını yapmak; kent sakinlerine 
çevre bilinci aşılamak gibi hizmet alanlarını 
kapsar.

100.000 kişiye düşen yeşil alan (m2) 
(yerleşmedeki toplam yeşil alan/kişi)
Kişi başına düşen aktif  yeşil alan (m2) (parklar, 
kent parkları, çocuk oyun alanları, vb.)
Son bir yılda hizmete açılan yeşil alan
miktarı (m2)
Son bir yılda hasar gören/yenileme ya da 
bakımı yapılan kent mobilyası (adet/TL)
Park ve yeşil alanların bakım maliyetlerindeki 
değişim (yıllık/TL) 
Park ve bahçeler ile ilişkili gelen şikâyet sayısı

Kamuya Açık 
Alanlara Erişim

Kentsel yaşamı canlandırmak ve toplumsal 
ilişkileri güçlendirmek üzere kamuya açık 
alanlar oluşturmayı ve kent sakinlerinin 
bu alanlara erişimini ve etkin bir şekilde 
kullanımını sağlayacak faaliyetleri kapsar.

Her mahalledeki kamusal açık alan miktarı 
(park, meydan, vb.) (m2)

Konut / 
Barınma

Düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, 
sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak 
amacıyla imarlı ve alt yapılı arsalar üretimi; 
dar gelirlilere yönelik sosyal konut yapımı gibi 
hizmet alanlarını kapsar.

Mahalle düzeyinde ortalama konut fiyatı/
ortalama hane halkı gelir oranı
Mahalle düzeyinde ortalama kira fiyatı/
ortalama hane halkı gelir oranı
Riskli konut alanı (m2)
Gecekondularda yaşayan kentsel nüfusun
oranı (%)
Sosyal konut/toplam konut oranı
Temel işlevleri eksik olan konut oranı
Kişi başı ortalama yaşam alanı (m2)
Evsiz sayısı
Oda başına düşen kişi sayısı
Son bir yılda iskân ruhsatı verilen toplam konut 
sayısı
Son bir yılda üretilen toplam sosyal konut sayısı
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Ekler

Tematik 
Alanlar Tanım Örnek Göstergeler*

Enerji (elektrik, 
doğal gaz vb.)

Sokak ve açık alan aydınlatması; enerji 
tasarrufu ve verimliliğini arttırmak, yenilenebilir 
enerji kullanımını teşvik etmek ve arttırmak; 
doğal gaz dağıtımı gibi hizmet alanlarını kapsar.

Kişi başına düşen elektrik tüketimi (kw saat)
Ortalama konut elektrik tüketimi (kw saat/
konut birimi)
Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen 
enerjinin toplam enerjiye oranı (%)
Katı yakıt (odun, kömür, vb.) ile ısınan hane 
sayısı

Ulaşım 
Hizmetleri

Trafiğin akışını kolaylaştırmak, gereksiz 
durma ve duraklamaları önlemek, trafik 
akımı programları ile toplu taşıma araçlarının 
kalkış varış ve ara durakları için zaman tarifeli 
programlar yapmak ve uygulamaya koymak; 
toplu taşıma yapmak, bu amaçla otobüs, deniz 
ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil 
her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak ve 
işletmek; trafik düzenlemesine yönelik faaliyetler 
yürütmek; yapım ve bakımından sorumlu 
olduğu yolları trafik düzeni ve güvenliğini 
sağlayacak durumda bulundurmak; çocuklar 
için trafik eğitim tesisleri yapmak gibi hizmetleri 
kapsar. Bu hizmetlerin bir kısmı büyükşehir 
belediyelerinin sorumluluğundadır.

Karayolu toplu taşımanın toplam ulaşım seferi 
içindeki payı (%)
Raylı toplu taşımanın toplam ulaşım seferi 
içindeki payı (%)
Bireysel yolculukların toplam ulaşım seferi 
içindeki payı (%)
1.000 kişiye düşen kayıtlı otomobil sayısı
Ortalama evden işe erişim süresi
Herhangi bir toplu taşıma durağına 500 m 
uzaklıkta olan nüfus oranı
Ulaşım türüne göre günlük kat edilen mesafe
Toplu taşıma duraklarına yakın olan nüfus/
konut oranı
Ulaşım hizmetleri ile ilişkili gelen şikâyet sayısı

Kent Planlaması

Kentin sosyo-ekonomik gelişmesi için uzun 
dönemli hedef  ve stratejiler belirlemek; arazi 
kullanımını düzenlemek; nüfus yoğunluklarını 
düzenlemek; ihtiyaç duyulan teknik ve sosyal 
altyapının adil ve dengeli dağılımını sağlamak 
amaçları ile plan ve programlar yapma 
görevlerini kapsar.

Yeşil alanların toplam alana oranı (%)
Son bir yılda kentsel gelişmeye açılan alan (ha)
Mahalle düzeyinde yıllık nüfus yoğunluğu 
değişimi (kişi/ha)
İlköğretim yerleşme mesafesi sınırı içinde 
bulunmayan yapı sayısı
10 dakika yürüyüş mesafesinde bir park/kentsel 
açık alan bulunmayan yapı sayısı
Toplam nüfus artış hızı (Suriyeli göçmenlerin de 
eklenmesiyle)
Yaş gruplarına göre nüfus dağılımı Suriyeli 
göçmenlerin de eklenmesiyle)
Kentsel alanlardaki nüfus artış hızı Suriyeli 
göçmenlerin de eklenmesiyle)
Toplam yerleşik nüfus Suriyeli göçmenlerin de 
eklenmesiyle)
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GÖÇ ANA PLANLAMASI: BELEDİYELER İÇİN EL KİTABI

Tematik 
Alanlar Tanım Örnek Göstergeler*

Veri ve İstatistik 
Toplama/
Kullanma

Coğrafi ve kent bilgi sistemleri oluşturmak üzere 
kente dair mekânsal ve sosyo- ekonomik veriler 
toplamak; bunları dijital ortama aktarmak ve 
güncel tutmak ile ilişkili görevleri kapsar.

Dijital ortama geçirilmiş haritaların oranı
Veri toplamak üzere sensör yerleştirilmiş yol 
uzunluğu
Belediye veri tabanına kayıtlı hane sayısı

Kamu Güvenliği

Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri 
kapsar. Belediye karar organları tarafından 
alınmış karar, emir ve yasakların uygulanması; 
bunlara uygunluğun denetlenmesi, kamu 
mallarına zarar verilmesinin önlenmesi ile ilgili 
görevler bu maddeye dahildir.

1.000 kişiye düşen kayıtlı suç oranı
100.000 kişi başına düşen trafik kazalarına bağlı 
ölüm
100.000 kişi başına düşen genç suçlu sayısı
Suç mağduru çocuk sayısı
Suça sürüklenen çocuk sayısı
Yıllık gasp/soygun vakası değişimi
Yıllık haneye tecavüz vakası değişimi
Yıllık dolandırıcılık vakası değişimi
Uyuşturucu madde bağımlı sayısı/yıllık değişim
Son bir yılda gerçekleşen trafik kazası sayısı
Kamu güvenliği hizmetleri ile ilişkili gelen 
şikâyet sayısı

Zabıta

Harç, vergi, yetki belgesi, ruhsat, pul, bandrol 
vb. denetimi; arsa ve yapı denetimi, belediye 
personelinin (fen işleri, imar, sağlık) görevini 
yerine getirmesine yardımcı olma; çevre 
temizliği ve sağlığını korum ile ilgili görevleri 
kapsar.

100.000 kişi başına düşen zabıta sayısı
Zabıta hizmetleri ile ilişkili gelen şikâyet sayısı

İtfaiye

İtfaiye hizmetlerinin (yangına müdahale, 
arama-kurtarma, ilk yardım, su baskınlarına 
müdahale, işyerlerini denetlemek, vb.) kesintisiz 
olarak yürütülmesini kapsar.

Son bir yılda yangın müdahale sayısı
Son bir yılda itfaiyeye yapılan başvuru sayısı

Acil Yardım-
Kurtarma

Doğal ve insan kaynaklı afetler ile diğer acil 
durumlara müdahale etmeye yönelik hizmetleri 
kapsar.

Son bir yılda acil yardımlar için harcanan 
miktar (TL)
Son bir yılda müdahale edilen acil durum sayısı

Koruma ve 
Turizm

Belde sınırları içindeki doğal, tarihi ve kültürel 
varlıkların bakımı, korunması ve turizme 
kazandırılması ile ilgili hizmetler ile turist 
çekmek üzere kentin tanıtılması gibi çalışmaları 
kapsar.

Toplam alan içindeki korunan doğal alanların 
oranı
Toplam alan içindeki korunan yapılaşmış (tarihi 
ve kültürel) alanların oranı
Kenti ziyaret eden turist sayısındaki yıllık 
değişim
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Ekler

Tematik 
Alanlar Tanım Örnek Göstergeler*

Defin ve 
Mezarlıklar

Mezarlık alanlarının açılması, bakımı ve 
işletilmesi; cenazenin taşınması ve defini ile ilgili 
hizmetleri kapsar.

Son bir yılda açılan mezarlık alanı (m2)
Son bir yılda kaldırılan cenaze sayısı
Mezarlık doluluk oranlarındaki değişim
Defin hizmetlerindeki yıllık değişim (kişi)
Defin ve mezarlık hizmetleri ile ilişkili gelen 
şikâyet sayısı

Eğitim (inşaat, 
bakım, onarım 
vb.)

Eğitim tesislerinin bakımı, onarımı, ihtiyaç 
halinde yeni dersliklerin yapımı ile ilgili 
hizmetleri kapsar.

İlköğretimde ortalama sınıf  öğrenci sayısı
Ortaöğretimde ortalama sınıf  öğrenci sayısı

Sağlık Hizmeti
Halk sağlığı da dahil olmak üzere her türlü 
sağlık hizmetinin verilmesi ile sağlık tesislerinin 
bakım, onarım ve işletilmesi hizmetlerini kapsar.

1.000 kişiye düşen ambulans sayısı
1.000 kişiye düşen aile hekimi sayısı
Yabancı dil bilen sağlık personeli sayısı
1.000 kişiye düşen doktor sayısı
1.000 kişiye düşen hastane yatak sayısı
İlköğretim zorunlu aşılanma oranı
Belediye sağlık kurumlarının hizmet verdiği
kişi sayısı
Sağlık hizmetleri ile ilişkili gelen şikâyet sayısı

Dil Öğretimi

Göçmen ve mültecilerin toplumsal yaşama 
katılımını kolaylaştırmak amacı ile mültecilerin 
Türkçe öğrenmesini sağlayacak hizmetleri ve 
göçmen ve mültecilerle iletişimi kolaylaştırmak 
amacı ile belediye personeline yabancı dil 
eğitimi verilmesi hizmetlerini kapsar.

Yabancı dil (Arapça) bilen öğretmen sayısı
Yabancı dil bilen (Arapça) belediye personeli 
sayısı

Göçmenleri 
Karşılama

Göçmen ve mültecilerin belediyeye geldikleri 
anda gerek duyulan beslenme, barınma, 
giyecek gibi acil gereksinimlerin karşılanması 
hizmetlerini kapsar.

Göçmenlere verilen gıda, giyişi yardım miktarı
Barınma hizmeti sağlanan göçmen sayısı
Sağlık hizmeti sağlanan göçmen sayısı
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GÖÇ ANA PLANLAMASI: BELEDİYELER İÇİN EL KİTABI

Tematik 
Alanlar Tanım Örnek Göstergeler*

Kültür, Sanat
ve Spor

Toplumsal hayatın canlanması, belde 
sakinlerinin kültür seviyesinin yükselmesi, 
toplumun kültür, sanat ve spor faaliyeti 
taleplerinin karşılanması ile bu faaliyetleri 
yerine getirmek isteyenlere destek verilmesi ile 
ilgili hizmetleri kapsar

1000 kişiye düşen kütüphane alanı (m2)
1000 kişiye düşen sergi alanı (m2)
1000 kişiye düşen sinema/tiyatro koltuğu
Yerleşmede son bir yılda gösterimi yapılan 
sinema/tiyatro eseri sayısı
Yerleşmede son bir yılda gerçekleştirilen amatör 
spor etkinliği sayısı
1000 kişiye düşen açık spor alanı (m2)
1000 kişiye düşen kapalı spor alanı (m2)
Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile ilişkili gelen 
şikâyet sayısı

Anti-Ayrımcılık

Göçmen ve mülteciler de dahil olmak üzere 
farklı toplumsal gruplara yönelik toplumda 
oluşabilecek ayrımcı düşünce ve davranışların 
önlenmesi ile ilgili hizmetleri kapsar.

Ayrımcılık karşıtı bilinçlendirme faaliyetlerine 
katılan ya da bu faaliyetlerden faydalanan kişi 
sayısı
Uyuma yönelik gerçekleştirilen faaliyet/eğitim 
sayısı
Göçmen ve vatandaşların bir arada bulunduğu 
etkinlik sayısı

Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği

Toplum içinde kadın-erkek eşitliğinin 
sağlanması; kadınların toplumsal yaşama ve iş 
hayatına katılımı ile siyasette temsil edilmeleri 
alanlarındaki hizmet ve çalışmaları kapsar.

Kadın işsizlik oranı
Yönetici konumundaki çalışanlar arasında 
kadınların oranı
Belediye meclisindeki kadın oranı

İnsan Hakları

Temel insan hakları konusunda toplumun 
bilinçlendirilmesi ile insan hakkı ihlallerinin 
önlenmesi alanlarındaki hizmet ve çalışmaları 
kapsar.

İnsan hakları ile ilişkili verilen eğitim ve 
bilinçlendirmeye yönelik faaliyet sayısı
Temel insan haklarının ihlali ile ilgili (yerleşikler 
ve mülteciler tarafından) şikâyet sayısı
Engelli erişimine yönelik düzenleme yapılmış 
kamu binalarının toplam kamu binalarına oranı

Sosyal Hizmet
ve Yardımlar

Göçmen ve mülteciler de dahil olmak üzere dar 
gelirliler ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan 
ayni ve nakdi yardımlar ile bu alandaki diğer 
hizmetleri (ev temizliği, bakım, vb.) kapsar.

Yoksulluk sınırının altında yaşayan nüfus oranı
Sosyal desteğe bağımlı olan hane halkı oranı
İşsizlik maaşı alan kişi sayısı
Ayni ve nakdi sosyal destek alan kişi sayısı
Sosyal hizmetler ile ilişkili gelen şikâyet sayısı
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Ekler

Tematik 
Alanlar Tanım Örnek Göstergeler*

İstihdam Ortamı

Kentin ekonomik kalkınmasını desteklemek 
üzere istihdam ortamını iyileştirmeye yönelik 
(iş arayanları yönlendirme, yeni istihdam 
yaratacak girişimleri destekleme, bu konuda 
proje yazma, uygulama ve iş birlikleri geliştirme 
vb.) hizmetleri kapsar.

Tarım istihdamı (kişi)
Sanayi istihdamı (kişi)
Hizmetler istihdamı (kişi)
Son bir yılda yerleşmede yaratılan toplam 
istihdam (kişi)
Yerleşme toplam istihdamının bir önceki yıla 
göre artış oranı (%)
Yerleşmede üniversite mezunu çalışanların 
toplam istihdama oranı
Ortalama hane halkı geliri (TL)

Mesleki Beceriler
Nitelikli işgücünü arttırmak üzere kent 
sakinlerinin mesleki becerilerini geliştirmeye 
yönelik hizmet ve çalışmaları kapsar.

Meslek lisesi öğrencisi/toplam lise öğrencisi 
oranı (%)
Yerleşmede meslek eğitimi veren kurumlardan 
son bir yılda mezun edilen kişi sayısı
Yerleşmede son bir yılda düzenlenen yaşam 
boyu öğrenme faaliyeti sayısı

Girişimcilik

Kentin ekonomik kalkınmasını desteklemek 
üzere yeni işletmelerin ve iş alanlarının 
açılmasını desteklemek; gençlerin ve 
kadınların bağımsız iş hayatına atılmalarını 
cesaretlendirmek ve belediye sınırları içinde 
iş kurmak ve işyeri açmak isteyenlerin 
yönlendirilmesine yönelik hizmet ve çalışmaları 
kapsar

Yerleşmede son bir yılda açılan iş yeri sayısı
Yerleşmede son bir yılda kapanan iş yeri sayısı
Son bir yılda girişimcilik eğitimi verilen kişi 
sayısı

Ticaret ve Sanayi 

Ekonomik kalkınmayı desteklemek üzere 
kentteki üretim ve ticaret ortamını iyileştirecek 
hizmetler (ticaret merkezlerinin kurulması, 
yayalaştırma çalışmaları, vb.) ile bu doğrultuda 
kentteki sanayi ve ticaret erbabı ile birlikte 
yürütülen faaliyetleri (fuar düzenleme, vb.) 
kapsar

Kişi başı milli gelir (TL)
Kişi başı yaratılan katma değer (TL)
Yerleşmeye kayıtlı işletmelerden yapılan ihracat 
miktarı

Kurumsal 
Koordinasyon 
(ve Kamu İş 
Birliği) 

Belediye içinde birimler arası iletişim ve 
koordinasyonu güçlendirecek faaliyetler ile 
diğer kamu kurumları ile iş birliğini arttırarak 
hizmetlerin daha etkin sunumunu sağlayacak 
faaliyetleri kapsar.

Katılım sağlanmış olan il içi koordinasyon 
kurulu toplantı sayısı
Kurumlar arası dijital iletişim sisteminin varlığı

Halkla İlişkiler 
ve İletişim

Belediye hizmetlerinin kent sakinlerine 
duyurulması, gelen öneri ve şikâyetlerin 
değerlendirilmesi ile sorunların çözümüne 
yönelik hizmetleri kapsar.

Düzenlenen toplantı/iletişim faaliyeti sayısı
Medya demeci/basın bülteni sayısı
İnternet sayfasına girilen haber/güncelleme 
sayısı
Atılan tweet sayısı
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GÖÇ ANA PLANLAMASI: BELEDİYELER İÇİN EL KİTABI

Tematik 
Alanlar Tanım Örnek Göstergeler*

Katılım 
(vatandaş/STK)

Sivil toplumun kent yönetimi ve planlamasına 
etkin katılımının sağlanması ile kent 
konseylerinin bu doğrultuda aktif  olarak 
kullanılmasına yönelik hizmet ve çalışmaları 
kapsar.

Kent konseyine kayıtlı STK sayısı
Yerleşmede kayıtlı STK sayısı
Belediyenin son bir yılda düzenlediği vatandaş 
katılımı amaçlı toplantı sayısı

STK’ler/
Uluslararası 
Örgütler/
Özel Sektör İş 
birlikleri

Kentin sosyo-ekonomik gelişmesi ve belediye 
hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak 
sağlanabilmesi için ulusal ve uluslararası (AB, 
BM vb.) kurumlar ile yapılan iş birlikleri ve 
geliştirilen projeleri kapsar.

Son bir yılda gerçekleştirilen uluslararası 
ortaklık sayısı
Son bir yılda fon başvurusu yapılan proje sayısı
Son bir yılda tamamlanan proje sayısı
göçmenlere yönelik geliştirilen/yürütülen proje 
sayısı

Personel Yapısı

Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi 
için ihtiyaç duyulan personelin (yeterli 
olarak) sağlanması, eğitilmesi ve etkin olarak 
kullanılmasına yönelik kurumsal düzenlemeleri 
kapsar.

1000 kişiye düşen belediye park ve bahçeler 
personeli
1000 kişiye düşen belediye fen işleri personeli
1000 kişiye düşen belediye zabıta personeli
1000 kişiye düşen belediye sosyal destek 
hizmetleri personeli

Bütçe ve 
Harcamalar

Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi 
için ihtiyaç duyulan bütçe ve bu amaçla 
kullanılabilecek kaynakları (harçlar, vergiler, 
iştirak gelirleri, vb.) kapsar.

Belediyenin acil durumlarda kullanıma 
sokabileceği bütçe (TL)
Belediye toplam gelirlerinde yıllık değişim
Belediye öz gelirleri (TL)
Belediye öz gelirlerinde yıllık değişim 
Belediyenin göçmenlere yönelik doğrudan ya da 
dolaylı hizmetlerinin toplam bütçe içerisindeki 
payı (yıllara göre değişim)

Karar Alma 
Mekanizmaları

Etkin bir kurumsal yönetimi ve kurum içinde 
kararların hızlı ve sağlıklı bir şekilde alınmasını 
sağlamaya yönelik çalışmaları ve uygulamaları 
(örneğin koordinasyon toplantıları, mail 
grupları, belediye içi iletişim sistemi, vb.) 
kapsar.

Kurum içi koordinasyon toplantı sayısı
Kurum içi dijital iletişim sisteminin varlığı

Tablodaki göstergeler örnek niteliğindedir. Belediyelerin rezilyans değerlendirmesinde ihtiyaca yönelik özgün göstergeleri 
kullanmaları gerekmektedir.

Göç Ana Planında kullanılan göstergeler genel nitelikte değil, Suriyeli göçü ile ilişkili olmalıdır.

Göstergelerin ilgili alandaki ilerlemeyi gösterebilmesi için geçmişe dönük olarak toplanması gerekmektedir. Burada, be-
lediyenin (ve kentin) göç hikâyesinde, özellikle Suriyeli göçünün dönüm noktalarının öncesi ve sonrasına ilişkin verilerin 
bulunduğu göstergeler önem taşımaktadır.
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Ekler

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama Kaynakları 

(Göstergeler)

İçme suyu
temini 4  (-)

“İçme Suyu Temini, göçten 
kaynaklı nüfus artışı nedeniyle 
giderek Büyükşehirlerin 
negatif  olarak etkilendiği 
önemli alanlardan biri 
haline gelmiştir. En önemli 
etkilerinden birisi de kaçak su 
kullanımlarının artmasıdır.” 
(ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ)

“Eski yapılarda yaşayan Suriyeli göçmenlerinin 
%80’inin kaçak barındıkları için kaçak su kullandıkları 
öngörülmektedir. Sadece göçmenlerin varlığından 
kaynaklandığını söyleyemeyiz, ama suda kayıp 
kaçak oranının ciddi oranlarda olması Adana Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından kayıp kaçak 
tespiti ve denetimi için bir müdürlük kurulmasına 
neden olmuştur. Kayıp-kaçak önleme amaçlı çalışan 
ekip, belediyenin halihazırda var olan personelinden 
görevlendirilmiştir
2018 yılı itibarıyla bu etkinin yarattığı toplam 
mali kayıp, kayıtlı aboneler baz alındığında 
400.000.000,00 TL, nüfus olarak dikkate alındığında, 
göçmenlerden kaynaklanan olumsuz etki 2018 yılı 
için 48.000.000,00 TL seviyesindedir.” (ADANA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)

Çevre
Temizliği/
Sağlığı

4  (-)

“Kağıt, karton ve pet şişe 
toplayan  göçmenlerin yaptığı 
vahşi depolamadan dolayı başta 
fare olmak üzere haşere, kara 
sinek ve sivrisinek oranı arttı. 
İlaçlama hizmetleri yetersiz 
kaldı, sokaklarda ve çevrede 
vektör oranında artış gözlendi.” 
(ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ)

“İlaçlama ile ilgili 2017 yılındaki şikâyet sayısı 20.292 
iken 2018 yılında şikâyet sayısı 28.890 olmuştur. 
Buna bağlı 2017 yılında alınan ve tüketilen ilaç miktarı 
58.000 litre iken 2018 yılında 89.700 litre alınmış ve 
tüketilmiştir.”
“2018 Yılında Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı tarafından Suriyeli göçmenlerin (il nüfusunun 
yaklaşık %12’si) şehirde yarattığı kirlilik ve evsel atığın 
kaldırılması için personel gideri 7.800.000,00 TL’dir. 
Vektör ve haşereyle mücadele için 1.543.282,00 TL’lik 
ilaç alınmıştır.
Artan nüfustan kaynaklanan çevre kirliliğini bertaraf  
etmek için hizmet alımı yoluyla ekstra personel 
çalıştırıyoruz” (ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ)

Ek-2: Etki Değerlendirme Analizi Tablosu -
Pilot Belediyelerden Örnekler
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GÖÇ ANA PLANLAMASI: BELEDİYELER İÇİN EL KİTABI

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama Kaynakları 

(Göstergeler)

Katı Atık
Yönetimi

4

4

 (-)

(-)

“Belediye hizmetlerinin en 
çok etkilendiği Kentsel Altyapı 
alanında en yüksek olumsuz 
etki Katı Atık Yönetiminde 
gözlenmiştir.
Belediye bütçeleri hesaplanırken 
Suriyeli nüfusun dahil 
edilmemesi sebebiyle katı 
atık bertaraf  çalışmalarını 
mevcut bütçe ile yürütmek mali 
sorunlara neden olmaktadır.” 
(BURSA BÜYÜKŞEHIR 
BELEDİYESİ)

“Mevcutta yürütülmekte olan 
Katı Atık Yönetimi sisteminin 
yeterli olmaması geri dönüşüm 
ve atıkların geri dönüştürülmesi 
konularının Suriyeli 
göçmenlere öğretilmesinde 
zorlukların yaşanması” 
(SULTANBEYLİ 
BELEDİYESİ)

“Kayıtlı Bursa nüfusunun katı atık bertaraf  maliyetlerine, 
Suriyeli nüfusun atık bertaraf  maliyetleri eklenmiştir. 
Bu alandaki istatistiki verilere göre kişi başı atık 
miktarı 1,17 kg/gün olarak hesaplanmaktadır. Resmi 
verilere göre Bursa’da yaşayan 170.000 Suriyeli için 
yaklaşık 200.0000 kg/gün, yani günlük 200 ton 
atık miktarı arttığı söylenebilir. Bu maliyetler yaklaşık 
1.736.720 TL’dir.” (BURSA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ)

“Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne gelen şikâyet 
sayısında artış, toplanan çöp miktarındaki artış” 
(SULTANBEYLİ BELEDİYESİ)K
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Ekler

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama Kaynakları 

(Göstergeler)

Ulaşım Altyapısı 
(yapım, bakım, 
onarım vb.)

4  (-)

“İlçemizdeki araç sayısının 
nüfus artışı ile doğru orantıda 
artması nedeni ile alt ve üst 
yapıların 218.000 nüfusun 
ihtiyacını karşılamakta yetersiz 
kaldığı tespit edilmiştir (trafik 
sıkışıklığı). Bu durumda 
ise yeni cadde ve sokaklar 
açılmasına ihtiyaç duyulmuş, 
Hatay Büyükşehir Belediyesi 
Su ve Kanalizasyon İdaresi 
tarafından su ve kanalizasyon 
yapımı için cadde ve 
sokakların kazılması nedeni 
ile halihazırdaki yolların 
bozulmasına, Fen İşleri 
Müdürlüğümüz tarafından 
onarılmalarında gecikmelere 
ve bu sebeple ulaşımda 
yetersizliklere sebep olmuştur
Sadece bozulan cadde ve 
sokakların onarımında 
kullanılmak üzere 2 adet kepçeli 
iş makinesi, 2 adet kamyon ve 
20 kişilik ekibe ihtiyaç vardır. 
Asfalt şantiyemizin yetersiz 
kalmaktadır” (REYHANLI 
BELEDİYESİ)
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GÖÇ ANA PLANLAMASI: BELEDİYELER İÇİN EL KİTABI

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama Kaynakları 

(Göstergeler)

Park ve Yeşil 
Alanlar 5  (-)

“Belediyemizin en çok etkilenen 
diğer bir hizmet alanı park 
ve yeşil alan hizmetleridir. 
Bakımı yapılan yeşil alan 
miktarı, 14.540.762 m2 olup, 
nüfus artışından dolayı kişi 
başına düşen yeşil alan miktarı 
azalmıştır. 
Park ve Bahçeler Daire 
Başkanlığının gündelik 
çalışmaları Suriyeli göçmenlerin 
özensiz kullanımından 
olumsuz etkilenmektedir. 
Kent mobilyaları ve ortak 
kullanım alanlarında 
tahribat ve zarar artmıştır.” 
(ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ)

“Suriyeli Göçmen nüfusu dikkate alındığında kişi başına 
düşen yeşil alan 7 m2’den, 6 m2’ye düşmüştür.”

“2018 yılında park, bahçe malzemeleri alımına 
ortalama 2.750.000,00 TL, bakım onarım hizmetlerine 
181.280,00 TL harcama yapılmıştır.” (ADANA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)
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Ekler

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama Kaynakları 

(Göstergeler)

Kamuya Açık 
Alanlara Erişim 3  (-)

“Vatandaş nezdinde park 
ve yeşil alanların güvenliği 
sorgulanmaya başlanmıştır. 
Kamu alanlarına yerleştirilen 
kent mobilyaları zarar 
gördüğünden vatandaşın bu 
hizmetlere erişiminde sorunlar 
baş göstermiştir. Bu etkinin 
sonucu olarak park ve yeşil 
alanlarda aydınlatma sayısı 
artırılmış, ağaçlar sıkça 
tıraşlanmaya başlanmıştır. 
Büyük parklarda güvenlik 
personeli çalıştırılmaya 
başlanmıştır. Buna rağmen il 
genelinde akşam saatlerinde 
park ve yeşil alanlara ilgi 
azalmıştır” (ADANA 
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ)
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GÖÇ ANA PLANLAMASI: BELEDİYELER İÇİN EL KİTABI

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama Kay-

nakları (Göstergeler)

Konut-Barınma 5  (-)

“Konut kira ve satış bedelleri artmıştır. 
Bunun sebebi ilçenin belediye idari 
sınırı ile imar plan sınırının çakışık 
olmasından dolayı ilçede mücavir alan 
olmayışıdır. Mücavir alan olmaması 
sebebiyle imarlı ve altyapılı arsa üretimi 
yapılamamaktadır. Ancak idari sınırlar 
içinde imar uygulaması yapmayan 
parsellerde imar uygulaması sonucu özel 
girişimci eliyle konut üretimi olmaktadır. 
Dar gelirli ailelere yönelik ise sosyal 
konut yapımına ilişkin rezerv alanları 
bulunmamaktadır
İlçede ikamet eden göçmen aileler, yüksek 
kira bedelleri nedeni ile birkaç aile bir 
araya gelip konut kiralamaktadır. Bunun 
sonucunda bir dairede 10’dan fazla kişi 
sağlıksız koşullarda yaşayabilmektedir.
Bekarlar ise ruhsatsız olarak işletilen; 
apartman dairesinden, depo ya da 
garajdan bozma pansiyonlarda 
günübirlik olarak yatak kiralamaktadır.
Her iki durum da Suriyeliler ve 
komşularını etkileyen sağlıksız yaşam 
koşullarına ve yerli halkta artan 
miktarda şikâyetlere neden olmaktadır.” 
(ZEYTINBURNU BELEDİYESİ)

“Mahalle düzeyinde ortalama konut fiyatı: 
• Maltepe: 1 milyon-2 milyon 500 bin TL
• Kazlıçeşme: 5 milyon 500 bin TL
• Diğer Mahalleler: 250 bin, 750 bin, 1 
milyon 500 bin TL
Ortalama hane halkı gelir oranı:
5000-12.500 TL
Mahalle düzeyinde ortalama kira fiyatı
1.600 TL
Riskli konut alanı m²: 7,3 Hane
Ortalama parsel büyüklüğü: 140 m²
Gecekonduda yaşayan kentsel nüfus oranı: 
(~75 kondu): 245kişi 
Kişi başı ortalama yaşam alanı: 16 m²
Odabaşına düşen kişi sayısı: 1,40 kişi 
Son bir yılda iskân verilen konut sayısı:
1.119 adet 
Son bir yılda üretilen konut sayısı: 823 adet” 
(ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ)
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Ekler

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama 

Kaynakları (Göstergeler)

Ulaşım 
Hizmetleri 3

5

1

 (-)

 (-)

 (-)

“Plansız yerleşim ve nüfus artışından dolayı 
mevcut ulaşım hizmetleri yetersiz hale 
gelmiştir.” (ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ)

“Kampın toplu taşıma araçlarının ilk 
durağında bulunması nedeni ile Büyükşehir 
Belediyesi araçları ve özel toplu taşıma 
araçları ilk durakta dolmaktadır. Özellikle 
sabah işe, okula giden veya başka sebeplerle 
seyahat edecek yerli vatandaşların toplu 
taşımadan faydalanamadığı ve bu durumun 
menfi bir bakış oluşturduğu gözlenmiştir. 
Büyükşehir Belediyesin toplu taşıma araçlarına 
binen Suriyeli göçmenlerin ücret ödemediği 
durumlarda yerel halkın tepkisi daha da 
artmakta mevcut olan menfi makas daha da 
artmaktadır.” (SARIÇAM BELEDİYESİ)

“Ulaşım Müdürlüğü çalışmalarının arasında 
araç tamiri, araç sağlama, talepleri karşılama 
olduğunu bu sebeple konu ile ilgili çalışma 
yürütmediklerini ifade etmiştir. Fakat yapılan 
birçok etkinliğe araç sağlayarak çalışmayı 
önemli bir alandan desteklediklerini, desteğin 
ve çalışmanın farkında olmadıklarını belirtmek 
gerekir” (ŞİŞLİ BELEDİYESİ)

“Belediyenin toplu taşıma araçlarının 
amortisman ömrü %15 kısalmış ve 
göçmenlerin yoğun yaşadıkları bölgelerde 
özellikle de kampların bulunduğu Sarıçam 
İlçemizde ulaşım araçları yetersiz 
kalmaya başlamıştır. 2017 yılında 
15 adet, 2018 yılında 60 adet yeni 
otobüs alımı yapılmıştır.” (SARIÇAM 
BELEDİYESİ)
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GÖÇ ANA PLANLAMASI: BELEDİYELER İÇİN EL KİTABI

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama 

Kaynakları (Göstergeler)

Kent Planlaması 4 (-)

“Göçmenler sebebiyle artan kent nüfusuna 
göre konut, ulaşım, yeşil alan, temizlik, su, 
atık su, katı atık ve sosyal donatılar ile ilgili 
sağlıklı planlamalar yapılamamıştır. Planlarda 
güncellemeler yapılmaya başlanmıştır.”
“Kentsel dönüşüm alanlarındaki boş yapılar 
göçmenler tarafından işgal edildiğinden, ev 
sahipleri kurumumuzdan acil yıkım talep 
etmiştir” (ADANA BÜYÜKŞEHIR 
BELEDİYESİ)

“2018 yılında Suriyeli göçmenlerin işgali 
nedeniyle mesken sahibinin talebiyle 
gerçekleştirilen 22 adet acil yıkım 
olmuştur.” (ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ).
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Ekler

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama 

Kaynakları (Göstergeler)

Veri ve İstatistik 
Toplama/
Kullanma

3

4

(-)

(+)

““Zeytinburnu’nda yaklaşık 22.300 geçici 
koruma altında Suriyeli, 21.600 ikamet izinli 
yabancı bulunmaktadır.
Kayıtsız olarak ikamet eden ya da geçici süre ile 
konaklayan yabancı kişi sayısı ise 30.000 kişi 
olarak tahmin edilmektedir.
Kayıtlı ve kayıtsız yabancılara dair 
belediyemizin sahip olduğu bilgi son derece 
kısıtlıdır. Bildiklerimiz AKDEM’e yapılan 
başvurular sırasında, sosyal destek amacı 
ile toplanan bilgiler ve ortak olduğumuz 
uluslararası projelerden elde edilen verilerdir.” 
(ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ)

“Suriyeli göçmenlerin veri analizini sağlamak 
amacıyla SUKOM veri tabanı kurulmuştur. 
Bu sayede ilçemizdeki Suriyelilere yönelik 
hizmet ve projelerin alt yapısının oluşmasında 
önemli katkılar sağlanmıştır. Belediye 
bünyesinde yerel vatandaşlara ait bir veri 
tabanı olmaması dikkat çekmiş ve bu yönde 
projeler üretilmesine de zemin hazırlamıştır” 
(SULTANBEYLİ BELEDİYESİ)
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GÖÇ ANA PLANLAMASI: BELEDİYELER İÇİN EL KİTABI

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama 

Kaynakları (Göstergeler)

Kent Bilgi 
Sistemi 5 (-)

“Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından, 
2016 yılı Mayıs ayında başlanmış olan Kent 
Bilgi Sistemi (KBS) çalışmaları, 2018 yılı 
son ayları itibarıyla kurum ve kuruluşlar ile 
Belediyenin birimleri tarafından kullanılmaya 
başlanmıştır. Ancak vatandaşların Türkiye 
Cumhuriyeti Kimlik Numaraları baz 
alınarak oluşturulan KBS için ortalama 
300.000 olan kayıt dışı Suriyeli göçmen 
nüfusu (toplam nüfusun yaklaşık %12’si) 
problem teşkil etmektedir. KBS sisteminden 
çekilen istatistiklerde kayıt dışı göçmen 
nüfusu nedeniyle sapmalar görülmektedir. 
Bu olumsuz etkiye direnç geliştirebilmek 
amacıyla kurumumuz, Suriyelileri bir ID 
numarası ile kodlayarak veri sistemine dahil 
etmek ve kayıt altına almak için çalışmalara 
başlanmıştır.” (ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ)

“Bu ek çalışma için gereken 
yazılım vb. giderlerin mali boyutu 
henüz netleşmemiştir.” (ADANA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)
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Ekler

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama 

Kaynakları (Göstergeler)

Kamu Güvenliği 5 (-)

“Zabıta Müdürlüğünde, Suriyelilerin sosyal 
davranışlarından rahatsızlık duyanlar 
tarafından belediyeye yapılan şikâyetlerin 
artmasından dolayı iş gücünde artış yapma 
gereği duyulmuştur. Şikâyet konuları genel 
olarak seyyar satıcılar, dilencilik, ruhsatsız 
işyeri açanlar ve Arapça tabela kullananlar 
hakkındadır. Bu durum hem denetimdeki 
zabıta memuru hem de denetimlerin sayısının 
artırılmasını gerektirmiştir. Bu bağlamda mesai 
saatleri de artmıştır. Bu artışın yaklaşık %30 
oranında olduğu Zabıta Müdürlüğü tarafından 
şifahi olarak iletilmiştir.
Aynı şekilde denetime çıkan ruhsat biriminin 
çalışmalarında da denetim sayısı artmıştır. 
Son bir aydır belediyemiz ve valilik 
bünyesindeki bir grup kamu kurumunun 
ortaklığı ile oluşturulan bir denetim komisyonu 
çalışmasında alınan karar gereği her gün 
öğleden sonra Suriyeli işletmelere denetim 
ziyaretleri yapılmakta ve kayıtlarla ilgili 
notlar alınmaktadır. Bu denetimlerde de en 
önemli sorun Suriyelilerin dil konusundaki 
yaklaşımları olmaktadır. Türkçe bilmeyen 
Suriyeli işletme sahipleri ya okul çağındaki 
çocuklar aracılığıyla ya da Türkçeyi bilen bir 
esnafın yardımı ile hallerini anlatabilmektedir. 
Ancak bu durum hem denetimlerin süresini 
uzatmakta, mesai saatlerini arttırmakta hem 
de personel motivasyonunu düşürmektedir.” 
(OSMANGAZİ BELEDİYESİ)

“While the Department of  Municipal 
Police allocated an appropriation of  
780.000,00 TL in 2017 for auditing 
activities, an additional remuneration 
of  3.000.000,00 TL was allocated to 
employ auxiliary police personnel through 
service procurement. 
While the amount allocated for audit 
activities was TL 750,000.00 in 
2018, this figure was increased to TL 
1,180,000.00 in the 2019 budget.
In 2018, the personnel expenses of  TL 
2,321,547,96 for services concerning the 
Syrians and TL 87,450,00 of  equipment 
and supplies were provided for municipal 
police services.
The financial loss of  our institution due 
to unlicensed commercial activities of  
migrants is approximately 101.700 TL 
per year.” 
(ADANA METROPOLITAN 
MUNICIPALITY)
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GÖÇ ANA PLANLAMASI: BELEDİYELER İÇİN EL KİTABI

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama 

Kaynakları (Göstergeler)

Zabıta 5 (-)

“Şehir merkezinde özellikle trafikte, Suriyeli 
dilencilerle ilgili şikâyet sayısı önemli oranda 
artmıştır. Düzenin sağlanması için zabıta 
denetimleri artırılmıştır. 
2018 yılında Suriyeli göçmen nüfusu dikkate 
alındığında zabıta hizmetlerine ilişkin personel 
giderleri ile malzeme teçhizat alım giderimiz 
artmıştır.
Göçmenler ayrıca il genelinde ruhsatsız 
olarak büfe ve işyeri açmakta, kaçak işçi 
çalıştırmaktadır. 2018 yılında yapılan 
denetimlerde 565 adet ruhsatsız iş yeri tespiti 
yapılmıştır.” (ADANA BÜYÜKŞEHIR 
BELEDİYESİ)

“Zabıta Daire Başkanlığı denetim 
faaliyetlerine 2017 yılında 780.000,00 
TL ödenek ayırırken, hizmet alımı yoluyla 
yardımcı zabıta personeli çalıştırmak için 
3.000.000,00 TL ek ödenek ayrılmıştır.
2018 yılında denetim faaliyetleri için 
ayrılan ödenek 750.000,00 TL iken bu 
rakam 2019 bütçesinde 1.180.000,00 
TL’ye çıkarılmıştır.
2018 yılında zabıta hizmetleri için, 
Suriyelilerden kaynaklı 2.321.547,96 
TL personel gideri, 87.450,00 TL 
malzeme teçhizat alım giderimiz olmuştur.
Kurumumuzun göçmenlerin ruhsatsız 
ticari faaliyetlerden kaynaklı mali kaybı 
yıllık yaklaşık 101.700 TL’dir.” 
(ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ)
 

İtfaiye 4 (-)

“Itfaiye en yüksek olumsuz etkinin görüldüğü 
alanlardan biridir. Isınma amaçlı kullanılan 
yakıt kaynakları konusunda yeterli bilgi 
sahibi olunmadığından Suriyelilerin yaşadığı 
bölgelerde yangın sayıları artmıştır.” (BURSA 
BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ)

“Suriyeli 5 işyerine yangın raporu 
düzenlenmiştir” (BURSA 
BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ)

Koruma ve 
Turizm 3 (-)

““Üçüncü sayfa haberlerine sıkça konu olan 
Adana’daki kozmopolit yapının getirmiş 
olduğu sosyal yaşam algısı Suriyeli göçmenlerin 
çoğalmasından olumsuz etkilenmiştir. Adana 
Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesinin 
katkılarıyla, ilimizde sahil ve sağlık turizmini 
geliştirmek ve Adana ile özdeşleşmiş olan 
gastronomi ve mutfak sanatlarının tanıtımını 
yapmak amacıyla son yıllarda uluslararası 
boyutta taşınan festivaller düzenlenmektedir. 
Tüm bu turizm faaliyetlerinin önündeki 
en önemli engel ilimizin güvenli olmadığı 
yönündeki negatif  algıdır.” (ADANA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)

“Suriyeliler ile ilişkilendirilen olaylar 
ve bunlarla ilgili haberler.” (ADANA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)
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Ekler

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama 

Kaynakları (Göstergeler)

Defin ve 
Mezarlıklar 3 (-)

“Bu etki nüfus artışı nedeniyle mezarlık ve 
defin hizmetlerine yetişmekte zorlanılması 
ile ilişkilendirilmiştir. Yüzölçümü olarak çok 
geniş bir alana yayılan Adana içerisinde ve 
diğer illere verilen cenaze nakil hizmetlerinde 
başlangıçta önemli sorunlar yaşanmıştır. Yeni 
cenaze nakil aracı alımları gerçekleştirilmiştir. 
Suriyeli göçü ile oluşan nüfus artışı da dikkate 
alındığında mezarlık hizmetleri hem çok 
hassas hem de çok sorunlu bir hizmet alanı 
olarak karşımıza çıkmıştır.” (ADANA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)

“2018 yılında belediyemiz tarafından 
Suriyeli göçmenlere 442 defin hizmeti 
verilmiştir. Suriyeli göçmen cenazelerin 
nakli için 88.800 km yol yapılmıştır.” 
(ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ)

Eğitim (inşaat, 
bakım, onarım 
vb.)

5 (-)

“En yüksek düzeyde etkilenen diğer bir 
alan eğitimdir. Suriyeli göçmenler, ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımıza yönelik belediyemiz 
tarafından sunulan hizmetlerden nüfuslarının 
artışıyla birlikte her geçen gün daha 
fazla yararlanmaktadır. Bu durum, diğer 
vatandaşlarımızın sosyal uyum ve fırsatlara 
erişimini zorlaştırmaktadır. Yararlanıcılar 
içerisindeki Suriyeli göçmenlerin sayısı arttıkça 
eğitim tesislerinin ve gençlik merkezlerinin 
bakım ve onarım ihtiyaçları artmıştır. 
Örgün eğitime destek eğitimleri ve bunun 
yanında psikolojik danışmanlık hizmetleri 
verilen gençlik merkezlerimizde, kültür ve 
sanat eğitimleri verilen merkezlerimizde 
müzik, dans vb. atölyelerin kullanım ömrü 
kısalmıştır” (ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ)

“Nüfus artışı ile ilişkili olarak artış
(Maliyet*Kişi)” (ADANA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)
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GÖÇ ANA PLANLAMASI: BELEDİYELER İÇİN EL KİTABI

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama 

Kaynakları (Göstergeler)

Sağlık Hizmeti 5 (-)

“Yapılan işlerin yoğunluğunun artması, 
gelen hastaların çeşitlenmesi, dil sorununun 
yoğunlaşması ve sağlık hizmetlerinin (aşı, kan 
tahlili vb.) çeşitlenmesi olarak ifade edilmiştir.” 
(ŞİŞLİ BELEDİYESİ)

“Başvuran müracaatçı sayısı ve hizmet 
talepleri” (ŞİŞLİ BELEDİYESİ)

Dil Öğretimi 3 (-)

“Seyhan Halk Eğitim iş birliği ile A1 ve 
A2 kurslarımız devam etmektedir. Suriyeli 
göçmenler arasında Türkçe bilenlerin oranı 
erkeklerde kadınlardan daha yüksektir. 
 Türkçe bilmeyen Suriyeli göçmen kadınlara 
çocukları yardımcı olmaktadır. Ancak bu durum 
kadınların birçok hizmetten faydalanmasının 
önünde engel oluşturmaktadır.” (SEYHAN 
BELEDİYESİ)

“Bu problemi aşabilmek adına 
eğitimin yanı sıra ek diyalog dersleri ile 
sosyal hayata katılımları arttırılmaya 
çalışılmıştır. 15.09.2018 ile 
31.12.2018 tarihleri arasında yaklaşık 
500 kişi Yabancılar için Türk Dil 
Eğitimine başvurmuştur. 27.09.2018 
ile 18.12.2018 tarihleri arasında 
108 öğrenciye Yabancılar İçin Türkçe 
Dil Eğitimi verilmiştir. Bu eğitimde 
katılımcıların 81’i Seyhan Halk Eğitim 
Merkezi ile iş birliği içerisinde sertifika 
almıştır.” (SEYHAN BELEDİYESİ)
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Ekler

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama 

Kaynakları (Göstergeler)

Göçmenleri 
Karşılama 3 (-)

“Göçmen sayısı beklenilenin çok üstünde 
olduğundan ilk olarak göçmenlerin barınma, 
gıda, giyim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamada 
zorlanılmıştır. Ancak bu konuların 
hayati önemi olduğu için, hızla barınma 
sorunlarına çözüm aranmıştır.” (ADANA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)

“Suriyeli göçmenler için geçici kampların 
hazırlanmasına verilen destekler. Kampların 
yapılışı, yol hizmetleri, içme ve kullanma 
suyu temini, kanalizasyon altyapısının 
hazırlanması, günlük iaşe desteği, göçmenlerin 
sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi 
için transfer hizmeti” (HATAY 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)

Anti-Ayrımcılık 3 (-)

“Şu anda Suriyelilere yapılan yardımların/
fonların genel anlamda uluslararası ve ulusal 
alanda azaltılması/azalmasına rağmen yerel 
halk tarafında yalnızca Suriyelilere yardım 
yapılıyor algısı vardır ve bu toplumsal yaşamda 
problem yaratmakta ve etkisini göstermektedir” 
(SULTANBEYLİ BELEDİYESİ)
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GÖÇ ANA PLANLAMASI: BELEDİYELER İÇİN EL KİTABI

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama 

Kaynakları (Göstergeler)

Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği (-)

“Suriyeliler arasında çocuk yaşta evlilik ve çok 
eşlilik vakaları gözlenmektedir. Bu durum yerli 
halkta tepki ile karşılanmaktadır.
Suriyeli kadınların önemli bir kısmı aile/
eş baskısı nedeniyle toplumsal yaşama 
katılmamakta ve belediye hizmetlerinden 
faydalanamamaktadır.
Suriyeli erkekler, onur kırıcı olduğu düşüncesi 
ile belediye yardımlarından faydalanmak için 
başvurmamaktadır. Bunun için kadınları 
yönlendirmektedir.”

İnsan Hakları 5 (-)

“Belediye Suriyeli göçmen nüfusa insan 
hakları ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları 
yaparken çeşitli STK ve kamu iş birlikleri ile 
birçok proje yapılmıştır. Fon ve hibelerin yönü 
değişmiştir.” (ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ)

“İnsan hakları ile ilgili bilinçlendirme 
faaliyet sayısı” (ADANA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)
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Ekler

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama 

Kaynakları (Göstergeler)

Sosyal Hizmet 
ve Yardımlar

5

4

(-)

(+)

“Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
çalışmaların çeşitlenmesi ve iş yükünün 
artışı sebebiyle olumsuz etkilenmiştir. Yardım 
başvuruları, psikososyal destek, hukuki 
alanda bilgi eksiği ve destek gibi konularda 
ihtiyaçlar artmıştır. Artan ayrımcılık söylemleri 
sebebiyle de sosyal alanda karşılaşılan 
zorluklara istinaden seminer ve farkındalık 
çalışmalarının artırılması gerekmiştir.” (ŞİŞLİ 
BELEDİYESİ)

“İlçemize gelen yoğun göçün yönetiminde 
çözümlerin tek elden ve sistemli bir şekilde 
yürütülmesi amacıyla Mülteciler Derneği 
kurulmuştur. Bu sayede hem belediye 
bütçesi yükten kurtulmuş hem de çok çeşitli 
projeler gerçekleştirilerek proje geliştirme 
anlamında ciddi bir destek sağlanmıştır.” 
(SULTANBEYLİ BELEDİYESİ)

“Belediye bütçesinden Suriyelilere yapılan 
yardımlar
Suriyelilere yönelik yapılan eğitim ve 
danışmanlık faaliyetlerinin maliyeti” 
(ŞİŞLİ BELEDİYESİ)

“Sultanbeyli ilçesinde Suriyeli mültecilere 
yönelik uygulanan ve devam eden 
projelerin sayısı, alınan hibe miktarı” 
(SULTANBEYLİ BELEDİYESİ)

İstihdam Ortamı 5 (+)

“Mültecilerin kente olumlu etkilerinden biri 
ise kentteki ara eleman ihtiyacını karşılamış 
olmalarıdır. Sanayi ve tarım sektörlerindeki 
işgücü ihtiyacının çoğu mültecilerce 
karşılanmaktadır. Bu sayede hem uyum süreci 
hızlanmakta artmakta hem de kent ekonomisine 
katkıda bulunmaktadırlar.
Zeytin hasadı döneminde çevre il ve ilçelerden 
mevsimlik işçi göçü de yaşanmaktadır. 
Bu sebeple mülteci nüfusu mevsimsel 
olarak değişiklik göstermekte ve buna bağlı 
olarak verilen hizmetlerde de değişiklikler 
yaşanmaktadır.” (ORHANGAZİ 
BELEDİYESİ)

“Mevsimlik işlerde ve ağır sanayide 
çalışan Suriyeli göçmenlerin toplam 
istihdama oranı” (ORHANGAZİ 
BELEDİYESİ)
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GÖÇ ANA PLANLAMASI: BELEDİYELER İÇİN EL KİTABI

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama 

Kaynakları (Göstergeler)

Mesleki Beceriler 4 (-)

“İl genelinde çok sayıda ve kurumsallaşmamış 
küçük ve orta ölçekli işletme bulunmaktadır. 
Bu işletmelerde ucuz ve sigortasız işçi olarak 
Suriyeli göçmenleri çalıştırma eğilimi vardır. 
Bu durum vatandaşlarda ‘Suriyeli göçmenler 
işlerimizi elimizden alıyor’ negatif  algısını 
oluşturmuştur. Belediyelerin kalkınmaya destek 
hizmetleri kapsamında nitelikli işgücünün 
önemine ilişkin farkındalık çalışmaları 
yapması ihtiyacı doğmuştur.” (ADANA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)

“IOM İş birliğinde açılan ‘Göçmen 
Koordinasyon ve Uyum Merkezi’nde 
1.391 Suriyeli göçmene ‘İş ve Meslek 
Danışmanlığı’  hizmeti verilmiştir. İŞ-
KUR iş birliğinde 159 kişi ile mülakat 
yapılmış, 75 göçmen işe yerleştirilmiştir. 
Kurumumuz bünyesinde 12 defa Suriyeli 
göçmenlere yönelik “Mesleki Eğitim 
Bilgilendirme ve Yönlendirme Toplantısı” 
yapılmış ve 495 göçmene ulaşılmıştır.” 
(ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ)

Ticaret ve 
Sanayi  4 (-)

Sultanbeyli’de yapılan şikâyetlerin büyük bir 
kısmını tabelaların Arapça olması ve Suriyeli 
işyerlerinin ruhsatsız olması ve bu işletmelerden 
vergi alınmadığı gibi konular oluşturmaktadır” 
(SULTANBEYLİ BELEDİYESİ)

“Suriyeliler, yaşam ve tüketim alışkanlıklarına 
uygun mal ve hizmetleri satan ruhsatlı ya da 
ruhsatsız işletmeler açmışlardır. Bu durum, 
ruhsatsız işletmelerin yarattığı denetim 
güçlüklerini arttırmanın yanı sıra, yerel 
ekonomiye de zarar vermektedir. Yerli esnaf, 
Suriyelilerin sadece kendi aralarında alışveriş 
yaptığını, ekonomiye bir katkılarının olmadığını 
belirtmektedir.”

“Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü’ne Suriyeliler 
ile ilgili yapılan şikâyet sayısı” 
(SULTANBEYLİ BELEDİYESİ)

E
K

O
N

O
M

İK
 K

AL
K

IN
M

A

E
tk

in
in

 D
er

ec
es

i 1
: Ç

ok
 a

z
2:

 A
z,

 3
:O

rt
a,

 4
: Y

ük
se

k,
 5

: Ç
ok

 y
ük

se
k

E
tk

in
in

 Y
ön

ü
(+

) O
lu

m
lu

, (
-) 

O
lu

m
su

z



98 

Ekler

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama 

Kaynakları (Göstergeler)

Kurumsal 
Koordinasyon 
(ve Kamu İş 
Birliği) 

4 (+)

“Kontrolsüz ve hızlı göç neticesinde kamu 
kurumları arasında koordinasyon ihtiyacı 
artmıştır. Göçmenler için mükerrer yardımlar 
çoğalmıştır. Konu ile ilgili kurumların 
yaptığı faaliyetlerden diğer kurumların 
bilgisi olamamıştır. Bu sebeple konu ile 
ilgili ulusal ve uluslararası kurumların bu 
alandaki çalışmalarına katılım sağlanarak 
bilgilendirmeler yapılmıştır. Toplumların 
kanaat önderleri ve ilgili STK’ler ile (Asam, 
Göçmen Yardımlaşma Derneği, Üniversiteler 
ve Kamu Kurumları) çeşitli iş birlikleri ve 
çalıştaylar yapılmıştır ve yapılmaya devam 
etmektedir. Ayrıca konu ile ilgisi olan kamu 
kurumları ve STK’ler ile birlikte valilik 
düzeyinde her ayın ilk haftası her kurumun 
göçmenler için yaptığı faaliyetlerin anlatıldığı 
toplantılarda çözüm odaklı hizmet sürecinde 
gelişme sağlanmıştır. Suriyelilerin varlığı 
kurumlar arası iş birliğinin ve koordinasyonun 
artması sonucunu doğurmuştur” (ADANA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)

Halkla İlişkiler 
ve İletişim 4 (-)

“Sosyal yardım vb. sebeplerle belediyeye gelen 
göçmenlerin karşılandığı ilk yer olan Halkla 
İlişkiler Biriminde dil bilen personel ihtiyacı 
doğmuştur. Göçmen nüfusun, belediyemizin 
ALO 153 Şikâyet Hattına başvuru yapıp 
dil bariyerinden dolayı derdini anlatamama 
durumları ile karşı karşıya kalınmıştır. ALO 
153 ekibinde görev yapmakta olan personel 
dil bariyerinin göçmenlerin kendilerini ifade 
etmelerinde önemli bir sorun olduğunu 
bildirmiştir.” (ADANA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ)

“Bu konuda bir envanter olmadığı 
için etkinin boyutu rakamsal verilerle 
ortaya konulamamıştır” (ADANA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)
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GÖÇ ANA PLANLAMASI: BELEDİYELER İÇİN EL KİTABI

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama 

Kaynakları (Göstergeler)

Katılım 
(vatandaş/STK) 2 (+)

“Katılım temasında olumlu etki görülmüştür. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi çatısı altında 
faaliyet yürüten Bursa Kent Konseyi bünyesinde 
2010 yılında kurulmuş olan Yabancılar 
Çalışma Grubu, Bursa’da yaşayan her 
milletten gelen yabancıların aktif  gönüllü 
olarak yer aldığı ve bilinirliği yüksek olan 
bir mekanizmadır. Bu mekanizma 2018 
yılında “Meclis” yapısına dönüştürülmüştür. 
28 milletten gönüllüsü olan Yabancılar 
Meclisi; alt çalışma grupları kurmuştur. 
Bu çalışma gruplarından biri de Suriyeliler 
özelinde çalışmalar yürütmektedir. Temeli 
Suriye göçünden önce atılan bu mekanizma 
Suriyelilerin kente entegrasyonunda 
kolaylaştırıcı rol üstlenmektedir.” (BURSA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)

“Yabancılar Meclisine aktif  olarak 
katılan Suriyeli sayısı” (BURSA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)

STK’ler/
Uluslararası 
Örgütler/
Özel Sektör İş 
birlikleri

5 (+)

“Suriyeli göçünün ilçemizi yoğun olarak 
etkilediği dönemde, belediyemizin göçmenleri 
karşılamakta yetersiz kalacağı fark edilmiş ve 
ulusal ve uluslararası kurum ve STK’ler ile 
iş birliği yoluna gidilmiştir. Bu iş birliklerinin 
sonucunda Mülteciler Toplum Merkezi / 
Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma 
Derneği kurularak göçmenlere verilen hizmetler 
tek çatı altına toplanmış, göçmenlerin 
belediye bütçesi üzerindeki yükü azaltılmış 
ve Sultanbeyli ilçesi özellikle göç yönetimi 
alanında uluslararası alanda tanınan bir 
aktör haline gelmiştir.” (SULTANBEYLİ 
BELEDİYESİ)

“Uluslararası/Ulusal/Yerel kuruluşlar 
ile gerçekleştirilen ortak proje sayısı, 
kamu, özel, üniversite, sivil toplum 
kurumları ile gerçekleştirilen iş birliği ve 
protokollerin sayısı, dâhil olunan akademik 
çalışma sayısı” (SULTANBEYLİ 
BELEDİYESİ)
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Ekler

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama 

Kaynakları (Göstergeler)

Personel Yapısı 5 (-)

“Belediye bünyesinde bulunan park bahçe, fen 
işleri, zabıta, sosyal destek personelinin yetersiz 
kalması” (HATAY BÜYÜKŞEHIR 
BELEDİYESİ)

“İlçemizde yaşayan yaklaşık 22.000 Suriyeli 
göçmenin neden olduğu iş yükü/yoğunluğu 
(istihdam, dil sorunu, eğitim, barınma, insani 
yardım vb. sorunlarının çözümü) sebebiyle 
başta Strateji Geliştirme Müdürlüğü personeli 
olmak üzere diğer müdürlüklerimizin tamamen 
göçmenlerle ilgili sorunlara ve bu sorunların 
çözümüne odaklanmış olması”
Bu yükler Mülteciler Derneği’nin kurulmasıyla 
büyük ölçüde azalmıştır. Ancak Strateji 
Müdürlüğü göç yönetimi konusunda yoğun bir 
şekilde çalışma yapmaya devam etmektedir. 
Bu durumun olumlu bir sonucu da olmuştur. 
İlgili müdürlük göç ve kriz yönetimi konusunda 
kendisini oldukça geliştirmiş, proje üretimi, 
iş birliği ve akademik anlamda çeşitli 
başarılar elde etmiştir.” (SULTANBEYLİ 
BELEDİYESİ)

“İlgili personel %80 artırılmasına rağmen 
ihtiyacı karşılamamaktadır” (HATAY 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)

Bütçe ve 
Harcamalar

5 (-)

“Belediyelere devlet tarafından nüfus ve o ilden 
toplanan vergi oranlarına göre ödenek aktarılır.
Suriyelilerin ilimize gelmesi ile Hatay 
nüfusu yaklaşık 600.000 kişi artmıştır. 
Buna karşın devlet tarafından aktarılan 
ödenekte bir değişiklik olmamıştır.” (HATAY 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)

“Hatay Büyükşehir Belediyesi her yıl 
toplam bütçesinin ortalama %33’lük 
bölümünü Suriyeli göçmenlerin çeşitli 
ihtiyaçları için kullanmaktadır”

“Mali Hizmetler birimi ile yapılan 
görüşmeler sonucunda, 194.000 
kişilik nüfusumuza İller Bankasından 
gelen yıllık 49.500.000 TL gelirin, 
yıllık kişi başı 250 TL’ye denk geldiği 
bilgisine ulaşılmıştır. Suriyeli nüfus 
hesaba katıldığında bu sayı 189 TL’ye 
düşmektedir. Buradan hareketle, vatandaşa 
hizmet sağlayan diğer birimlerin de 
doğrudan etkilendiğini söyleyebiliriz.” 
(HATAY BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ)
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GÖÇ ANA PLANLAMASI: BELEDİYELER İÇİN EL KİTABI

TEMATİK 
ALAN Etkinin Tarif  Edilmesi Etkiyi Ölçme ve Doğrulama 

Kaynakları (Göstergeler)

Karar Alma 
Mekanizmaları 4 (-)

“Kurumsal yapının hızla yeniden düzenlenmesi 
ihtiyacı doğmuştur. Suriyeli göçmenler ile ilgili 
sorunlar çok boyutlu olduğu için karar alma 
mekanizmalarının hızlanması gerekmiştir. Bu 
nedenle göç gerçeği ile ilgili hızlı bir kurumsal 
yapılanma sürecine girilmiştir.” (ADANA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)

“
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YAZARLAR HAKKINDA

Metehan Gültaşlı
Kilit Uzman 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olan Metehan Gültaşlı, yüksek lisansını 
da aynı üniversitede Kentsel Tasarım alanında yapmıştır. 20 yılı aşkın bir süredir gerek kamu gerekse özel sektörde çeşitli 
pozisyonlarda ve görevlerde proje ve planlama deneyimi bulunmaktadır. Son 10 yıldan beri Avrupa Birliği ve Birleşmiş 
Milletler başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş bünyesindeki projelerde serbest danışman olarak çalışmakta-
dır. Büyük ölçüde yerel yönetimlerde kapasite geliştirme alanında yoğunlaşan uzmanlık alanları arasında proje yönetimi, 
stratejik planlama, katılım ve yerel yönetişim, katılımcı bütçeleme, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, engelsiz kent 
uygulamaları, Kamu-STK iş birliği, göç ve yerel kalkınma, yerel yönetimlerde rezilyans değerlendirmesi gibi alanlar yer 
almaktadır. Dahil olduğu kapasite geliştirme projeleri kapsamında çeşitli alanlarda birçok özgün rapora, yayına, rehbere 
ve el kitabına imza atmıştır. 

 

M. Sinan Özden
Ulusal Proje Yöneticisi

1995 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir Planlama Bölümünden mezun olan M. Sinan Özden, İsveç Blekinge Ins-
titute of Technology’den yüksek lisans, İsrail Development Studies Center’dan ise Kırsal Bölge Kalkınması üzerine uzman-
lık derecesi aldı.  GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nde yeniden yerleşim projelerinde yer alan Özden, Alman Teknik İşbirliği 
Kurumu’nda (GTZ) Türkiye’de yürütülen proje ve programların koordinasyonunu üstlendi. 2006 yılında İstanbul Metro-
politen Planlama Merkezi’nde (İMP) İstanbul Çevre Düzeni Planı’nı hazırlayan plancılara katıldı, İstanbul ve Marmara 
Bölgesi arasındaki etkileşimler üzerine çalıştı. Trakya Bölgesi’nde Çevre Düzeni Planlarının hazırlanmasında etkin rol 
üstlendi. MBB bünyesindeki Çevre Merkezi’nin kuruluşunda yer aldı. Yerel Yönetim Reformuna Destek (LAR-2) projesi 
kapsamında yerel yönetimlerde katılımcılığın geliştirilmesi için yöntemler geliştirdi, Kent Konseyleri ile çalıştı. TBB ile 
Yerel Diplomasi ve Kardeş Şehir ilişkileri üzerine çalışmalar yaptı. Katılımcı Yerel Yatırım Planlaması (TULIP) projesinin 
kilit uzmanlığını yürütürken, durum simülasyonu ve rol oynamaya dayalı “Ermazon” eğitimini geliştirdi, 13 ilin valilik 
personeliyle uyguladı. REC (Bölgesel Çevre Merkezi) ile birlikteliğinde Yerel Çevre Eylem Planlaması metodolojisini geliş-
tirdi. Trabzon Yerel Çevre Eylem Planı’nın hazırlanmasında yer aldı, Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı’nı hazırladı. UNDP, 
GIZ (GTZ), KfW, SALAR, VNG ve REC tarafından yürütülen uluslararası ve AB destekli projelerde kıdemli uzman ola-
rak, İçişleri Bakanlığı’na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Belediyelere danışmanlıklar yaptı.Yürütücüsü olduğu veya kısa 
süreli uzman olarak yer aldığı çok sayıda projede sayısız kolaylaştırıcılık görevleri üstlendi, eğitimler düzenledi ve verdi. 
ICMPD’nin yürütücüsü olduğu Support the Implementation of Development Sensitive Migration Policies (SIDEM) ve 
Project on Asylum Capacity Building in Turkey (ASCAP) projelerinde üstlendiği görevlerle, Suriye göç krizi sonrası, 
göç ve kalkınma konusuna eğilmeye başladı. İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR) ile Göç karşısında Yerel 
Yönetişimde Rezilyans (Resilience of Local Governance in the Face of Migration) (RESLOG) projesinin Türkiye ayağını 
geliştiren M. Sinan Özden, Türkiye, Marmara ve Çukurova Belediyeler Birlikleri ile ortaklaşa yürütülen RESLOG Türkiye 
Projesinin Ulusal Proje Yöneticiliğini sürdürmektedir.
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Ervin Sezgin
Marmara Bölgesi Yerel Yönetimler Danışmanı  

Ervin Sezgin, Şehir ve Bölge Planlaması alanında doktora derecesine sahiptir (İstanbul Teknik Üniversitesi). 2014 – 2018 
yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlaması bölümünde lisans ve yüksek lisans düzeyinde ders-
ler vermiştir. 2015 yılından itibaren Kalkınma Ajansları, Yerel Yönetimler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve BM Habitat gibi 
farklı kurumlar için kentsel yönetişim ve planlama alanlarında danışmanlık yapmaktadır. Bu kapsamda politika tavsiyeleri 
ve teknik raporlar yayımlamış, çalıştaylar düzenlemiş ve eğitimler vermiştir. Ervin Sezgin, 2018 yılından itibaren SKL-In-
ternational, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği iş birliğinde yürütülen 
RESLOG, Yerel Yönetişimde Rezilyans-Türkiye projesinin ekip üyesidir. Burada, Marmara Bölgesi Yerel Yönetimler Da-
nışmanı olarak, belediyelerin Göç Ana Planı hazırlama süreçlerini desteklemektedir. Ervin Sezgin şehir planlama, bölge 
politikaları ve politik coğrafya alanlarında, ulusal ve uluslararası araştırma projelerine katılmakta, bu alanlarda bilimsel 
makaleler yayımlamakta ve bildiriler sunmaktadır.

Zehra Tosun
Toplumsal Cinsiyet Uzmanı  

Zehra Tosun sosyal psikoloji alanında yüksek lisansını Mersin Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2001 yılından bu yana top-
lumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. UNFPA, 
UNICEF, ILO, IOM, UN Women gibi Birleşmiş Milletler ajanslarının toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına 
yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarında danışman olarak görev yapmıştır. AB destekli çeşitli pro-
jelerde kamu kurumlarına, belediyelere ve sivil toplum örgütlerine yönelik  eğitim programları geliştirmiş ve uygulamış; 
Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında toplumsal cinsiyete duyarlı kentsel hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalış-
malar yürütmüştür. Toplumsal cinsiyet, kadına yönelik ev içi şiddet, insan ticareti, çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler, 
kadınların siyasete katılımı, çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın danışma merkezi ve sığınak işleyişi gibi 
konularda eğitim materyalleri, kılavuzlar ve raporlar hazırlamıştır. Son yıllarda küçük, orta ve büyük ölçekli özel sektör 
kuruluşlarının toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlaması çalışmalarına uzman olarak destek vermektedir.



M. Alim Çopuroğlu
Çukurova Bölgesi Yerel Yönetimler Danışmanı  

M. Alim Çopuroğlu, 1972 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olmuş; 
1975’te Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde ve 1977’de Oxford Polytechnic’te (Oxford Brookes University) Kentsel 
Tasarım Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır. İlbank, İmar (Bayındırlık) ve Iskan Bakanlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi, 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nde, Dünya Bankası’nın Çukurova Kentsel Gelişme Projesi ile Erzincan Depremi Rehabilitas-
yon Projesi’nde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Diyarbakır Kentsel Büyüme Projesi ve İslam Kalkınma Bankasının 
Uganda’daki Masindi - Kitgum Karayolu İyileştirme Projesi görev alan Çopuroğlu, ayrıca, üç yıl süreyle Isparta Süleyman 
Demirel Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Şu an RESLOG Tür-
kiye Projesi Çukurova Yerel Yönetimler Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Gül Tuçaltan
Ulusal Proje Koordinatörü
  

Gül Tuçaltan(1984, Ankara), Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2006 yılında 
mezun oldu. Bunun ardından yine ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler bölümünde kentsel dönüşüm ve 
New Jersey Teknoloji Enstitüsü Mimarlık bölümünde kent sistemleri alanındaki master çalışmalarını tamamladı. Alman 
Araştırma Vakfı’nın (DFG) sağladığı burs ile Darmstadt Üniversitesi (Almanya) ile York Universitesi’nde (Kanada) yaptığı 
çalışmalar sonrasında, Utrecht Üniversitesi (Hollanda) İnsan Coğrafyası ve Mekân Planlama bölümünde kent yönetişimi 
ve kentsel siyasal ekoloji üstüne doktora çalışmalarını Aralık 2017’de tamamladı. ODTÜ, REC Türkiye, Birleşmiş Milletler 
Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), Darmstadt Teknik ve Utrecht Üniversitesileri gibi pek çok kurum ve kuruluşta 10 yıla 
aşkın süre akademik veya profesyonel olarak çalışan Tuçaltan, şu anda Suriye göç krizi sonrası Türkiye belediyelerinin hem 
düzenli sakinleri hem de mülteciler için kapsayıcı temel hizmetler sunmasını desteklemeyi amaçlayan RESLOG-Türkiye 
projesinin koordinatörüdür. Aynı zamanda, projenin göç ve yerel yönetişim alanında bilgi zeminini geliştirmeye yönelik 
faaliyetlerinin de yürütücüsüdür.
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