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Bu kenti seven, sorunları ile dertlenip 
çözüm ve öneri sunan, daha güzel bir 
İstanbul için mücadele eden, bu kente 
sahip çıkan hemşehri derneklerimizle 
her türlü işbirliğine açığız.

Yavuz Saltık
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Hizmetler Daire Başkanı

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Konfederasyonlarımızın ve 
Federasyonlarımızın Kıymetli Yöneticileri,
Hemşehri Derneklerimizin Başkanları ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri   

Her birinizi sevgi, saygı ve muhabbetle 
selamlıyorum. Hemşehri dernekleri 
çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 
birliktelik, gönüllülük, yardımlaşma 
ve dayanışmayı temsil eden hemşehri 
dernekleriyle bir arada olmaktan mutluluk 
duyuyoruz.

Hemşehri derneklerimizin kıymetli 
temsilcileri, toplumsal bağları 
güçlendirmek, kamu yararına iş birliğini 
geliştirmek, demokrasinin yaygınlaşmasını 
katkı sağlamak için her fırsatta sizlerle 
iletişim köprüleri kuruyoruz. İşte bu 
nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 
yeni yönetiminin en temel politikalarından 
biri olan katılımcılığa da katkı sunacak bu 
çalıştayı çok önemsiyoruz.

Çünkü geleneklerimiz ve göreneklerimiz 
farklı da olsa ortak paydamız, bizi 
buluşturan bir araya getiren, gönüllerimizi 
kaynaştıran kent İstanbul… 

Bu anlayıştan hareketle şunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz: doğduğumuz iklim, coğrafya 
ve şehirler farklı olsa da aslında hepimiz 
İstanbulluyuz. İstanbul bizim bir parçamız, 
biz İstanbul’un bir parçasıyız. İşte bu 
perspektifle siz değerli hemşehri dernekleri 
temsilcilerimizle devamlı işbirliği içerisinde 
olup sizleri kent  yönetiminin asli birer 
unsuru haline getirmek niyetindeyiz. 

Değerli Hemşehrilerimiz, 

Hemşehri derneklerimiz ile 
gerçekleştirdiğimiz bu çalıştay da 
derneklerimizin en temel ihtiyaçları 
olan eğitimden spora, kültürden sosyal 
faaliyetlere değin birçok konuyu ele almış 
olacağız. 

Bizler inanıyoruz ki uzlaşı kültürünün 
yaygınlaşmasıyla ortaya koyacağımız 
politikalar sürdürülebilir bir demokrasi ve 
kent kültürünü de beraberinde getirecektir. 
Hem hemşehri derneklerine hem de bir 
dünya şehrine yakışan iş ve işlemleri 
beraberce yönetme isteğimizi ortaya 
koymalıyız. 

İstanbul’u dünyanın örnek aldığı, küresel 
metropollere rol model olacak bir kent 
yapmak bizlerin en önemli görevidir. Bu 
kenti seven, sorunları ile dertlenip çözüm 
ve öneri sunan, daha güzel bir İstanbul 
için mücadele eden, bu kente sahip çıkan 
hemşehri derneklerimizle her türlü 
işbirliğine açık olduğumuzu buradan ifade 
etmek istiyorum.

Çalıştayımıza katılarak katkı sunacak her 
bir temsilcimize şimdiden teşekkür ediyor, 
hemşehri dernekleri çalıştayımızın hayırlı 
sonuçlar ortaya çıkarmasını diliyorum. ■ 
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Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kültür 
ve sanat camiası, çalışanlar ve iş dünyası ile 
bir araya gelerek her kesimden İstanbullunun 
katılımı ile bir ortak akıl tesis etmek istiyoruz.

Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Değerli İstanbullu Hemşehrilerim,

Şehrimizin ve ülkemizin tarihinde bir 
ilk olarak, bir belediye yönetiminin 
şehrin stratejik plan hazırlıklarını 
kent sakinlerinin geniş katılımıyla 
gerçekleştirmekte olduğu bir etkinliğe 
başlıyoruz.

İstanbul’un geleceğini planlamaya yönelik 
çalışmalarımızın bu başlangıç etkinliğinde 
sizlerle bir arada olmaktan büyük bir 
memnuniyet duyuyorum. 
Hepiniz hoş geldiniz!

Dün burada Belediye Meclisi üyelerimizin 
ve ilçe belediye başkanlarımızın katılımıyla 
bir çalıştay gerçekleştirdik. 

Bugün sabah ise çocuk, genç, kadın, 
engelli ve 65 yaş üstü temalarıyla odak grup 
çalıştayları düzenledik. 

Bugün sizlerin de katılımıyla yaptığımız 
bu toplantılar İstanbul’un geleceğini 16 
milyon İstanbullu ile birlikte planlama 
çabalarımızın sadece ilk aşamasını 
oluşturuyor. 

Ekim ayı boyunca yapacağımız farklı 
türdeki toplantılarla, anketlerle, vatandaş 
temas noktalarıyla ve sivil toplum 
kuruluşları başta olmak üzere farklı 
gruplarla gerçekleştireceğimiz çalıştaylarla 
ulaşabildiğimiz her vatandaşımızın 
görüşünü almaya devam edeceğiz.  

Bu maksatla hizmete açtığımız 
istanbulsenin.org adlı internet sitemiz 
üzerinden bu toplantılara fiziki olarak 
katılamayan tüm İstanbullular, bugünden 

itibaren şehrimiz hakkında online olarak 
söz söyleme imkânına sahip olacak. 

Şimdilik ilk anket uygulaması için açtığımız 
bu yeni web sitemiz, her yaştan ve her 
renkten 16 milyon İstanbullunun kent 
yönetimine devamlı katılımının aracı 
olacak.

Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, 
kültür ve sanat camiası, çalışanlar ve iş 
dünyası ile bir araya gelerek her kesimden 
İstanbullunun katılımı ile bir ortak akıl 
tesis etmek istiyoruz.

Şehrimizin geleceğine ilişkin 
hayallerimizde, planlarımızda ve 
projelerimizde vatandaşlarımızın 
fikirleri ve önerileri daima önemli bir rol 
oynayacak.

Saygıdeğer İstanbullular, 

Biz belediyecilik anlayışımızı 21. yüzyıl 
belediyeciliği olarak niteliyoruz. 

İnsanların tek bir tıklamayla sayısız 
bilgiye erişebildiği bir çağda bu şehirde 
müştereken yaşayan 16 milyonluk 
toplumun her bir ferdinin, içinde yaşadığı 
şehrin geleceğini ve kendi kişisel hayatını 
güzelleştirebilmek adına söyleyeceği 
bir sözü, sunabileceği en az bir önerisi 
olduğuna inanıyoruz. 

Her bir sözü ya da öneriyi dikkate alıyoruz, 
her bir hayali kendi hayallerimizin yanına 
katarak bu şehri yönetmek istiyoruz. 

Vatandaşın sesine kulak vermeyi, 
katılımcılığı ve insan odaklılığı 21. yüzyıl 
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belediyecilik anlayışımızın merkezine 
koyuyoruz. 

Günümüzün ilerlemiş bilimsel, teknolojik 
imkânları düşünüldüğünde bir kente hizmet 
etmenin yolları sınırsızdır. 

Bundan yirmi beş ya da otuz yıl öncesine 
kadar sunulamayan ya da çok uzun bir 
sürelerde sunulabilen hizmetler, bugün 
artık saniyelerle vatandaşlarımızın önüne 
getirilmektedir. 

21. yüzyıl belediyeciliğini diğerlerinden 
ayıran temel unsur, vatandaşına hizmet 
ederken hiç kimseyi dışarıda bırakmayan 
yönetim anlayışıdır.

Bir şehirde hizmetlerin üretilmesinden 
daha önemli olan şey, o hizmetlerin nasıl 
üretildiğidir.  

Bir şehrin geleceği planlanırken o şehirde 
yaşayanlar sürecin içinde yoksa, o 
planlamanın bir anlamı yoktur. 

O yüzden benim yeni nesil belediyecilik 
diye tarif ettiğim yerel yönetim anlayışı, 
demokratik katılım mekanizmalarının 
sonuna kadar çalıştırıldığı ve her önemli 
kararda şehirde yaşayanların sesine ve 
iradesine kulak verildiği bir anlayıştır.

Yeni nesil belediyecilik anlayışında ne 
yaptığından çok nasıl yaptığın önemlidir. 
 
Bu şehirde ve bu şehrin geleceğinde bundan 
böyle ne yapılacağı tepeden inme bir şekilde 
dayatılan değil, 16 milyonun demokratik yol 
mekanizmalarla katılımcı olacağı süreçlerle 
saptanacak.

16 milyon İstanbullunun katılımcı süreçlerle 
geliştirilmesine yardım edeceği projeler, 
kendiliğinde bir siyasi ekibin projeleri değil, 
İstanbulluların tamamının projeleri olacağı 
için engellenmeleri imkânsızlaşacak.

İstanbul’da yapılacak hizmet ve projeler, 
bundan böyle siyasetçiler tarafından ihsan 
edilen şeyler olmaktan çıkacak. 

Çünkü İstanbul, belli bir kişinin, belli küçük 
bir grubun değil, 16 milyon İstanbullunun.  

desteklendiği, 16 milyon İstanbullunun 
kendini özgür ve mutlu hissettiği bir şehir 
olmak için mekanizmalar geliştirecek.

Kuracağımız yeni müesseselerle temel 
hedefimiz İstanbul’un her bakımdan açık, 
üreten ve çok sesli bir şehir olmasını 
sağlayacağız.

Çünkü hem insanımızın, hem şehrimizin, 
hem de ülkemizin buna ihtiyacı var.

İstanbul için çalışırken adaleti tesis etmeyi; 
kentin her kesimine yönelik kapsayıcı 
politikaları geliştirmeyi bu açıdan çok 
önemsiyoruz. 

Biz, adaletin ve kapsayıcılığın tek yönlü 
olarak tesis edildiğine inanmıyoruz. 

İnsanlar için çalışırken yine onların 
görüş ve beklentilerine başvuruyor; 
hizmetlerimizden doğacak memnuniyeti 16 
milyonun gözlerinde görmeyi istiyoruz. 

Sevgili İstanbullular, 

Dünyada belki de hiçbir kentin sahip 
olmadığı eşsiz bir kültür ve tarih mirasına 
ev sahipliği yapan kentimizin yine dünyada 
benzerine çok az rastlanır bir doğası var. 

Kentin varlıklarını korumak için çaba 
sarf ederken yenilikçi, çevreye duyarlı 
çözümlerle yeni sosyal yaşam alanları 
üretmek, İstanbulluların kentin 
zenginliklerine erişimini artırmak 
amaçlıyoruz. 

Dünyanın en büyük mega şehirlerinden 
biri olan İstanbul’un önünde aşılması 
gereken çok sayıda sorun olduğunu çok iyi 
biliyoruz.

Bu sorunların hızlı ve kolay çözümlerinin 
olmadığının da bilincindeyiz.

Yakın zamanda yaşadığımız depreme 
hazırlık başta olmak üzere, İstanbul’u daha 
yaşanabilir bir şehir haline getirmek için 
atmamız gereken pek çok adım var.
Ama zorluklarımız ne olursa olsun, 
sorunlarımızın çözümleri ne kadar ihmal 
edilmiş olursa olsun bu aziz şehrin çok da 

O nedenle bu sürecin iletişimini “İstanbul 
Senin” diye tanımlıyoruz.

Çünkü şehrin geleceğini küçük bir bürokrat 
grubun masa üstünde planlaması yerine, 
tüm kente sorarak birlikte planlaması 
kentte yaşayanların iradesini getirir.

Bu yöntem sadece ortak akıl ve demokratik 
katılım yöntemi değildir, bu aynı zamanda 
şehrin geleceği için toplumun tüm yaratıcı 
kapasitesinden yararlanmak demektir. 

Milyonların çözümleme zenginliğini ve 
çeşitliliğini işin içine katmak demektir.
 
Çünkü iyi biliyoruz ki, hiçbir akıl, ortak 
akıldan daha ileride değildir.

Kampanyam sırasında “İstanbul’un gelmiş 
geçmiş en demokrat belediye başkanı ben 
olacağım” derken temel çıkış noktam bu 
anlayıştı. 

Yaşayarak şahit olduk ki, şehrin yaşam 
kalitesini artırmak ve kentin enerjisini 
körelten monoton gidişattan kurtarmak için 
bundan daha iyi bir yol yok. 

Kampanyamız boyunca söz verdiğim gibi, 
artık projeler kadar demokratik süreçlere 
sahip çıkmak bakımından da İstanbul’a yeni 
bir başlangıç yapıyoruz.

İstanbul’un giderek soğumaya başlamış 
olan potansiyelinin açığa çıkarılmasında 
demokratik yol ve yöntemleri sonuna kadar 
geliştiren ve kalıcı hale getiren bir yönetim 
felsefesi izleyeceğiz.

İstanbul bundan sonra sadece insan 
kaynakları, ekonomisi ve ritmi yüzünden 
parlayan bir şehir olmayacak…

Aynı zamanda geliştireceği ve özümseyeceği 
yerel demokrasisiyle de parlayacak ve örnek 
bir çekim merkezine dönecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu ve 
bunun gibi yol, yöntem ve mekanizmalarla 
yerel demokrasinin geliştirilmesi yolunda 
global bir ilham kaynağı olacak. 

Bundan böyle bu şehir, kültürel çeşitliliğin 

şanslı bir zenginliği var. 

Her türlü sorunu çözüp, şehrimizi başarıya 
ulaştıracak o büyük zenginlik sizlersiniz; bu 
şehirde yaşayan ve bu şehrin gerçek sahibi 
olan 16 milyon yurtsever iyi insan.

Yapmamız gereken sizleri, bu şehrin 
rengarenk zenginliğini etkin şekilde 
İstanbul’un yönetimine katmaktır.  

O yüzden ben kendimi bu şehrin 
yöneticisi olarak değil, sizlerin 16 milyon 
İstanbullunun enerjisini, yaratıcılığını ve 
yeteneğini açığa çıkarmakla görevli bir 
moderatör olarak görüyorum.

Sadece ben değil, bütün ekibimin de böyle 
görmesi için uzun mesai harcıyorum.
Ama göreceksiniz, sizlerle birlikte çok güzel 
işler başaracağız.

Sizlerle sizlerin ihtiyaçlarını aciliyet 
sırasına göre önceliklendireceğiz. Geleceğe 
sizlerle birlikte karar vereceğiz.

Şehrimizin tüm yaratıcılığını açığa çıkarıp, 
birlikte üretmek ve ürettiklerimizi adil 
biçimde paylaşan kent olma hayalimizi 
gerçekleştireceğiz.

İstanbul sizin iradeniz ve katılımınızla, 
bizden sonraki kuşakların gurur 
duyacakları, adil, yaratıcı ve yeşil bir kent 
olacak.

Sevgili İstanbullular,

Yaptığımız, yapmayı öngördüğümüz 
çalışmaların sonucunda İstanbul’un 
2024’te, 2030’da ve 2050’de dünya tarafından 
imrenilen yaşam kalitesi yüksek bir kent 
olmasını arzuluyoruz. 

Bu tarihi yolculukta hepimiz 16 milyon 
İstanbullu eşit ve saygın birer ortağız.

İstanbul’un geleceğine birlikte karar 
vermek adına sizinle gerçekleştirdiğimiz 
bu toplantıların ilkine katılımınız için her 
birinize şükranlarımı sunuyorum. ■
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YÖNETİCİ ÖZETİ

25 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen Hemşehri Dernekleri 
Çalıştayı’na 630 adet hemşehri derneğinden temsilcilerin de dahil 
olduğu 1443 ziyaretçi katılmıştır. 

Çalıştay iki oturumda gerçekleştirilmiştir. Toplam 1 saat süren ilk 
oturumda katılımcılar 189 masa etrafında, hemşehri derneklerinin 
en temel sorunları ve derneklerin İBB’den beklentileri üzerine 
yoğunlaşmışlardır. 30 dakika süren ikinci oturumda, katılımcılar 
puanlama yöntemi ile 18 başlığı değerlendirmişlerdir.

Çalıştay kapsamında 189 masada tartışılan “Hemşehri 
derneklerinin en temel 5 sorunu” ve “Hemşehri derneklerinin 
İBB’den beklentileri” başlıklarından elde edilen görüşlere dayalı 
olarak kelime bulutu analizi yapılmıştır. Buna göre hemşehri 
derneklerinin en temel sorunları ve İBB’den beklentileri; İBB ile 
iletişim kurma, mekân tahsisi ve ekonomik yardım çerçevesinde 
şekillenmiştir. 

Yapılan anketin ana sonuçları arasında İBB bünyesinde bir 
hemşehri dernekleri masasının kurulmasının ihtiyacı öne çıkmıştır. 
Katılımcılar hemşehri derneklerinin yapacağı organizasyonlarda 
İBB’nin çatı kurum olmasını talep etmişlerdir. Tanıtım günlerinin 
daha amacına uygun yapılması gerekliliğinin altı çizilirken, yapılan 
etkinliklerde mekân tahsisi, izin süreçleri, koordinasyon, hijyen 
ve finansman noktasında sorunların yaşandığı dile getirilmiştir. 
Etkinlikler için düzenli mekân ihtiyacının sıklıkla vurgulandığı 
çalıştayda, öne çıkan bir diğer sorun ise cenaze hizmetlerinde 
(cenazenin memlekete gönderilmesi hususu) yaşanan sorunlardır.
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ÇALIŞTAY 
HAKKINDA

ÇALIŞTAY HAKKINDA

Hemşehri Dernekleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
Hemşehri Dernekleri

Çalıştayın Amacı

Yöntem
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Ülkemizde sivil toplumun büyük bir kısmını dernekler 
oluşturmaktadır. Dernekler arasında da hemşehri 
dernekleri hatırı sayılır bir orana sahiptir. Sivil 
toplum kavramının sözlük anlamı “devlet kurumları 
içinde yer almayan ve devlet siyaseti gütmek üzere 
programlanmayan her türlü gönüllü kuruluş dernek, 
vakıf veya birliktir”.

Dernekler kuruluş amaçlarına göre değişmektedir. 
Bu bağlamda Türkiye’de çok farklı amaçlara yönelik 
dernek kurulduğu görülmektedir.  Göç alan bir bölge 
olan Marmara Bölgesi ve özellikle İstanbul’da yer alan 
derneklerin önemli bir bölümü Hemşehri Dernekleri’dir.

Hemşehri, genellikle aynı köyden, aynı ilçeden, aynı 
vilayetten, aynı bölgeden hatta kimi zaman aynı 
ülkeden insanları tanımlamak için kullanılan bir 
kelimedir. Hemşehri kelimesinin memleketi aynı yer 
olan insanları tanımladığı söylenebilir. Memleket ise, 
insanın doğup büyüdüğü yer ve ikliminde kök saldığı 
bölgedir. Dolayısıyla hemşehri kavramı memleketten 
uzakta olmakla, yani göçle yakından bağlantılı bir 
terimdir¹.

Hukuk alanında ise hemşehri kelimesi, 1580 sayılı 
Belediye Kanunu’nun Hemşehri Hukuku başlığı altında 
düzenlenen maddesinde, “Her Türk, nüfus kütüğüne 
yerli olarak yazıldığı beldenin hemşehrisidir” seklinde 
bir tanımlanmıştır. Ancak yeni Belediye Kanunu bu 
tanımlamayı değiştirerek “Herkes ikamet ettiği beldenin 
hemşehrisidir” şeklinde bir tanımlanmaktadır.

Hemşehri dernekleri, “Coğrafi bölgelerinden kopan 
kendileri ve yeni yerleşim yerlerinde doğan çocuklarını 
kültürel değerleriyle yaşatmaya ve yöresel kültürlerini 
devam ettirmeye özen gösteren organize gruplardır”². 

Hemşehri derneklerinin isimlendirilmesinde genel 
olarak insanlar geldikleri il, ilçe ya da köylerinin adlarını 
kullanmaktadırlar. Söz konusu dernekler çoğunlukla 
hemşehriler arasında yardımlaşma ve dayanışma 
amacıyla kurulmaktadır. 

Hemşehri 
Dernekleri

¹KURTOGLU, Ayça (2004) Hemsehrilik ve Şehirde Siyaset, Keçiören Örneği, 
İletişim Yayınları, İstanbul,s.147
²GENÇ, Yusuf (2008), “Kentin Sosyal Değişiminde Yöresel Kültürlerin 
(Hemşehri Dernekleri) Rolü”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi  27 Haziran 2008 
Tarihli Yöresel Kültürler Sempozyumu, (22 Şubat 2012) 
 http://www.kocaeliaydinlarocagi.org.tr/ Yazi aspx?ID=528, 

Sivil Toplum Kuruluşları ile iletişimi güçlendirmek ve 
yapılabilecek ortak çalışmaları görüşmek amacıyla 
ziyaretler düzenlenmektedir. Bu ziyaretler çerçevesinde 
İBB’nin hizmet ve yatırımları hakkında bilgi verilmekte 
ve aynı zamanda ortak yürütülebilecek çalışma önerileri 
ve sosyal projeler ele alınmaktadır. Ayrıca ziyaretler 
esnasında talep, şikayet ve öneriler kayıt altına 
alınarak saha çözüm masası üzerinden çözümleme 
yapılmaktadır. STK Çalışmaları Birimi, Sivil Toplum 
Kuruluşları ile iletişimi güçlendirerek geleceğin katılımcı 
yerel yönetim modeline katkı sunmak vizyonu ile 2012 
yılı Nisan ayında kurulmuştur.

Amaçları;
 ▶ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul’da faaliyet 

gösteren Sivil Toplum Kuruluşları arasında köprü görevi 
üstlenmek,

 ▶ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin proje ve yatırımları 
hakkında, çalışma grupları ile etkileşim halinde, 
belediye imajına yönelik olumlu algı sağlamasına dair 
işbirliği geliştirmek,

 ▶ Toplumun her kesimine yönelik temel ihtiyaçların 
yanı sıra sosyal ihtiyaçların da karşılanmasına vesile 
olmak ve karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak 
amacıyla, kurumsal kapasiteyi ön plana çıkarmaktadır.

STK Çalışmaları Biriminin, İBB adına hemşehri, 
eğitim, spor kulübü, gençlik, kadınlar vb. birçok alana 
yönelik sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek 
ve çalışmalar gerçekleştirerek şehir yönetimine katkı 
sağlama anlamında büyük rolü bulunmaktadır.

 ▶ Manisa, Eskişehir, Adana, Niğde, Osmaniye ve 
Artvin’in düşman işgalinden kurtuluş  yıldönümleri 
nedeniyle İl Dernek ve Federasyonları ziyaret edilmiştir.

 ▶ Yenikapı’da gerçekleşen İstanbul Gençlik Fuarı’nda 
stant kurulmuş ve alandaki STK’lar ziyaret edilmiştir.

 ▶ Yenikapı ve Maltepe etkinlik alanında düzenlenen 
Hemşehri Tanıtım Günleri’nde STK  Çalışmaları Birimi 
tarafından danışma standı kurulmuş olup, alandaki 
STK’lar ve resmi kurumlar ziyaret edilmiştir.

 ▶ 13 federasyonla (Zonguldak, Malatya, Tüm Sinop, 
Bitlis, Tokat, Rize, Sivas, Kastamonu, Trabzon, 
Diyarbakır, Tüm Nevşehirliler, Kahramanmaraş 
ve Ardahan Dernekler Federasyonu) öncesinde 
görüşülerek federasyon buluşmaları kapsamında 

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Hemşehri Dernekleri

İBB STK Çalışmaları 
Birimi Tarafından 
Yürütülen Çalışmalar

İBB’nin Hemşehri 
Dernekleri ile İlgili 
Yürüttüğü 2019 
Yılına Ait Faaliyet 
ve Çalışmalar
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İstanbul’un tarihini ve kültürünü tanıtan beyaz gezi 
etkinliği yapılmış ve o ilin bürokratları ile federasyon 
üyeleri bir araya getirilmiştir.

 ▶ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Hemşehri Dernekleri Çalıştayı’nda dernek 
aramaları, davetiyeler, oturma planları, salon 
içerisindeki organizasyonun yürütülmesinde görev 
alınmıştır.

Hemşehri Dernekleri Çalıştayı’nın amacı İstanbul’da 
faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin temel sorun 
ve beklentilerini eşitlikçi ve kapsayıcı bir yöntemle 
öğrenmek; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hemşehri 
derneklerine verdiği destek ve hizmetlerin yeniden ele 
alınması için mevcut durumun anlaşılmasına katkı 
sağlamaktır.  

Bu rapor İstanbul’da faaliyet gösteren hemşehri 
derneklerinin davet edildiği Hemşehri Dernekleri 
Çalıştayı’nın düzenleme süreci ve çalıştay sürecine 
ilişkin deneyimlerin özetlenmesi, çalıştaya katılan 
hemşehri derneklerinin sorunlarını ve yerel yönetimden 
beklentilerini ortaya koymaya yönelik anket ve yuvarlak 
masa toplantısının sonuçlarını belgelemektedir.

2020 yılı Ocak ayı itibariyle İstanbul genelinde faaliyet 
gösteren yaklaşık 26.600 adet sivil toplum kuruluşu 
bulunmaktadır. Bu kuruluşların yaklaşık 25.000 
adedi konfederasyon, federasyon, dernek; yaklaşık 
1.600 adedi ise vakıf statüsü taşıyan kuruluşlardan 
oluşmaktadır.

İstanbul Dernekler Masası’ndan alınan bilgiye göre 
il, ilçe, köy veya mahalle düzeyinde hemşehrilik 
tanımlayan 6632 adet hemşehri derneği, 167 
federasyon ve 13 konfederasyon bulunmaktadır. 
Hemşehri derneklerinin 2328’i hemşehrilik bağlarının 
il ve ilçe düzeyinde tanımlandığı derneklerdir. 
Konfederasyonların tamamı il düzeyinde hemşehrilik 
tanımlarken, federasyonların bir bölümü ilçe düzeyinde 
hemşehrilik ilişkisi tarif etmektedir.

Yapılan incelemeler sonucunda İstanbul’da faal olan 
dernek, federasyon ve konfederasyon ve platformlar 
arasından 1.585 dernek, 167 federasyon,14 
konfederasyon ve 2 platform Hemşehri Dernekleri 
Çalıştayı’na davet edilmiştir.

630 adet hemşehri STK’sından 907 temsilci 
katılmıştır. Çalıştay iki oturumda gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştayın Amacı

Yöntem

Toplam 1 saat süren ilk oturumda katılımcılar 189 
masa etrafında, hemşehri derneklerinin en temel 
sorunları ve derneklerin İBB’den beklentileri üzerine 
yoğunlaşmışlardır. Çalıştaya katılan dernek, federasyon 
ve konfederasyonlar 10’ar kişilik masalarda geldikleri 
iller dikkate alınarak yerleştirilmiştir. Her masada 
bulunan raportörler masadaki katılımcıların tartıştığı ve 
ortak karar olarak sunduğu 5 temel sorun ve 5 temel 
beklentiyi raporlamıştır. 

Çalıştayın ikinci bölümünde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından katılımcılara toplu olarak anket 
uygulanmış olup, katılımcılar masalarda yer alan 
cihazlar yardımı ile soruları yanıtlamıştır. 30 dakika 
süren ikinci oturumda, katılımcılar puanlama yöntemi 
ile 18 başlığı değerlendirmişlerdir.

Bu rapor çalıştaya katılan sivil toplum kuruluşlarının 
temel sorun ve beklentilerinin yanı sıra anket 
sonuçlarını ve yorumlarını da içermektedir.
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ÇALIŞTAY 
KATILIM DURUMU

ÇALIŞTAY KATILIM DURUMU

Katılımcı Kırılımı
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Katılımcı Kırılımı

112 
FEDERASYON

1143 
KATILIMCI

12 
KONFEDERASYON

7 
PLATFORM

189
RAPORTÖR

499
DERNEK 

 

“Hemşehri Dernekleri Çalıştayı”na, 69 ilden toplam 499 dernek, 
112 federasyon, 12 konfederasyon, 7 platform katılmıştır. Çalıştaya 
toplam 1143 kişi katılım göstermiştir. 69 ilden hemşehri derneği 
temsilcilerinin yer aldığı çalıştaya en yüksek katılım Sivas, Tokat ve 
Giresun illerinden gerçekleşmiştir.

Sivas, Tokat, Kastamonu, Sinop illerinden yoğun katılım sağlanmıştır.

İllere Göre Katılan Hemşehri STK’ları Sayısı (Dernek, Federasyon, Konfederasyon ve Platform)
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Bölge  - STK Sayısı

Tablo 1. İllere Göre Katılan Hemşehri STK’ları Sayısı (Dernek, Federasyon, Konfederasyon ve Platform)

Tablo 2. Bölgesel Temsiliyet Sağlayan STK'lar

Hemşehri Dernekleri Katılımcı Kırılımı

Çalıştaya Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Karaman, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa 
Uşak, Yalova illerinden STK katılımı olmadığı tespit edilmiştir.
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Temel Sorunlar ve Beklentiler İBB ile İletişim

Çalıştay süresince katılımcılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 
iletişim halinde olma isteklerini bildirmiştir. Belediye Başkanı Sn. 
Ekrem İmamoğlu ile birebir görüşme isteğinden, ilgili birimlerle 
yapacakları görüşmelerde dernek kimliği ile öncelikli olma talebine 
kadar çok sayıda beklenti iletişim başlığı altında değerlendirilmiştir. 
İletişim kurma taleplerinin çoğu yapılacak olan etkinliklerde aktif rol 
alma, mekân tahsisi ya da kira desteği talep etmek, öğrencilere burs 
verilmesi için talepte bulunmak gibi konuları içermektedir. Bu talepleri 
iletebilecekleri bir birim olması ve düzenli toplantılar öne çıkan 
başlıklar arasındadır.

 ▶ İller ile ilgili alınan kararlarda federasyonlara danışılmaması,
 ▶ Dernekler olarak ilgili kurumlara bir türlü ulaşılamaması,
 ▶ Belediyeler ile iletişimin sağlıklı kurulamaması. Tüm hizmetler için 

ortak daire başkanlığının bulunmaması,
 ▶ İBB’nin derneklerle düzenli toplantılar yapmaması,
 ▶ İBB’de derneklerle ilgili bir birim yer almaması,
 ▶ Derneklerin bir araya toplanmaması ve ortak bir aklın 

oluşturulamamasıdır.

Çalıştayın ilk bölümünde katılımcıların hemşehri derneklerinin temel 
sorunlarını ve beklentilerini tartışmaları istenmiştir. Yapılan tartışmalar 
sonucunda 5 temel sorun ve 5 temel beklenti masada yer alan ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen raportörler 
tarafından not alınmıştır. Tartışmalar beş ana başlıkta toplanmaktadır.
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Mekân Tahsisi

Hemşehrilik çatısı altında bir araya gelen kişilerin oluşturduğu sivil 
toplum kuruluşlarının mekân ihtiyaçları temelde ikiye ayrılmaktadır. 

Bunlardan ilki yapacakları sosyal faaliyetler için gereksinim duydukları 
mekân ihtiyacıdır. Sosyal faaliyetler için duydukları mekân ihtiyacı; 
toplulukların sosyal, kültürel ve dini ritüelleri için gerekli koşulları 
içeren kalıcı veya geçici, açık veya kapalı mekânlardan oluşmaktadır. 

Diğer mekân ihtiyacı duyan grup ise derneklerin idari faaliyetlerini 
yürüttükleri mekânların fiziksel koşullarının yetersiz olması sebebi ile 
talep ettikleri mekân tahsisi ya da kira desteklerinden oluşmaktadır. 
Ortak mekân kullanma önerisi bu grup için de söz konusu olmakla 
birlikte derneklerin ağırlıklı olarak kendilerine ayrılmış mekân ihtiyacı 
dile getirilmiştir.

 ▶ Mekân ve kira ödemesi konusunda yaşanan sıkıntıların olması,
 ▶ Belediye ve STK dayanışması ortaklığı ile dernekler vadisinde her il 

için bir mekânın yer alması,
 ▶ Lokal ruhsatı alınamaması,
 ▶ Hemşehri derneklerine her ilçede bir yönetim odasının ve bir büyük 

salonun (programlarını icra edebileceği çok amaçlı salon) temin 
edilmesi,

 ▶ Derneklere yer tahsisinde gençlere sosyal faaliyetlerin yapılabileceği 
yerlerin olmasıdır.

Ekonomik Yardım

Hemşehri dernekleri, üyelerinden düzenli aidat toplanamaması sebebi 
ile ekonomik olarak sorun yaşamaktadır. Bu kapsamda kentsel altyapı 
ve hizmetlerin sunumunda ve vergi ödemelerinde indirim talepleri dile 
getirilmiştir. Derneklerin mekânsal bakım ve onarım faaliyetlerine de 
bir başka talep grubu ise gelir getirici etkinlikler anlamında bekledikleri 
altyapı desteğidir.

 ▶ Derneklerin elektrik, su faturalarında yüzde 50 indirimin yapılması,
 ▶ Aidat toplama imkânı olmadığı için finansman sıkıntısı,
 ▶ Derneklerdeki emlak vergilerinin yüksek olması,
 ▶ Sosyal yardım, eğitim ve sosyal etkinlikler anlamında İBB ve ilçe 

belediyelerinden destek alınamaması, kaynakların yetersizliği,
 ▶ Dernek bakım ve onarımlarında yardım yapılmıyor olmasıdır.
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Etkinlikler ve Yöresel Günler Etkinliği

Etkinlik organizasyonu ile ilgili taleplerin önemli bir bölümü etkinliklere 
yönelik ulaşım desteği konusunda odaklanmıştır. 

Yöresel günler etkinliği konusundaki beklentiler mekânsal ve ekonomik 
beklentiler ile benzerlik göstermekle birlikte katılımcıların yöresel 
günler başlığında önemli sayıda benzeşen sorun ve beklentileri dile 
getirmesi nedeni ile ayrı bir başlık olarak ele alınmıştır.

Ortak taleplerin bir bölümü mekân talepleri ve kullanılan mekânlardaki 
altyapı eksikliklerinin giderilmesi üzerinedir. 

 ▶ Kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılacağı merkezlerin eksikliği 
sorunu tespit edilmiştir.

 ▶ Derneklerin yöresel ürünlerini tanıtması, kaynaşmanın 
sağlanabileceği alanların tesis edilmesindeki yetersizlikler 
belirtilmiştir.

 ▶ Sosyo-kültürel etkinlikler için ulaşım, maddi kaynak, organizasyon 
ekipmanı konularında destek sağlanması gerekliliğidir.

 ▶ Derneklerin etkinliklerine ilişkin tanıtım talepleri bulunmaktadır. 
Kültür AŞ ile ortak çalışılarak derneklerin yayın, broşür ve kitaplarının 
tanıtılması konusunda talepler vurgulanmıştır. 

 ▶ Diğer bir grup talep ise dernekleri bir araya getiren Hemşehri 
dernekleri çalıştayı gibi organizasyonların devamlı olması üzerinedir.

 ▶ Yeteri kadar bir araya gelip sosyal aktiviteler yapılamaması,
 ▶ Yılda bir defa kültürel etkinlik ve özellikle şehir dışına gezi 

düzenlenmesidir.
 ▶ Derneklerin temsil ettiği yerleşmenin kültürünü tanıtmasına önem 

verilmektedir. Yalnızca tanıtıcı değil kültürel sürekliliğin sağlanması 
üzerine de aktiviteler yapmak istemektedirler.

 ▶ Derneklerin temsil ettiği bölgelere ilişkin aktivitelerin yapılması,
 ▶ Yörelerin değerlerinin halka tanıtılması ve yaşatılması adına 

çalışmalar yapılmasıdır.

Cenaze Hizmetleri

Hemşehri dernekleri katılımcılarının önemli bir bölümü cenaze 
hizmetleri ile ilgili talepler bildirmiştir. Talepler iki başlık altında 
toplanabilir. Bir grup talep taziye için gerekli mekânsal ihtiyaçlar 
(taziye evleri yapılması), taziye için şehri dışından gelenlerin 
konaklaması ve kent içi taşıma konusunda kapasitenin yetersiz olması 
gibi kent içinde verilen hizmetlerle ilgilidir.

 ▶ Cenaze hizmetlerinin dernekler için yetersiz oluşu,
 ▶ Cenaze hizmetleri ile ilgili; Büyükşehir Belediyesi ve yerel 

belediyelerle alakalı, yemek ve ulaşım gibi konularda problem 
yaşanması,

 ▶ Cenazelerde araç sayısının az olması,
 ▶ Her bir ilde taziye evinin olmaması,
 ▶ Mahallelerde kaldırılan cenazelerde taziyeye gelenlerin misafir 

edileceği yerlerin bulunmamasıdır.

Diğer bir grup talep ise cenazenin şehir dışına nakli ile ilgilidir.
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Kelime Bulutu Analizi

Çalıştay kapsamında 189 masada tartışılan “Hemşehri derneklerinin 
en temel 5 sorunu” ve “Hemşehri derneklerinin İBB’den beklentileri” 
başlıklarından elde edilen raportör dökümleri incelenerek, bu başlıklara 
yönelik anahtar kelime çalışması yapılmıştır. Anahtar kelimeler 
kullanılarak kelime bulutu oluşturulmuştur. 

Kelime bulutu çalışmasına göre en temel sorun olarak “İBB ile iletişim” 
başlığı ortaya çıkmaktadır. Hemşehri dernekleri temsilcilerinin 
İBB kurum ve kuruluşları ile iletişime girmekte zorlandıklarını 
düşündüklerini ifade ettikleri bu başlıkta şu görüşler bildirilmiştir: 

 ▶ Federasyonların kurumlarda çalışanları olmaması nedeniyle 
temsiliyetin bulunmaması,

 ▶ Yeni kurulan ya da mevcutta bulunan dernek ve federasyonların 
yeteri kadar desteklenmemesi,

 ▶ Dernek faaliyetlerinin incelenmemesi,
 ▶ Kayıt dışı derneklerin bulunmasıdır.

“İBB ile iletişim” başlığından sonra bir diğer önemli madde olarak ifade 
edilen “mekân tahsisi” başlığında ise şu görüşler bildirilmiştir:

 ▶ STK’ların toplanma alanlarının bulunmaması,
 ▶ Dernek ve federasyonların yer sorunu bulunması,
 ▶ Büyük bir sorun olarak bina teçhizat ve yer sıkıntısı bulunmasıdır.

Üçüncü önemli madde olarak öne çıkan “ekonomik yardım” başlığında 
ise şu görüşler yer almaktadır:

 ▶ Elektrik, doğalgaz ve su gibi temel ihtiyaçların karşılanabilmesi ve 
faturaların ödenebilmesi için maddi desteğe ihtiyaç duyulması,

 ▶ Gelir kaynaklarının azlığı, maddi imkânsızlıklar, düzenli gelir azlığı,
 ▶ Derneklerin sosyal yardım için kaynak bulamamasıdır.

Katılımcılara Hemşehri Derneklerinin en temel beş sorunu ve İBB’den 
beklentileri soruları sorulduğunda gelen yanıtlardan sıklık analizi 
yapılarak kelime bulutu oluşturulmuştur. 
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Anket Sonuçları
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Çalıştay katılımcılarının dernekleri dayanışma ve tanış olma açısından 
nasıl değerlendirdiğinin anlaşılması amacıyla derneklerin bu konudaki 
önemine ilişkin bir soru sorulmuştur. Çalıştay katılımcıların %86’sı 
hemşehri derneklerinin, tanışma ve dayanışma açısından önemli 
merkezler olduğunu düşünmektedir.

Çalıştay sorularına verilen yanıtlardan da tespit edildiği üzere 
hemşehri derneklerinin İBB’den beklentileri ve sorunları arasında 
İBB ile iletişim önemli bir konumdadır. Çalıştay katılımcılarının 
%52’si, dernek ve hemşehrileri ile alakalı durumlarda İBB ile iletişime 
geçmekte zorluklar yaşadıklarını belirtmişlerdir.

Derneklerin tanışma ve dayanışma açısından 
önemli bir merkez olduğunu düşünüyorum.

Dernek ve hemşehrilerimizle alakalı bir sıkıntıda 
İBB ile iletişime geçmek kolaydır.

Grafik 1. Tanışma ve Dayanışma Açısından Derneklerin Önemi

Grafik 2. İBB ile İletişime Geçme Durumu
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Çalıştay katılımcılarının %89’u İBB bünyesinde Hemşehri Dernekleri 
Masası kurulması gerektiğini düşünmektedir. Çalıştayın sorun ve 
beklenti analizi kısmında da yoğun olarak değinilen iletişim sorununun 
bu şekilde çözülebileceği ifade edilmiştir.

Çalıştay katılımcılarının büyük bir çoğunluğu, hemşehrileri ile ilgili 
yapılacak organizasyonlarda İBB’nin çatı kurum olması gerektiğini 
düşünmektedir. Dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar ve 
platformlardan oluşan STK’ların yaptıkları etkinliklerde hem 
organizasyonel hem de altyapı ihtiyaçları bakımından İBB’den 
beklentileri olduğu gibi aynı zamanda ortaklaşa gerçekleşen 
organizasyonlarda İBB’den düzenleyici bir rol üstlenmesini bekledikleri 
görülmektedir.

İBB bünyesinde Hemşehri Dernekleri Masası'nın 
kurulması önemlidir.

İstanbul'da hemşehrilerimizle ilgili yapılacak 
organizasyonlara İBB'nin çatı kurum olmasını 
ister misiniz?

Grafik 3. Hemşehri Dernekleri Masası Kurulması

Grafik 4. İBB'nin Çatı Kurum Olması
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Çalıştay katılımcıları, dernekler arası işbirliklerinin güçlü olmasına 
ilişkin farklı yanıtlar vermiştir. Çoğunluk işbirliklerinin güçlü olduğunu 
belirtse de eşit derece bir çoğunluk işbirlikleri noktasında derneklerin 
yetersiz kaldığını düşünmektedir.

Çalıştay katılımcılarının büyük bir çoğunluğu, gerçekleştirilen 
tanıtım günlerinin hemşehrilere ve yerel üreticilere katkı sağladığını 
düşünmektedir.

Hemşehri dernekleri arasında iş birliği güçlüdür.

Tanıtım günleri hemşehrilerimize ve yerel 
üreticiye katkı sağlamaktadır.

Grafik 5. Hemşehri Dernekleri İş Birliği

Grafik 6. İlin veya Bölgenin Kalkınması için Hemşehri Dernekleri 
ile Bir Araya Gelmek 
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Çalıştay katılımcılarının büyük bir çoğunluğu, yerel yönetim kurumları 
ile iletişim halinde olduklarını ifade etmektedir.

Çalıştay katılımcılarının %73’ü gerçekleştirilen tanıtım günlerinin 
memleketlerine katkı sağladığını düşünmektedir.

Memleketimizdeki yerel yönetimlerle iletişim 
halindeyiz.

Tanıtım günleri memleketimize katkı 
sağlamaktadır.

Grafik 7. Yerel Yönetimlerle İletişim Açısından Derneklerin 
Önemi

Grafik 8. Tanıtım Günlerinin Hemşehri Dernekleri Açısından 
Önemi
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Çoğunluk doğru yansıttığını belirtmiştir, ancak doğru yansıtmadığını 
düşünenler de doğru yansıttığını düşünenlere yakın bir sayıda 
bulunmaktadır.

Çalıştay katılımcılarının büyük bir çoğunluğu, gerçekleştirilen 
tanıtım günlerinin hemşehrilere ve yerel üreticilere katkı sağladığını 
düşünmektedir.

Tanıtım günleri kültürümüzü yansıtmaktadır.

Tanıtım günleri hemşehrilerimize ve yerel 
üreticiye katkı sağlamaktadır.

Grafik 9. Tanıtım Günlerinde Kültürün Yansıtılması

Grafik 10. Tanıtım Günlerinin Hemşehrilere ve Üreticilere Katkısı
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Çalıştay katılımcılarının büyük bir çoğunluğu, gerçekleştirilen tanıtım 
günlerinin memleketimizin turizminin gelişmesine katkı sağladığını 
düşünmektedir.

Çalıştay katılımcılarının büyük bir çoğunluğu, İstanbul’da yapılan 
organizasyonlarda mekân sorunu yaşadıklarını ifade etmektedir.

Tanıtım günleri ülkemizin turizmine katkı 
sağlamaktadır.

İstanbul’da yaptığımız organizasyonlarda mekân 
sorunu yaşıyoruz.

Grafik 11. Tanıtım Günlerinin Turizme Katkısı

Grafik 12. Organizasyonlarda Mekân Sorunu
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Çalıştay katılımcılarının büyük bir çoğunluğu, İstanbul’da yapılan 
organizasyonlarda izin alma konusunda sorun yaşadıklarını 
belirtmektedir.

Çalıştay katılımcılarının büyük bir çoğunluğu, İstanbul’da yapılan 
organizasyonlarda koordinasyon konusunda sorun yaşadıklarını 
belirtmektedir.

İstanbul’da yaptığımız organizasyonlarda izin 
alma sorunu yaşıyoruz.

İstanbul’da yaptığımız organizasyonlarda 
koordinasyon sorunu yaşıyoruz.

Grafik 13. Organizasyonlarda İzin Alma Sorunu Yaşanması

Grafik 14. Organizasyonlarda Koordinasyon Sorunu Yaşanması
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Çalıştay katılımcılarının büyük bir çoğunluğu, İstanbul’da yapılan 
organizasyonlarda altyapı eksikliği ve hijyen konularında sorun 
yaşadıklarını belirtmektedir.

Çalıştay katılımcılarının büyük bir çoğunluğu, İstanbul’da yapılan 
sponsor ve kaynak konularında sorun yaşadıklarını belirtmektedir.

İstanbul’da yaptığımız organizasyonlarda altyapı 
eksikliği ve hijyen sorunu yaşıyoruz.

İstanbul’da yaptığımız organizasyonlarda 
sponsor ve kaynak sorunu yaşıyoruz.

Grafik 15. Organizasyonlarda Altyapı Eksikliği Sorunu Yaşanması

Grafik 16. Organizasyonlarda Sponsor ve Kaynak Sorunu 
Yaşanması
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Çalıştay katılımcılarının büyük bir çoğunluğu, cenaze hizmetleri 
kapsamında cenazelerini kendi şehirlerine göndermek konusunda 
sorun yaşadıklarını belirtmektedir.

Çalıştay katılımcılarının büyük bir çoğunluğu, etkinlikler için hemşehri 
derneklerine tahsis edilmiş bir mekân gerekliliğini ifade etmektedir.

Cenaze hizmetlerinde cenazemizi şehrimize 
gönderirken sorunlar yaşıyoruz.

Etkinliklerimiz için hemşehri derneklerine tahsis 
edilmiş düzenli bir mekân gereklidir.

Grafik 17. Cenaze Hizmetlerinde Cenaze Şehre Gönderilirken 
Sorun Yaşanması

Grafik18. Etkinlikler için Hemşehri Derneklerine Tahsis Edilmiş 
Düzenli Mekân İhtiyacı
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ÖNERİLER

ÖNERİLER

Öneri 1
İBB - Hemşehri Dernekleri Masası Kurulması

Öneri 2
İBB Hemşehri Dernekleri Masası Bilgilendirme 
Broşürünün Hazırlanması

Öneri 3 
İBB’nin Cenaze Hizmetleri Sürecinin 
Kapsamının Belirlenmesi ve Duyurulması

Öneri 4
Mekân Tahsisleri

Öneri 5 
İBB Yöresel Günler İş Modeli Önerisi
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Çalıştayın 1. oturumunda tartışılan “sorunlar ve 
beklentiler” sonucunda öne çıkan taleplerden biri “İBB 
ile iletişim” başlığı olmuştur. Bu başlık altında hemşehri 
derneklerinden ilgili kişilerin kurumlara ulaşmada sıkıntı 
yaşadığı ve buna karşılık olarak da ortak birimlerin 
kurulması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu talepler 
ışığında “İBB - Hemşehri Dernekleri Masası kurulması” 
önerisi geliştirilmiştir. Bu öneri ile dernekler ve İBB 
arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Öneri 1
İBB - Hemşehri 
Dernekleri Masası 
Kurulması

İstanbul’da faaliyet gösteren hemşehri dernekleri kendi 
illerinin gelenek-kültürünü tanıtmaya ve İstanbul'da 
yaşayan hemşehrileriyle bir araya gelmeye yönelik 
etkinlikler ve sosyal ağları için çeşitli hizmetler organize 
etmektedir.

Yapılan çalışmalar sonucunda öne çıkan talepler 
tabloda özetlenmiştir:

Talep 1
İBB ile İletişim

Talep 2 
Mekân Tahsisi

Talep 3
Ekonomik 
Destek

Talep 4 
Sosyal 
Faaliyetler

Talep 5
Cenaze 
Hizmetleri

 ▶ Kurumlara Ulaşılması
 ▶ Ortak Birimlerin Olması

 ▶ Mekân Tahsisi
 ▶ Kira Desteği
 ▶ Öğrenci Yurdu İmkânı

 ▶ Faturalara İndirim
 ▶ Kaynak Talebi

 ▶ Mekân, Sanatçı
    Ulaşım  Desteği

 ▶ Yöresel Günler

 ▶ Taziye Evi Tahsisi
 ▶ Şehir İçi ve Şehir Dışı

    Araç Tahsisi

“İBB - Hemşehri Dernekleri Masası kurulması” 
önerisini güçlendirmek ve uygulanabilirliğini arttırmak 
amacıyla ikinci öneri  “İBB ile Hemşehri Dernekleri 
Masası bilgilendirme broşürünün hazırlanması” olarak 
belirlenmiştir. Bu öneri ile kurulan yeni yapı hakkında 
bilgi paylaşımının yapılması ve süreç işleyişlerinin 
hızlandırılması hedeflenmektedir.

“Sorunlar ve beklentiler” çalışmasında diğer öne 
çıkan konu ise “Mekân Tahsisi”dir. Bu başlık altında 
derneklere mekân tahsisi, mevcut mekânlara 
yönelik kira yardımı ve öğrenci yurdu talebi üzerinde 
durulmuştur. Bu talepleri karşılamaya yönelik olarak 
“Mekân Tahsisi” önerisi geliştirilmiştir. Üç alt başlığa 
ayrılan bu öneri; açık hava mekânları, yöresel günlere 
yönelik mekânlar ve kapalı mekânlar olarak ele 
alınmıştır.

Mekân tahsisleri üç grupta ele alınabilir 

 ▶ Açık hava mekânları: İstanbul’da Çatalca, Belgrad, 
Anadolu Yakası bölgeleri seçilmiştir. Bu alanların piknik, 
konser ve etkinlikler için kullanılması önerilmektedir.

 ▶ Yöresel günler için Yenikapı ve Maltepe Etkinlik 
alanları önerilmektedir.

 ▶ Kapalı mekânlar: İBB Kültür Merkezleri. Yemekli 
toplantılar ve randevu ile diğer etkinlikler için 
kullanılabilir.

Öneri 3
Mekân Tahsisleri

Öneri 2
İBB Hemşehri 
Dernekleri Masası 
Bilgilendirme 
Broşürünün 
Hazırlanması

Açık Hava 
Mekânları

Yöresel 
Günler

Kapalı 
Mekânlar

 ▶ İstanbul'da 3 Bölge 
    (Çatalca-Belgrad-Anadolu)

 ▷ Piknik, Konser, Etkinlik vs.
 ▷ Sahne, Stant, Altyapı vs.

 ▶ Yenikapı
 ▶ Maltepe

 ▶ İBB Kültür Merkezleri

 ▷ Yemekli Toplantılar
 ▷ Randevulu Sistem

Mekân Tahsisleri
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Öneri 4
İBB Yöresel Günler 
İş Modeli Önerisi

Yöresel günlerle ilgili genel notlar şu şekildedir:

 ▶ İstanbul’da faaliyet gösteren hemşehri STK’ları kendi 
illerinin gelenek - kültürünü tanıtmaya ve İstanbul'da 
yaşayan hemşehrileriyle bir araya gelmeye yönelik 
etkinlikler organize etmektedir.

 ▶ Bu etkinlikler Yenikapı Sahili ve Maltepe Sahili’nde 
yoğun olarak gerçekleşmektedir. Beylikdüzü Metrobüs 
Meydanı da talebe göre tahsis edilmektedir.

 ▶ Etkinlikler Eylül ayı gibi başlayıp birer haftalık 
periyotlarla devam etmekte, Aralık ayı sonu gibi sona 
ermektedir. 

 ▶ Etkinlikler genelde illerin ilçe köy gibi dernek ve 
vakıfların bağlı olduğu federasyon, konfederasyon gibi 
çatı STK’lar tarafından organize edilmektedir.

 ▶ Etkinliklere illerin Valileri, Belediye Başkanları gibi il 
protokolü katılım sağlamaktadır.

 ▶ İBB tarafından etkinlik alanlarının tahsisi STK’lara; 
İl Valiliği'nden himaye yazısı getirmesi halinde 
yapılmaktadır.

İdare tarafından tespit edilen sorunlar şu şekildedir:

 ▶ Şehrin tanıtılmasını sağlamayacak STK’lar başvuruda 
bulunuyor. Şehri en iyi temsil kabiliyetine sahip olan 
STK’ların belirlenmesi gerekmektedir.

 ▶ Şehrin gelenek, kültür, turizm vb. potansiyellerine 
yönelik planlı ve düzenli bir çalışmanın yapılmaması söz 
konusudur.

 ▶ Etkinliğe katılan bir kişinin, ilgili şehre gitme isteğini 
uyandıracak çalışmalar yapılmamaktadır.

 ▶ Satış odaklı bir yaklaşım sergilendiği tespit edilmiştir. 
 ▶ Satıcılar şehre ait kişi ve firmalardan oluşmamaktadır.
 ▶ Tekstil, gıda gibi şehirle ilgili olmayan ticari satışlar 

yapılmaktadır.
 ▶ Temizlik ve güvenlik konularına dikkat edilmemektedir.
 ▶ İBB tarafından kurulan malzemelere zarar 

verilebilmektedir.
 ▶ Sahne etkinliklerinde ses seviyesine dikkat 

edilmemektedir.
 ▶ STK’lar, siyasi parti ve kişileri kullanarak standart 

tahsis işlemlerinin dışında taleplerde bulunulmaktadır.
 ▶ İBB tarafından sağlanan standart desteklerin haricinde 

çok sayıda ilave istek bulunmaktadır.

Hemşehri STK’larının gerçekleştireceği etkinliklere 
yönelik olarak her koşulda;

 ▶ İBB ile tahsis yapılan kurum arasında bir sözleşme 
yapılarak belli kurallar çerçevesinde etkinlikleri yapmaları 
sağlanabilir.

 ▶ Hemşehri STK’larının, anlaşma kurallarına uymamaları 
halinde bundan sonra kurum olarak İBB'den hiçbir tahsis 
ve destek alamayacakları sözleşmeye bağlanabilir.

Model I
 ▶ Sadece alan tahsisi yapılması.
 ▶ Tanıtım desteği verilmesi. (Tanıtım mecraları için 

baskı yapılması hariçtir.)
 ▶ Genel temizlik hizmeti verilmesi.

Model II
 ▶ Alan tahsisi yapılması.
 ▶ Tanıtım desteği verilmesi. (Tanıtım mecraları için 

baskı yapılması hariçtir.)
 ▶ Genel temizlik hizmeti verilmesi.
 ▶ Her alana İBB olarak ihtiyaçları olan yaklaşık 5 bin 

m2 çadırın sabit olarak kurulup destek olunması.

Model III  (2019 yılında bu öneri yapılmıştır.)
 ▶ Organizasyonların İBB tarafından ele alınarak 4 

bölüm halinde kurgulanaması.
 ▶ İlgili şehrin İl Kültür ve Turizm Müdürlükleriyle ve ilgili 

STK ile ortaklaşa çalışarak kurgunun gerçekleştirilmesi.

Model III üzerinden ilerlenmiştir.

ÖNERİLER

İBB Yöresel Günler 
İş Modeli

Etkinliğin Sahibi İBB Olur, Derneklere 
Stant Verilir, Açılışı  Başkan Yapar.

Yöresel Günler Etkinliği 
Taslak Takvimi Hazırlanır.

İlgili Hemşehri Dernekleri 
Toplantıya Çağrılır.

Yöresel Gün Etkinliğinin İçeriği
 Tartışılır, Fikirler Alınır.

Etkinliğe Davet Edilecek Firmalar, 
Sanatçılar, Panelistler Belirlenir.

İBB Kültür A.Ş. Organizatörlüğünde 
Süreç Yürütülür.

İlgili İlde Valilik-Beldiye-Ticaret ve Sanayi 
Odası gibi kurumlarla görüşme yapılır. 

Etkinliğin Katılan Firmalardan 
Herhangi bir Ücret Talep Edilmez.

Etkinlik Kültür A.Ş. Tarafından 
Organize Edilir.
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Yöresel Günler 
Gelir Paylaşımı 
Modeli Önerileri

ÖNERİLER

Çalıştay kapsamında öne çıkan taleplerden bir diğeri 
de “Cenaze Hizmetleri” başlığı olmuştur. Taziye evi 
gereksinimi ve cenaze süresince araç tahsisinin 
yetersizliği üzerinde durulmuştur. Ancak İBB’nin 
Cenaze Hizmetleri’nin mevcut durumu incelendiğinde 
yetersizlikten ziyade bu hizmetlerinin kapsamının 
net olarak derneklerle paylaşılmadığı görülmüştür. 
Dolayısıyla derneklerin bu bağlamdaki beklentileri 
yüksek düzeydedir. Öte yandan özellikle şehir dışı 
cenaze hizmetleriyle ilgili yeterli bilgi ve istatistiğin 
paylaşılması gereklidir. Özetle bu alandaki hizmetlerin 
kapsamının net bir şekilde derneklerle paylaşılması ve 
ilgili istatistiklerin açıklanması önem arz etmektedir.

İBB Yöresel Günler 
Etkinlik İçeriği Önerisi

Yöresel Tatlar

Yöresel Ürünler

Sanat Etkinliği

Kültürel Etkinlik

İstanbul Etkinlikleri

Yöre Firmaları Katılır.

El İşleri

Hediyelik Eşya vb.

Konser

Panel

Folklor

Söyleşi

 Etkinlikler kapsamında İstanbul 
kültürünü yansıtan panel, söyleşi, sergi 

vb. düzenlenecektir.

Gösteri vb.

Yörenin Öne Çıkan Ürünleri Sergilenir.

Öneri 5
İBB’nin Cenaze 
Hizmetleri sürecinin 
kapsamının 
belirlenmesi ve 
duyurulması 

Öneriler

 ▶ Firmalardan kira 
alınmaz.

 ▶ Satış cirosundan belli 
oranda pay alınır.

 ▶ Alınan pay yörenin 
İstanbul’da okuyan 
üniversite öğrencilerine 
burs olarak dağıtılır.

 ▶ Derneklere bir ödeme 
yapılmaz, sadece stant 
verilir.

 ▶ Firmalardan kira alınır.
 ▶ Satış cirosundan pay 

alınmaz.
 ▶ Alınan pay yörenin 

İstanbul’da okuyan 
üniversite öğrencilerine 
burs olarak dağıtılır.

 ▶ Derneklere bir ödeme 
yapılmaz, sadece stant 
verilir.

 ▶ Firmalardan kira 
alınmaz.

 ▶ Satış cirosundan belli 
oranda pay alınır.

 ▶ Alınan pay 
organizasyonda destek 
olan derneklere aktarılır.

 ▶ Firmalardan kira alınır.
 ▶ Satış cirosundan pay 

alınmaz.
 ▶ Alınan pay 

organizasyonda destek 
olan derneklere aktarılır.

Ö
ne

ri
 A

Ö
ne

ri
 B

Ö
ne

ri
 C

Ö
ne

ri
 D

Avantaj

 ▶ Firmaların katılım 
motivasyonu artar.

 ▶ Öğrencilere sosyal 
yardım yapılmış olur.

 ▶ Şeffaflık sağlanır.
 ▶ Dernekler arasında bir 

tercih yapılmadığından 
suistimal söz konusu 
olmaz.

 ▶ Öğrencilere sosyal 
yardım yapılmış olur.

 ▶ Şeffaflık sağlanır.
 ▶ Dernekler arasında bir 

tercih yapılmadığından 
suistimal söz konusu 
olmaz.

 ▶ Firmaların katılım 
motivasyonu artar.

 ▶ Daha önce gelir elde 
eden derneklerin katılım 
ve destek motivasyonu 
artar.

 ▶ Daha önce gelir elde 
eden derneklerin katılım 
ve destek motivasyonu 
artar.

Dezavantaj

 ▶ Daha önce gelir elde 
eden bazı derneklerin 
katılım ve destek 
motivasyonu azalabilir. 

 ▶ Firmaların katılım 
motivasyonu azalabilir.

 ▶ Daha önce gelir elde 
eden bazı derneklerin 
katılım ve destek 
motivasyonu azalabilir. 

 ▶ Şeffaflık sağlanamaz.
 ▶ Hangi derneğe gelir 

aktarımı yapılacağı 
suistimale ve eleştiriye 
açık olur.

 ▶ Şeffaflık sağlanamaz.
 ▶ Hangi derneğe gelir 

aktarımı yapılacağı 
suistimale ve eleştiriye 
açık olur.

 ▶ Firmaların katılım 
motivasyonu azalabilir.
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EK -1 
YÖRESEL GÜNLER 
ETKİNLİKLERİ
(2018-2019)

YÖRESEL GÜNLER ETKİNLİKLERİ

2018 – 2019 yılları incelendiğinde Eylül ayı 3. haftasında 
başlayıp Aralık ayının sonuna kadar süren İl Tanıtım Günleri adı 
altında devam eden Hemşehri Günleri Maltepe, Yenikapı etkinlik 
alanlarında düzenlenmektedir.

3 – 4 gün süren bu etkinliklere il ve ilçelere ait konfederasyonların, 
federasyonların, derneklerin katılım gösterdiği görülmektedir. 
Yapılan etkinlikler yöresel kültürü yaşatmak, farklı görüş ve 
kültürde insanların buluşmasını sağlamak, farklı kültürleri tanıtmak 
amacıyla düzenlenmektedir. 
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Tarih

26-29 Eylül

3-6 Ekim

10-13 Ekim 

17-20 Ekim 

24-27 Ekim 

31 Ekim- 3 Kasım

7-10 Kasım

14-17 Kasım 

21-24 Kasım 

28 Kasim -1 Aralık

5-8 Aralık

12-15 Aralık

26-29 Aralık

Kişi

3.100

2.450

6.650

6.500

4.650

7.010

14.350

7.850

6.200

1.000

1.650

1.650

1.700

64.760

Yenikapı Etkinlik Alanı

Sivas Günleri

Trabzon Günleri

Malatya Günleri

Ordu Günleri

Gümüşhane Günleri

Sinop Günleri

Giresun Günleri

Amasya Günleri

Adıyaman Günleri

Tokat Günleri

Batman Günleri

Konya Günleri

Bayburt Günleri

Toplam

2018 yılında Maltepe etkinlik alanında Gaziantep, Hatay, Ordu, Bitlis, 
Kastamonu, Artvin, Erzincan ve Erzurum illerine yönelik Hemşehri 
Tanıtım Günleri düzenlenmiştir. Tanıtım Günleri’nde STK Çalışmaları 
Birimi olarak danışmada görev alınmış olup, alandaki resmi kurumlar 
ve STK’lar ziyaret edilmiştir. Etkinlikler 21 Eylül'de başlayıp 2 Aralık'ta 
sona ermiştir. Hemşehri Tanıtım Günleri’nde ulaşılan kişi sayısı 
yukarıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

2018 yılında Yenikapı etkinlik alanında Trabzon, Sivas, Elazığ, Malatya, 
Adıyaman, Giresun, Sinop, Siirt, Konya ve Yozgat illerine yönelik 
Hemşehri Tanıtım Günleri düzenlenmiştir. Tanıtım Günleri’nde STK 
Çalışmaları Birimi olarak danışmada görev alınmış olup, alandaki 
resmi kurumlar ve STK’lar ziyaret edilmiştir. Etkinlikler 21 Eylül'de 
başlayıp 2 Aralık'ta sona ermiştir. Hemşehri Tanıtım Günleri’nde 
ulaşılan kişi sayısı yukarıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

Tarih
21-23 Eylül 

28-30 Eylül 

05-07 Ekim

12-14 Ekim

18-21 Ekim 

26-28 Ekim

02-04 Kasım

30 Kasım-02 Aralık

Kişi
800

915

1.556

626

2.477

1.008

1.000

680

9.062

Maltepe Etkinlik Alanı
Gaziantep Tanıtım Günleri

Hatay Tanıtım Günleri

Ordu Tanıtım Günleri

Bitlis Tanıtım Günleri

Kastamonu Tanıtım Günleri

Artvin Tanıtım Günleri

Erzincan Tanıtım Günleri

Erzurum Tanıtım Günleri

Toplam

Tarih
21-23 Eylül

28-30 Eylül

05-07 Ekim

12-14 Ekim

18-21 Ekim

26-28 Ekim

02-04 Kasım

09-11 Kasım

23-25 Kasım

30 Kasım-02 Aralık

Kişi
800

1.294

1.290

1.048

2.877

3.817

2.200

1.200

2.100

850

17.476

Yenikapı Etkinlik Alanı
Trabzon Tanıtım Günleri

Sivas Tanıtım Günleri

Elazığ Tanıtım Günleri

Malatya Tanıtım Günleri

Adıyaman Tanıtım Günleri

Giresun Tanıtım Günleri

Sinop Tanıtım Günleri

Siirt Tanıtım Günleri

Konya Tanıtım Günleri

Yozgat Tanıtım Günleri

Toplam

Hemşehri 
Tanıtım 
Günleri 
Çalışması 
(2018)

Hemşehri 
Tanıtım 
Günleri 
Çalışması 
(2018)

2019 yılında Maltepe etkinlik alanında Kastamonu, Hatay, Ardahan, 
Gaziantep, Rize, Kars, Iğdır, Erzincan ve Erzurum illerine yönelik 
Hemşehri Tanıtım Günleri düzenlenmiştir. Tanıtım Günleri’nde STK 
Çalışmaları Birimi olarak danışmada görev alınmış olup, alandaki 
resmi kurumlar ve STK’lar ziyaret edilmiştir. Etkinlikler 18 Eylül'de 
başlayıp 17 Kasım'da sona ermiştir. Hemşehri Tanıtım Günleri’nde 
ulaşılan kişi sayısı yukarıdaki tabloda belirtildiği gibidir. 

2019 yılında Yenikapı etkinlik alanında Sivas, Trabzon, Malatya, 
Ordu, Gümüşhane, Sinop, Giresun, Amasya, Adıyaman, Tokat, 
Batman, Konya ve Bayburt illerine yönelik Hemşehri Tanıtım Günleri 
düzenlenmiştir. Tanıtım Günleri’nde STK Çalışmaları Birimi olarak 
danışmada görev alınmış olup, alandaki resmi kurumlar ve STK’lar 
ziyaret edilmiştir. Etkinlikler 26 Eylül'de başlayıp 29 Aralık'ta sona 
ermiştir. Hemşehri Tanıtım Günleri’nde ulaşılan kişi sayısı yukarıdaki 
tabloda belirtildiği gibidir.

Hemşehri 
Tanıtım 
Günleri 
Çalışması 
(2019)

Hemşehri 
Tanıtım 
Günleri 
Çalışması 
(2019)

Tarih

18-22 Eylül 

26-29 Eylül

3-6 Ekim

10-13 Ekim

17-20 Ekim 

31 Ekim- 3 Kasım

7-10 Kasım

14-17 Kasım

Kişi

2.630

3.200

1.760

4.900

12.050

1.650

1.700

3.100

30.990

Maltepe Etkinlik Alanı

Kastamonu Günleri

Hatay Günleri

Ardahan Günleri

Gaziantep Günleri

Rize Günleri

Kars, Ardahan ve Iğdır Günleri

Erzincan Günleri

Erzurum Günleri

Toplam
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