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Abstract:
The aim of this study is to examine the effect of local policies on internal migration based on
primary data and to gain insights with this data and finally to suggest policy implications. After
2008, 3% to 3.5% of the total Turkey's population has steadily migrated. This ratio means that
approximately 2.25 million people migrate in Turkey every year in the last 10 years. When we
compare internal migration rate of Turkey with other countries in the world it is quite high. In
the research, primary data will be collected through surveys in TR1 region which has the most
migration flows in Turkey. It is aimed to collect 1000 surveys for each region. Impact of local
government policies on migration potential will be examined by using discrete choice models
(Probit and/or Logit) by using primary data. This study will create a source data set on the
impact of local government policies (services) on internal migration and aims to contribute to
the literature by this way. The results of this research are directly related to policy makers due
to the findings providing relationship between internal migration management and local
government policies. Thus, the fiscal burden of internal migration on the public sector may be
reduced in the light of these policies. In addition to this, policies aiming to balance the spatial
distribution of the population in the long run will contribute positively to the welfare and
development of the country. This study will pave the way for further research in this area by
creating a source data set containing information on the impact of local government policies on
internal migration.
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Göç Veren Bölgelerde Yerel Politikaların İç Göçe Etkisi: İstanbul
örneği
Özet:
Bu çalışmanın amacı yerel politikaların iç göç üzerine etkisini birincil veriler ışığında
inceleyerek, elde edilen iç görüler ile politika sepeti oluşturmaktır. 2008 sonrası Türkiye’de göç
eden nüfus istikrarlı bir şekilde toplam nüfusun %3 ila %3,5’u arasındadır. Bu gösterge,
Türkiye’de son 10 yılda yaklaşık 2,25 milyonluk bir nüfusun her yıl yer değiştirmesi anlamına
gelmektedir. Dünyadaki diğer ülkeler ile karşılaştırdığımızda Türkiye’nin nüfusuna oranla iç
göç oranı oldukça yüksektir. Araştırmada Türkiye’de en çok göç alan ve göç veren TR1
Bölgesinde, yerleşikler ile yapılacak olan anket çalışmaları ile birincil veriler toplanacaktır.
TR1 bölgesi için 1000 adet anket toplanması hedeflenmektedir. Yerleşiklerin göç
potansiyelinde yerel yönetim politikalarının etkisi birincil veriler ile tahmin edilecek kesikli
seçim modelleri (Probit ve/veya Logit) ile analiz edilecektir. Bu çalışma yerel yönetim
politikalarının (hizmetlerinin) iç göçe etkisi üzerine kaynak veri seti yaratarak yazına katkı
sağlamayı hedeflemektedir. Araştırmanın sonuçları yerinden yönetim kuruluşlarına iç göç
yönetimi ve yönlendirilmesi ile ilgili olarak sağlayacağı bulgular nedeni ile doğrudan politika
yapıcıları ilgilendirmektedir. İkinci olarak, iç göçün kamuya olan yükü bu politikalar ışığında
azaltılabilir. Üçüncü olarak uzun dönemde nüfusun mekânsal dağılımda dengenin sağlanmasına
yönelik politikalar, ülke refahına ve kalkınmasına olumlu katkı sağlayacaktır. Bu çalışma yerel
yönetim politikalarının iç göç üzerine etkisi ile ilgili bilgileri içeren kaynak veri seti yaratarak
bu konuda yeni araştırmaların önünü açacaktır.
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