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ÖNSÖZ 
 
Son 20 yıl içersinde Türkiye küresel göç bağlamında önemli bir aktör haline geldi. Türkiye‟nin özel konumu; 
göç alan,  göç veren ülke ve bir geçiş ülkesi olması nedeniyle, jeo-stratejik konumundan kaynaklanır. Türkiye 
son zamanlarda, özellikle İran, Irak, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Sudan ve Somali gibi ülkelerden Avrupa 
Birliği ülkelerine, kısmen de Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada‟ya gidiş yolunda, geçiş güzergâhında 
bulunan Türkiye‟ye giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenlerin baskısı ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu çok 
büyük göçmen grubunun yanı sıra, Balkan ülkeleri ve eski Doğu Bloğu ülkelerinden gelen daha küçük bir 
grup da Türkiye‟yi yaşanılacak ve çalışılabilecek bir hedef ülke olarak değerlendirmektedir.      
 
Ancak, siyasal-yönetsel mekanizmalar ve insanların ülkelerini terk etmek yönündeki kararlarının arkasındaki 
yapısal nedenler hakkında gerekli bilgiyi sağlayan kurumlar oluşturmak ya da teknik ve hukuki araçlar 
(sistematik bir Göçmenlik Yasası gibi) oluşturmak açısından özellikle sığınmacılık ve mültecilik konuları ile 
ilgili alana ilişkin yukarıda sözü edilen nüfus hareketlerinin sonuçları ile başa çıkmak için harcanan çabanın 
aksine, halk arasında göçmenlik bilinci (geniş anlamda) ve iltica ile ilgili konular (dar anlamda) –ılımlı şekilde 
ifade etmek gerekirse- “azgelişmiş”tir.   
   
Bu sebepten ötürü, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği‟nin (SGDD) temel faaliyet alanlarından 
biri; halkı göçmenliğin sosyal ve insani boyutları, insanları ülkelerini terk etmeye zorlayan nedenler, göçün 
bütün boyutlarıyla tüm insanlığı ilgilendirdiği gerçeği ve bu nedenle ulusal düzeyde sınırlandırılamayacağı 
konusunda bilgilendirmektir. Böylesi bir çabanın ön koşulu halk arasında iltica konusuna ilişkin algıların 
mevcut durumu hakkında sahip olunan bilgidir. Ancak, sadece bu algılar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra, 
yönetsel ve teknik boyutların yanı sıra insani ve toplumsal boyutları da içeren çözümler bakımından konuya 
yaklaşmak için yararlı stratejiler geliştirilebilir. Bu nedenlerle SGDD, Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu 
ve eşgüdümlü ulusal iltica prosedürlerinin bir parçası olarak, sığınmacıların başvuru süreçlerini hızlandırmayı 
amaçlayan kabul merkezlerinin kurulacak olduğu 7 bölgede bir araştırma çalışması gerçekleştirdi. Projenin 
amacı, insanların genelde sığınma ve göç ile ilgili ne düşündüğü ve ne kadar bildiğini ortaya çıkarmak ve 
kendi çalışma ve yaşam alanlarının yanı başında kabul merkezlerinin kurulmasının kabul etmeleri ya da 
reddetmeleri üzerinde bir etkisi olup olmayacağını tespit etmekti. Bu sonuçlar, eksik bilgiden kaynaklanan 
önyargıların giderilmesi için yakın gelecekte geliştirilecek olan olası stratejilerin ön koşulu olarak 
değerlendirilecektir.  
 
Proje, Türkiye‟de “farkındalık” konusuna odaklanan ilk projedir. Birçok Avrupa ülkesinde genellikle göç ve 
iltica konusunun, özellikle seçim dönemlerinde siyasi söylemin bir parçası haline geldiği ve kimi zaman 
popülist bir tarzla halkı etkileyerek uluslararası siyaseti şekillendiren bir araç olarak kullanıldığı gerçeğinden 
hareketle, belki de olumlu bir söylemle Türkiye‟de (hala) farklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda, iltica 
ve göç konularına ilişkin halka tarafsız bilgiler sağlayarak sığınmacılar ve onları kendi ülkelerini terk etmeye 
iten sebepler hakkında halk arasındaki önyargıları yok etmek için hala bir şans olduğunu söylemek gerçekçi 
gibi görünüyor. STKların söz konusu bu bilgiyi sağlamak konusunda sorumlulukları vardır. Bu araştırma 
Türkiye‟de bu sürecin başlamasında (en önemlisi olmasa da) önemli bir basamaktır ve özellikle göç alan 
ülkelerin halkları arasında toplumsal farkındalığı artırmaya çalışan dünya çapında çok sayıda faaliyetin 
arasında görülmelidir.    
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BÖLÜM 1 

1. Projenin Genel Özeti 

“Askıdaki YaĢamlar & Algıdaki YaĢamlar” projesi, Demokrasi ve Ġnsan Hakları Avrupa Aracı (DĠHAA) programı dâhilinde, 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 18 ay süreli bir projedir. Sığınmacılar ve Göçmenlerle DayanıĢma Derneği (SGDD) ve 

Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme ve Eğitim Vakfı (SABEV) ortaklığında yürütülen proje, Demokrasi ve Ġnsan Hakları 

için Avrupa Aracı (DIHAA) programı dâhilinde, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiĢtir. 

Üç temel aĢaması olan proje, 1 ġubat 2010 – 1 Ağustos 2011 tarihlerini kapsamaktadır. Projenin ilk aĢamasını Türkiye‟nin yedi 

ilinde yürütülen araĢtırma çalıĢması oluĢturmaktadır. 12 ay süren bu aĢamadan sonra yine aynı illerde düzenlenen eğitim 

seminerleri projenin ikinci aĢamasıdır. Son aĢamayı da 30 dakikalık bir belgesel çekimi oluĢturmaktadır.   

ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından yürütülen Avrupa Birliği EĢleĢtirme Projesi (EU Twinning Project TR07-JH-03) kapsamında 

Türkiye‟nin yedi ilinde (Ankara, Ġzmir, Van, Erzurum, Gaziantep, Kırklareli ve Kayseri) sığınmacı ve mülteciler için 750 kiĢi 

kapasiteli kabul, tarama ve barınma merkezleri oluĢturulacaktır. Projenin ilk aĢaması, bu merkezlerin kurulacağı yerlerde 

(illerde ve illere bağlı ilçelerde) yaĢayan vatandaĢların ve kamu kurum-kuruluĢ çalıĢanlarının; sığınmacılar, mülteciler ve 

kurulacak olan merkezlerle ilgili bilgi ve algılarının tespitine yönelik bir araĢtırma çalıĢmasıdır. Her ilde 500 kiĢi (430 vatandaĢ, 

70 kamu kurum-kuruluĢ çalıĢanı) olmak üzere toplam 3500 kiĢi ile görüĢülmesi planlanmıĢtır. Yine bu ilk aĢama, uygulanan 

anketlerin değerlendirilmesini ve çıkan sonuçlara göre bir araĢtırma raporu yazılmasını kapsamaktadır. Ġkinci aĢama olarak da 

bu illerde; belediye ve kaymakamlık yetkilileri, akademisyenler, kamu kurumları, yerel hizmet sağlayıcılar ve insan hakları 

alanında faaliyet gösteren aktif sivil toplum örgütlerine yönelik eğitim seminerleri düzenlenmiĢtir. Son aĢama olarak da konunun 

iki yönlü muhataplarıyla (hem illerde yaĢayan kiĢiler hem de mülteciler) gerçekleĢtirilen röportajları içeren 30 dakikalık bir 

belgesel filmi çekilmiĢtir.  

2. Kavramsal ve Hukuksal Çerçeve  

Türkiye‟nin taraf olduğu 1951 tarihli Cenevre SözleĢmesine göre mülteci; “"ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba 

mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden 

ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi" dir.‟‟
1
 

Türkiye yüzyıllardır doğudan batıya, güneyden kuzeye doğru göç eden insanların bir geçiĢ bölgesi olmuĢtur. Son yıllarda 

özellikle zorunlu göçmenlerin bir varıĢ ülkesi de olmaya baĢlamıĢtır. Zorunlu göç sorunundan en ciddi biçimde etkilenenler, 

çoğu zaman; azınlık mensupları, vatansızlar, yerli halklar ve siyasal iktidar yapısından dıĢlananlar gibi toplumun en kırılgan 

üyeleri olan mültecilerdir. 

1951 yılında, Mültecilerin Hukuki Statüsüne ĠliĢkin Cenevre SözleĢmesi‟nde yapılan mülteci tanımı oldukça sınırlı bir tanımdı. 

Bu ilk tanımda mülteci olarak nitelendirilebilecek kiĢiler, 1951 tarihinden önce Avrupa‟da meydana gelen olaylardan etkilenmiĢ 

olmak durumundaydılar. Bir baĢka deyiĢle bu tanım, hem zaman sınırlamasını hem de coğrafi sınırlamayı içeriyordu. 1967 

Protokolü ile mülteci tanımında yer alan bu sınırlamalar kaldırıldı. Türkiye, hem 1951 Cenevre SözleĢmesi‟ni hem de 1967 

Protokolü‟nü imzalayan taraflardan biridir. Fakat 1968 yılında, Türkiye 1967 Protokolü‟nü coğrafi sınırlama ile imzalamıĢtır. 

Bu nedenle, Türkiye‟ye Avrupa Konseyi üyesi olmayan ülkelerden gelen kiĢilerin Türkiye‟den mülteci statüsü almaları 

mümkün değildir. Türkiye, mülteci olma kriterlerini sağlayan kiĢilere sığınmacı statüsü verir. Bir baĢka deyiĢle, Türkiye‟nin 

ulusal mevzuatına göre sığınmacı; Avrupa dıĢında meydana gelen olaylar nedeniyle, mülteci tanımındaki Ģartlara haiz olduğunu 

iddia ederek, üçüncü ülkelere iltica etmek üzere Türkiye‟den uluslararası koruma talebinde bulunan yabancıdır. Bu kiĢilerin 

Türkiye‟deki iĢlemleri hem BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilciliği tarafından hem 

de ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından yürütülür. BMMYK, 1951 Cenevre SözleĢmesi çerçevesinde, kriterleri taĢıyan kiĢilerin 

mültecilik durumunu tanır. Yine aynı sözleĢme uyarınca, Türkiye‟ye gelip BMMYK tarafından kayıt altına alındığı tarihten 

itibaren bütün baĢvuruculara sığınmacı denir. Türkiye‟ye gelmiĢ ve sığınma baĢvurusunda bulunmuĢ 18.573 sığınmacı vardır 

(BMMYK Rakamları, 7 Temmuz 2011). 49 farklı ülkeden, 143 farklı etnik gruba mensup sığınmacıların, %38‟ini Iraklılar, 

%25‟ini Ġranlılar, geri kalanını sırasıyla Afgan ve Somalili sığınmacılar ve diğer 45 ülke mensupları oluĢturmaktadır. 

                                                 
1
 http://www.unhcr.org.tr/MEP/index.aspx?pageKey=MulteciKimdir, 2011. 

http://www.unhcr.org.tr/MEP/index.aspx?pageKey=MulteciKimdir
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2000‟li yılların baĢlarında Türkiye‟de sığınmacı ve mülteci sayıları 5–6 bin civarında iken 2008 yılında bu sayı 12 binlere 

çıkmıĢ 2009 yılı ortası itibariyle de 19 binlere yaklaĢmıĢtır. Dünya‟da olup biten olaylar sonucunda sayının daha da artabileceği 

öngörülmektedir. Türkiye‟de sığınmacılar ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın belirlediği 51 farklı ilde ikamet etmekte ve ĠçiĢleri bakanlığı ve 

BMMYK Türkiye Temsilciliğinin, kendileri için yürüttüğü statü belirleme süreci tamamlana kadar bu 51 ilde kalmaları 

istenmektedir. 

BÖLÜM 2 

 1. Sorunsal 

Avrupa Birliği‟ne adaylık sürecinde Türkiye‟den coğrafi sınırlandırmasını kaldırması ve AB ile uyumlu bir göç yasası çıkarması 

beklenmektedir ve bu yasa çalıĢmaları bir süredir devam etmektedir. Yasa çalıĢmaları ile birlikte kapasite artırımına yönelik 

birçok eĢleĢtirme projesi Türkiye‟de uygulanmaya baĢlamıĢtır. Bu projelerden biri olan Avrupa Birliği EĢleĢtirme Projesi 

(TR07-JH-03)  kapsamında Ankara, Ġzmir, Van, Erzurum, Gaziantep, Kırklareli ve Kayseri illerinde 750 kişi kapasiteli 

kabul, tarama ve barınma merkezleri oluşturulacaktır. 

Bu merkezlerin yapılacağı illerin bazıları (Kayseri, Gaziantep, Erzurum, Van) ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından belirlenmiĢ uydu iller 

içerisindedir. Bu illerde yaĢayan sığınmacıların, temel insan haklarından yararlanma, hukuki destek mekanizmalarına eriĢim, 

din, vicdan, inanç özgürlüğü, kültürel haklar, eĢitlik, sosyal hizmetlere eriĢim gibi birçok alanda sıkıntı yaĢadıkları açıktır. 

Ayrıca, toplumsal yaĢam içerisinde - özellikle barınma merkezlerinin yapılacağı illerde - sığınmacıların daha çok yer almasıyla, 

hassas grup olarak nitelendirilen sığınmacıların ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düĢmanlığı gibi birçok sorunla baĢ etmek zorunda 

kalacağı olası bir durumdur. 

Aynı durumun, o bölgelerde yaĢayan vatandaĢlar için de tedirginlik ve sıkıntı konusu olabileceği düĢünülebilir. Avrupa‟daki 

uygulamalara bakılarak da bu tür sıkıntıların yaĢandığı söylenilebilir. 

a) Türkiye‟de sığınma ve mülteci nüfusu gözle görülür biçimde artmaktadır. Türkiye‟nin bu konuyu düzenleyen herhangi bir 

yasası bulunmamaktadır. 

b) Sığınmacı ve mülteciler, temel insan haklarından zamanında ve tam olarak yararlanamamaktadır. Bunun nedeni kamu ve 

yerel yönetimlerin, sığınmacı ve mültecilerin hangi hizmetlerden yararlanabileceklerini bilmemeleridir. Ayrıca, kamu kurum ve 

kuruluĢlarında çalıĢanların, sığınmacılara iliĢkin hangi prosedürleri uygulayacaklarına iliĢkin yeterli bilgiye sahip olmamaları, 

sığınmacıların statüleri ile ilgili kafa karıĢıklığına yol açmaktadır. Algı farklılığı ve bilgi eksikliğinin mevcut olduğu 

söylenebilir. 

c) Sığınmacı ve mülteciler toplum ile iç içe bulundukları sürece toplumla bütünleĢmede sıkıntılar yaĢamaktadırlar. Bunun 

nedeni toplumun bu konudaki bilinç düzeyinin yeterli olmaması ve toplumda çeĢitli önyargılar ve yanlıĢ bilgilerin bulunmasıdır. 

Bunun yanı sıra kültürel farklar da büyük bir rol oynamaktadır. 

d) a-b ve c maddeleri ile bağlantılı olarak alanda yapılmıĢ veri toplama çalıĢması ve araĢtırma yoktur. Bu nedenle elimizde 

gelecekte olası sorunların çözümlerine ıĢık tutacak (ırkçılık, yabancı düĢmanlığı, temel insan hakkı ihlalleri vb.) bilimsel veri ve 

araĢtırma sonucu bulunmamaktadır. 

Bu tür sorunlar bir bütünün parçaları olarak yerel toplumlarda huzursuzluklara, kaygılara ve tedirginliklere yol açabilecektir. 

2.  Amaç 

1) Kabul, tarama ve barınma merkezlerinin kurulacak olduğu yedi ilde yaĢayan vatandaĢların, kamu kurum-kuruluĢ 

çalıĢanlarının sığınmacı ve mültecilerle ilgili bilgi ve algılarının tespit edilmesi amaçlardan ilkidir.  

2) Sığınmacı ve mültecilerin genel durumlarına yönelik bilgi ve algı tespitinin yanında, özellikle kamu kurum-kuruluĢ 

çalıĢanlarının, sığınmacı ve mültecilerin Türkiye‟deki durumları ile ilgili yasal düzenlemeler hakkındaki bilgi ve algılarının 

tespiti de ikinci önemli amaçtır.  

3) Belirlenen illerde yaĢayan vatandaĢların, kamu kurum-kuruluĢ çalıĢanlarının; sığınmacı ve mültecilerin Türkiye‟de sahip 

oldukları temel hak ve özgürlüklerle ilgili bilgi ve algılarının tespiti yürütülecek olan araĢtırmanın üçüncü amacıdır. 

4) Merkezler kurulduktan sonra ĠçiĢleri Bakanlığı‟nca belirlenen bu yedi ilde yaĢamlarını sürdüren/sürdürmeye baĢlayacak olan 

sığınmacı ve mülteciler, daha görünür duruma geleceklerdir. Halkla iç içe yaĢamlarını idame ettirmek durumunda kalacak olan 
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mültecilerin, bu merkezlerde yaĢamaya baĢladıktan sonra bölgede yaĢayan halktan ne yönde tepkiler alacakları belli değildir. 

Proje dâhilinde yürütülecek olan araĢtırma ile halkın kurulacak olan bu merkezler konusundaki (olumlu veya olumsuz) 

görüĢlerinin de tespit edilmesi amaçlanmaktadır.  

5) Aynı zamanda, bölge halkının sığınmacı ve mülteciler ile iç içe yaĢama konusundaki düĢüncelerinin tespiti de yürütülecek 

olan araĢtırma çalıĢmasının beĢinci amacıdır. 

Bu maddeler sadece araĢtırma kısmı için belirlenmiĢ amaçlardır. Üç aĢamalı bir Ģekilde (araĢtırma, eğitim seminerleri, belgesel 

çekimi) yürütülecek olan projenin genel amacı ise Ģu Ģekilde özetlenebilir:  

Tarama ve barınma merkezlerinin kurulacağı illerde, bu merkezlerin kurulması ile birlikte Ģimdikinden daha fazla sayıda 

sığınmacı yaĢamaya baĢlayacaktır. Bu durum illerin toplumsal yaĢamında birtakım değiĢikliklere neden olacaktır. Bu değiĢen 

atmosferde, hassas grup olarak nitelendirilen sığınmacıların ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düĢmanlığı gibi birçok sorunla baĢ 

etmek zorunda kalacağı olası bir durumdur. Bu gibi sorunların önceden tespit edilmesi ve oluĢabilecek olumsuzlukların 

önlenebilmesi için, proje sayesinde bu illerde gerçekleĢtirilecek olan algı tespiti büyük önem taĢımaktadır. Proje çerçevesinde 

gerçekleĢtirilecek olan araĢtırma sonuçları ile Avrupa Birliği uyum sürecinde hazırlanacak olan yeni göç ve iltica mevzuatına 

kaynak oluĢturulacaktır. Bununla birlikte, bu araĢtırma ile akademik çevrelerin sığınma ve mültecilik alanındaki çalıĢmaları 

teĢvik edilebilecektir. Yapılacak araĢtırma ile politika oluĢturma süreçlerini destekleyici, insan hakları ve yönetiĢim konusunda 

rapor niteliğinde bilgi sağlayıcı, yeterince temsil edilmeyen sığınmacı ve mültecilerin hak varlığının bilinirlilik derecesini ortaya 

koyan ve toplumu oluĢturan her bir unsurun alana iliĢkin algısını ölçmeyi hedefleyen bir araĢtırma olacaktır. Böylelikle veri 

toplanması ile araĢtırma temelli savunu mekanizması oluĢturulmuĢ, bir izleme ve algı tespiti gerçekleĢtirilmiĢ, savunu 

kampanyaları ve farkındalık yaratma çalıĢmaları için strateji belirlenmesine kaynak oluĢturulmuĢ olacaktır. 

Tarama ve kabul merkezlerinin kurulacağı illerde bulunan kamu kurum ve kuruluĢlarına, illerin alacağı yeni konum itibariyle 

büyük sorumluluk düĢmektedir. Proje kapsamında yürütülecek eğitim çalıĢmaları ile kurum ve kuruluĢlar bu sorumluluklarından 

haberdar edileceklerdir. Bu illerde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve illerde yaĢayan vatandaĢların, mülteciler ve 

sığınmacılar konusundaki bilgileri ölçülüp değerlendirilecektir. Yürütülecek olan eğitim faaliyetleri ile hem konu ile ilgili ön 

yargılar tespit edilebilecek hem de elde edilen veriler ıĢığında farkındalık yaratılmaya çalıĢılacaktır.  

3.  Denenceler  

Vatandaşlar için hazırlanan denenceler 

1. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin cinsiyetleri ile sığınmacı ve mültecilere yönelik 

bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır. 

2. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin yaĢları ile sığınmacı ve mültecilere yönelik bilgi 

ve algıları arasında iliĢki vardır. 

3. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin medeni durumları ile sığınmacı ve mültecilere 

yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır. 

4. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin çocuk sayıları ile sığınmacı ve mültecilere 

yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır. 

5. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin, yaĢamlarının ilk on sekiz yılını geçirdikleri yer 

ile sığınmacı ve mültecilere yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır. 

6. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin öğrenim durumları ile sığınmacı ve mültecilere 

yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır. 

7. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin meslekleri ile sığınmacı ve mültecilere yönelik 

bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır. 

8. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin iĢ durumları ile sığınmacı ve mültecilere yönelik 

bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır. 

9. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin aylık ortalama gelir seviyeleri ile sığınmacı ve 

mültecilere yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır. 
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10.  AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin o illerdeki ikamet süreleri ile sığınmacı ve 

mültecilere yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır. 

11. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin, illerine yabancı ülkelerden gelip yerleĢen kiĢiler 

olup olmadığı konusundaki bilgileri ile sığınmacı ve mültecilere yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır. 

12. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin, illerinde yaĢayan sığınmacı ve mülteciler olup 

olmadığı konusundaki bilgileri ile sığınmacı ve mültecilere yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır.  

13. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin, illerinde yaĢayan sığınmacı ve mültecilerin 

sayıları hakkındaki bilgileri ile sığınmacı ve mültecilere yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır. 

14. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin; sığınmacı, mülteci ve ekonomik göçmen 

kavramları hakkındaki bilgileri ile sığınmacı ve mültecilere yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır.   

15. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin, illerinde kurulacak olan merkezlerden haberdar 

olup olmaları ile sığınmacı ve mültecilere yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır.  

16. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin, kurulacak olan merkezler hakkındaki bilgiye 

nasıl ulaĢtıkları ile sığınmacı ve mültecilere yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır 

17. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin, kurulacak olan merkezler hakkındaki düĢünceleri 

ile sığınmacı ve mültecilere yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır. 

18. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin, illerinde yaĢayan sığınmacı ve mültecilerin bu 

illere yerleĢme nedenleri konusundaki bilgileri ile sığınmacı ve mültecilere yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki 

vardır. 

19. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin, Türkiye‟ye sığınmacı ve mültecilerin en çok 

hangi ülkelerden geldikleri konusundaki bilgileri ile sığınmacı ve mültecilere yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki 

vardır. 

20. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin, çevrelerinde sığınmacı ve mülteci tanıdıkları 

olup olmaması ile sığınmacı ve mültecilere yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır. 

21. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin, sığınmacı ve mültecilerle hangi yönlerden benzer 

olduklarına dair düĢünceleri ile sığınmacı ve mültecilere yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır. 

22. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin sığınmacı ve mültecilerle hangi yönlerden farklı 

olduklarına dair düĢünceleri ile sığınmacı ve mültecilere yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır. 

23. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin, sığınmacı ve mültecilerle ilgili herhangi bir 

olumsuz deneyim yaĢayıp yaĢamadıkları ile sığınmacı ve mültecilere yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır. 

24. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin, illerinde yaĢayan sığınmacı ve mültecilerden 

rahatsızlık duyup duymamaları ile sığınmacı ve mültecilere yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır. 

25. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin, illerinde yaĢayan veya yaĢamaya baĢlayacak olan 

sığınmacı ve mültecilere yönelik ayrımcılık konusundaki düĢünceleri ile sığınmacı ve mültecilere yönelik bilgi ve 

algıları arasında iliĢki vardır.  

26. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin, sığınmacı ve mültecilerin yardıma muhtaç kiĢiler 

olup olmadıkları konusundaki düĢünceleri ile sığınmacı ve mültecilere yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki vardır. 

27. AraĢtırmanın yürütülecek olduğu illerde ikamet eden kiĢilerin, sığınmacı ve mültecilere yönelik belirli 

alanlardaki hukuki düzenlemeleri bilip bilmemeleri ile sığınmacı ve mültecilere yönelik bilgi ve algıları arasında iliĢki 

vardır.  

 

Kamu kurum-kuruluşlar çalışanları için hazırlanmış denence 

1. Sığınmacı ve mültecilere hizmet sunulan kurum ve kuruluĢlarda çalıĢanların, sığınmacı ve mülteciler 

konusundaki bilgi ve algı düzeyleri nasıldır?  

2. Sığınmacı ve mültecilere hizmet sunulan kurum ve kuruluĢlarda çalıĢanların, sığınmacı ve mültecileri kabul 

düzeyleri nasıldır?   
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4. Sayıltı 

Bu araĢtırma için göz ardı edemeyeceğimiz kabulümüz her insanın temel insan hakları arasında yer alan sığınma hakkına 

saygıdır. Her sığınan sığındığı ülkede – o ülkenin sunabileceği olanaklar çerçevesinde - insanca yaĢama hakkına, barınma, 

beslenme ve güvenlik hakkına sahip olduğudur. 

Ancak bunun yanı sıra yaĢama ve kültürel ortamlarına – orada yaĢayan yerel halk açısından - “davetsiz” gelip giren farklı 

kültürlerden, farklı kültürel özelliklerden insanların yadırganması da doğaldır ve onlarla yaĢamayı isteyip istememe haklarının 

da anlayıĢla karĢılanması gerektir. Bu kabulle birlikte toplumsal bir birlikte yaĢama ortamının yaratılması da her yurttaĢa düĢen 

bir sorumluktur. Hiçbir birey, tam da arzu ettiği gibi bir ortamda yaĢama olanağına sahip olmayabilir. Ancak, toplumsal ortamın 

hem yerel halk için hem de yeni gelenler açısından yaĢanır, uyumlu ve dengeli kılınabilmesi de devletin ve tüm katkı verenlerin 

sorumluluğundadır. 

Sonuç olarak her bireyin kiĢisel değerlerine, görüĢlerine saygı duyulması, bunların tarafsızca saptanması ve ortak yaĢam ve 

uyum için gerekenlerin düĢünülmesi ve yapılması kamu ve sivil otoritelere düĢen bir görev olmalıdır.     

 5. Sınırlılıklar 

Projede uygulanan yöntemde belirli illerde, belirli sınırlılıklar nedeniyle değiĢiklikler olmuĢtur. Bu sınırlılıklar Ģu Ģekilde 

özetlenebilir; 

Her il için belirtilen kiĢi sayısı 430 vatandaĢ ve 70 kamu kurum-kuruluĢ çalıĢanı olmak üzere 500 kiĢi olarak belirtilmiĢtir. Bu 

sayıyı her ilde yakalamak belirli durumlarda mümkün olmamıĢtır. Örnek olarak AyaĢ ilçesindeki durum incelenebilir. 

Anketlerin uygulanmaya baĢladığı ilk ilçe AyaĢ ilçesidir. 13.08.2010-20.08.2010 tarihleri arasında ilçede hem vatandaĢlarla hem 

de kurum-kuruluĢ çalıĢanları ile anketler yapılmıĢtır. Altı kiĢiden oluĢan anketör ekibi, sekiz gün süreyle ilçede çalıĢmalar 

yürütmüĢtür. Kaymakamlıktan alınan mahalle listesi doğrultusunda merkez ilçeye bağlı sekiz mahalle belirlenmiĢtir. (Ġlçelere 

gidilmeden önce mahalle listeleri belirlenmiĢtir; kaymakamlıktan liste alınmasının nedeni önceden hazırlanan listelerin güncel 

olup olmadığını kontrol etmektir). Ġlk gün kura ile bu listeden üç mahalle seçilmiĢtir. Bu mahalleler ġeyhmuhittin Mahallesi, 

Hacımemi Mahallesi ve Camiatik Mahallesi‟dir. Anketörler ikiĢerli olarak bu üç mahalleye dağılmıĢlardır. Tek tek bütün 

hanelerin kapıları çalınmıĢ, cevap alınan ve ankete katılmak isteyen her haneden bir kiĢi ile anket çalıĢması yapılmıĢtır. Ġki 

günün sonunda, bu mahallelerdeki haneler bitirildikten sonra yine listeden kura ile dört mahalle daha (Ömeroğlu Mahallesi, 

DerviĢimam Mahallesi, Hacırecep Mahallesi, Hacı Veli Mahallesi) belirlenmiĢtir. Bu mahallelerde de belirlenen yöntemle anket 

çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bu mahallelerde yapılan anketlerin sonucunda belirlenen sayıya ulaĢılamadığından listede kalan tek 

mahalle olan Ferahfaki Mahallesi de çalıĢmaya dâhil edilmiĢtir. Bu mahallede yapılan anketlerin sonucunda da sayı 

tutturulamadığı için yöntemde değiĢiklik yapılmıĢtır. AraĢtırmanın son günü, pazarın kurulduğu meydanda tek tek tüm tezgâhlar 

gezilerek AyaĢ‟ta ikamet eden kiĢilerle anket çalıĢması yapılmıĢtır. Söz konusu ilçenin küçüklüğü düĢünülerek, bu yöntem 

değiĢikliği uygun görülmüĢtür. Bu değiĢikliğe rağmen AyaĢ‟ta ulaĢılan toplam vatandaĢ anketi sayısı 400‟dür.  

Kurum ve kuruluĢlar ile yapılan anket çalıĢmalarında belirli bir sıra takip edilmiĢtir. Ġlçenin en yetkili organı kaymakamlık ile 

görüĢülmesinin ardından sırasıyla ilçedeki tüm kurumlar ziyaret edilmiĢtir. Bu kurumlar; Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ġlçe 

Sağlık Müdürlüğü, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Müftülük ve Belediye‟dir. Önceden belirlenerek ziyaret 

edilen bu kurumlarda gelecekte konunun muhatabı olacak kiĢilerle görüĢmeler yapılmıĢtır. Gidilen her kurumda sabit sayıda 

anket yapabilmek mümkün olmamıĢtır. Bunun iki nedeni vardır; kurumlarda çalıĢan personel sayısı ve bu kiĢilerin ankete 

katılma konusundaki istek ve isteksizlikleri. Bu etmenler ıĢığında AyaĢ ilçesinde ulaĢılan toplam kamu kurum-kuruluĢ anketi 

sayısı 45‟tir. Ankara merkezinde de daha önceden belirlenen kurumlar ziyaret edilmiĢ, bunun neticesinde 6 anket de merkezde 

yapılabilmiĢtir. 

Bu örnekte yaĢanana benzer olaylar diğer illerde de yaĢanmıĢtır. Bu nedenle kiĢi sayısı her il için sabit olamamıĢtır. Ġl il sayılara 

göz atmak gerekirse;  

Ankara-AyaĢ: 400 vatandaĢ-51 kamu kurum-kuruluĢ,  

Kayseri-Kocasinan: 415 vatandaĢ- 68 kamu kurum-kuruluĢ, 

Ġzmir-Çiğli: 431 vatandaĢ-52 kamu kurum-kuruluĢ 

Erzurum-AĢkale: 422 vatandaĢ-62 kamu kurum-kuruluĢ 

Van: 445 vatandaĢ-38 kamu kurum-kuruluĢ 
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Kırklareli-Pehlivanköy: 437 vatandaĢ-81 kamu kurum-kuruluĢ 

Gaziantep-Oğuzeli: 447 vatandaĢ- 48 kamu kurum-kuruluĢ 

GENEL TOPLAM: 2997 vatandaĢ- 400 kamu kurum-kuruluĢ 

Not: Analiz aĢamasında uygulanan güvenilirlik testinin ardından sorunlu bulunan anketler değerlendirmeye dâhil edilmemiĢtir. 

Bu nedenle, bu aĢamada da anket sayısında değiĢiklik yaĢanmıĢtır. 

AraĢtırmada toplamda 2997 vatandaĢ ile görüĢülmüĢtür. Anket sorularına verilen yanıtlar, yapılacak analizlerin tutarlılığını 

sağlamak amacıyla eksik ve hatalı soru formları iptal edilerek bilgisayar ortamına aktarılmıĢtır. AraĢtırmanın yapıldığı toplam 7 

ilde, 2967 geçerli vatandaĢ anketi vardır. Bunların 399‟u Ankara, 411‟i Kayseri, 431‟i Ġzmir, 418‟i Erzurum, 437‟si Van, 427‟si 

Kırklareli ve 444‟ü Gaziantep‟tendir. (Bkz: Tablo 1) 

 

 

Tablo 1: Anketin Yapıldığı Ġl-Vatandaş 

AraĢtırmanın yapıldığı toplam 7 ilde, 396 geçerli kurum-kuruluĢ anketi vardır. Bunların 43‟ü Ankara, 68‟i Kayseri, 53‟ü Ġzmir, 

62‟si Erzurum, 38‟i Van, 81‟i Kırklareli ve 48‟i Gaziantep‟tendir. (Bkz: Tablo 2) 

 

 

Tablo 2: Anketin Yapıldığı Ġl- Kurum 

Gidilen illerde, yöntem bölümünde belirtildiği üzere vatandaĢ anketlerinin tümü ilçelerde yapılmıĢtır. Bunun nedeni de ilçe 

halkının konunun direk muhatabı olan-olacak olan kiĢiler olmasıdır. Bu durumun dıĢına çıkıldığı tek örnek Kayseri ve Van‟dır. 

Kayseri‟de merkezin kurulacağı ilçe, merkez ilçe olduğu için Kayseri‟nin merkeze bağlı diğer bölgelerinde de anket çalıĢması 
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yapılmıĢtır. Van‟da merkezlerin yapılacağı yer merkeze bağlı bir köy olduğu için, vatandaĢ anketleri de bu köyde ve Van‟ın 

merkez mahallelerinde gerçekleĢtirilmiĢtir.  

6. Önem 

Yapılan araĢtırma ile politika oluĢturma süreçlerini destekleyici, insan hakları ve yönetiĢim konusunda rapor niteliğinde bilgi 

sağlayıcı, yeterince temsil edilmeyen sığınmacı ve mültecilerin hak varlığının bilinirlilik derecesini ortaya koyan ve toplumu 

oluĢturan her bir unsurun alana iliĢkin algısını ölçmeyi hedefleyen bir çalıĢma yapılmıĢ olacaktır. Böylelikle, veri toplanması ile 

araĢtırma temelli savunu mekanizması oluĢturulmuĢ, bir izleme ve algı tespiti gerçekleĢtirilmiĢ, savunu kampanyaları ve 

farkındalık yaratma çalıĢmaları için strateji belirlenmesine kaynak oluĢturulmuĢ olacaktır. 

Bununla birlikte, gerek yasa çalıĢmaları gerekse kamu kurum ve kuruluĢlarının yapılandırılması esnasında, alana iliĢkin Ģu ana 

kadar yapılmıĢ kapsamlı bir araĢtırma ve veri bulunmamaktadır. Türkiye‟nin kendi ulusal mevzuatının yeniden düzenlenmesi 

esnasında konuya iliĢkin bilgi ve veri eksikliği büyük oranda göze çarpmaktadır. 

Bunun yanı sıra bu alanda yeni yapılanmalara gitme sürecinde bulunan kamu kurumlarımıza en son araĢtırma verileri sunularak 

yardımcı olunacağı düĢünülmektedir. Üretilecek hizmetlerin bilimsel dayanakları herhalde sunulacak hizmetin, hizmetlerin 

daha etkin ve anlamlı sunulmasına katkı vermiĢ olacaktır.  

 

BÖLÜM 3 

YÖNTEM 

1. Model 

Yürütülen araĢtırmada tarama modellerinden „Örnek Olay Tarama Modeli‟ kullanılmıĢtır. “Tarama modelleri, geçmiĢte ve halen 

var olan bir durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan yaklaĢımlardır. AraĢtırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, 

kendi koĢulları içinde var olduğu gibi tanımlanmaya çalıĢılır. Onları herhangi bir Ģekilde değiĢtirme, etkileme çabası 

gösterilmez” (EROĞLU, 2006: 1). Ġki çeĢit tarama modeli mevcuttur. Bunlar „Genel Tarama Modelleri‟ ve „Örnek Olay Tarama 

Modelleri‟dir. “Örnek Olay tarama modelleri; evrendeki belli bir ünitenin (birey, aile, okul, hastane, dernek vb.), derinliğine ve 

geniĢliğine, kendisini ve çevresi ile olan iliĢkilerini belirleyerek o ünite hakkında bir yargıya varmayı amaçlayan tarama 

düzenlemeleridir” (A.G.E.). 01 ġubat 2010 - 01 ġubat 2011 tarihleri arasında yürütülen araĢtırma kapsamında, belirtilen yedi 

ilde, orada ikamet eden vatandaĢların ve görev yapan kamu kurum-kuruluĢ çalıĢanlarının, hem kurulacak olan kabul merkezleri 

ile hem de sığınmacı ve mültecilerle ilgili bilgi ve algıları ölçülmüĢtür. Durum üzerinde değiĢiklik ya da herhangi bir oynamaya 

gidilmemiĢtir. Olgu, kendi içinde, hiçbir değiĢikliğe gidilmeden, olduğu gibi taranmaya ve ortaya çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu 

nedenle bu araĢtırmanın bir genel tarama modelinde yapıldığını söylemeliyiz. 

2. Evren ve Örneklem 

“AraĢtırmalar çoğu kere belli parametreleri […] kestirim amacıyla yapılırlar. Parametreye iki Ģekilde ulaĢılır: (1) Evrenin 

tamamı üzerinde gözlemde bulunulur. (2) Evrenden temsili bir örneklem çekerek onun üzerinde gözlem yapılır, örneklem 

değerlere ulaĢılır. […], sonra da örneklemin çekildiği parametre tahmin edilir-kestirilir” (AKHUN, 1983 içinde BALCI, 1995: 

79). Yürütülen araĢtırmada ikinci yol benimsenmiĢtir.  

AraĢtırmanın genel evreni Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan tüm yurttaĢlar ve konuyla ilgili kamu görevlileridir. 

AraĢtırma evreni ise seçilmiĢ yedi il ve ilçelerinin sınırları içinde (Ankara, Ġzmir, Kayseri, Kırklareli, Erzurum, Van, Gaziantep) 

bulunan yurttaĢlar ve konuyla ilgili kamu görevlileridir. 

Bu araĢtırma evreni içerisinden seçilen örneklem ise bu illerde yaĢayan belirli sayıdaki vatandaĢ ve kurum-kuruluĢ 

çalıĢanlarıdır. (Her ilde 430 vatandaĢ, 70 kurum-kuruluĢ çalıĢanı olmak üzere toplam 500 kiĢi). “Örneklem, evrenin temsili bir 

kümesidir. Örnekleme ise, bir bütünün kendi içinden seçilmiĢ bir parçasıyla temsil edilmesidir (Sencer 1987, 450). Örnekleme, 

incelenecek evreni meydana getiren birimlerin tamamını değil de, aralarından bazılarının-belli kurallara göre seçilerek 

araĢtırmanın bunlar üzerinden yapılmasıdır (ERGĠN, 1988 içinde BALCI, 1995: 79). Burada kullanılan örnekleme biçimi 

amaçlı örneklemedir. “Bu tür örneklemede araĢtırmacı kimlerin seçileceği konusunda kendi yargısını kullanır ve araĢtırmanın 

amacına en uygun olanları örnekleme alır” (BALCI, 1995: 90). Kabul, tarama ve barınma merkezlerinin kurulacağı asıl yerler il 

merkezleri değil, illere bağlı ilçelerdir. Sadece Van‟da, merkezin kurulacağı yer, il merkezine bağlı bir köydür. Bu bilgiler, 
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araĢtırmaya baĢlanmadan önce Avrupa Birliği EĢleĢtirme Projesi (TR07-JH-03)  kapsamında edinilen bilgilerdir. Bu nedenle, 

örnekleme bu bilgiler ıĢığında gerçekleĢtirilmiĢtir. Örneklem, bu illerin çeĢitli yerlerinde yaĢayan vatandaĢlar yerine, ilçelerde 

yaĢayan vatandaĢlardan ve kurum-kuruluĢ çalıĢanlarından seçilerek oluĢturulmuĢtur çünkü bu kiĢiler hem bugün konunun direk 

muhatabı olan hem de gelecekte olacak olan kiĢilerdir.  

Bu ilçelere gidilmeden önce ilçelerin merkeze bağlı mahallelerinin listeleri çıkarılmıĢtır. Bu mahallelerden 6 tanesi (3‟er, 3‟er) 

kura yolu ile seçilmiĢtir. Daha sonra mahallerdeki hanelerin kapıları tek tek çalınmıĢ ve her haneden bir kiĢi ile görüĢülmüĢtür. 

Bu Ģekilde her ilçede 430 vatandaĢa ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Kurum kuruluĢ çalıĢanları için ise ilçelere gidilmeden önce 

görüĢülecek kurum-kuruluĢlar ve buralarda belirli birimler belirlenmiĢtir. Bu uygulama sadece ilçeler için değil iller için de 

yapılmıĢtır. Bunun nedeni de kabul, tarama ve barınma merkezleri ile sadece bu merkezlerin kurulacağı ilçelerdeki kurum-

kuruluĢların değil, il merkezlerindeki kurum-kuruluĢlarının da ilgilenmek durumunda olmalarıdır. Onlar da hiyerarĢik düzende 

konunun muhataplarıdır. Üstelik seçilmiĢ il ve ilçeler – hemen hemen her il ve ilçe için söylenebileceği gibi - aynı ya da 

birbirine yakın yerel kültür içinde bulunan hiyerarĢik ortamdır. Birbirlerini etkileme düzeyi (a) bürokratik olarak, (b) kültürel 

yakınlık bakımından yüksektir. Belirlenen bu kurum-kuruluĢlar ve birimlerde dolaĢılmıĢ ve ulaĢılabilen ve ankete katılmak 

isteyen her görevli ile anket çalıĢması yapılmıĢtır. Böyle her ilde (ilçeler dahil) 70 sayısına ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Bu yöntemle toplam yedi ilçede (ve ilde) 3500 kiĢiye ulaĢılması hedeflenmiĢtir. Bunun 2910‟ı “sokaktaki vatandaĢ”, 490‟ı 

kamuda görevli, yani yönetimde iradesi olan kimselerdir.   

3. Veriler ve Toplanması 

i. Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada kullanılan veri toplama aracı ankettir. Anketler yüz yüze görüĢme Ģeklinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġki tür anket 

kullanılmıĢtır. VatandaĢlara ve kurum-kuruluĢ çalıĢanlarına, ayrı olarak düzenlenmiĢ anketler uygulanmıĢtır.  

VatandaĢlara uygulanan anketlerde toplam 32, kamu kurum ve kuruluĢ çalıĢanlarına sunulan anketlerde toplam 26 soru 

hazırlanmıĢtır. (Bkz. Ek 1 ve Ek 2). Sorular anket uygulamasına katılan kiĢiyi sıkmamak ve en doğru bilgilere ulaĢılmasını 

sağlamak açısından çok uzun tutulmamıĢtır. 

ii. Veri Toplama Süreci  

Anket uygulamaları 13 Ağustos 2010 - 5 Kasım 2010 tarihleri arasını kapsamaktadır. Ortalama her ile bir hafta süre ayrılmıĢtır. 

Altı-sekiz kiĢilik anketör ekibi ile günde ortalama sekiz saat çalıĢılmıĢtır. (Karaali Organizasyon Tanıtım Turizm Matbaacılık 

Bilg. Tic. Ltd. ġti.‟nin anketör ekibine, araĢtırma koordinatörü Özlem Uyan ve proje asistanı Zeynep Akhondzadeh Asl de 

gözlemci ve yönlendirici olarak eĢlik etmiĢlerdir.) 

iii. Verilerin Ġşlenmesi ve Çözümlenmesi 

Anketlerin sırayla illerde uygulanmaya baĢlanmasıyla birlikte SPSS programına veri giriĢ çalıĢmalarına da baĢlanmıĢtır. Anket 

uygulaması biten illerin verilerinin kodlanması, giriĢi, temizlenmesi iĢlemleri Eylül 2010- Mayıs 2011 arasında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yine Eylül ayında istatistikî değerlendirmelere baĢlanmıĢ, elde edilen veriler ıĢığında nihai rapor 

Ģekillendirilmeye baĢlanmıĢtır.  

4. Süre ve Olanaklar 

“Askıdaki YaĢamlar & Algıdaki YaĢamlar” projesi 1 ġubat 2010 tarihinde baĢlamıĢtır. 18 ay süreli projenin araĢtırma kısmı, ilk 

12 ayı kapsamaktadır. Sığınmacılar ve Göçmenlerle DayanıĢma Derneği (SGDD) ve Sosyal Hizmetler AraĢtırma, Belgeleme ve 

Eğitim Vakfı (SABEV) ortaklığında yürütülen proje, Demokrasi ve Ġnsan Hakları için Avrupa Aracı (DIHAA) programı 

dâhilinde, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 

AraĢtırmanın olanakları, proje sunucusunun verdiği parasal olanaklarla sınırlıdır. Proje‟nin araĢtırma kısmı için 21.000,00 Avro 

para aktarılmıĢtır. (Toplam proje için ayrılan ödenek 131.920,41 Avro‟dur) Bu kaynak ve eğitilmiĢ 3 kiĢilik insan kaynağıyla 

(Genel Koordinatör, AraĢtırma Koordinatörü, Proje Asistanı) araĢtırma çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

5. Ölçekler 

VatandaĢların sığınmacı ve mültecilerle ilgili algılarını ölçebilmek amacıyla, sığınmacı ve mültecilerle ilgili duygu ve 

düĢünceleri belirten 11‟i olumlu 7‟si olumsuz yargıdan oluĢan bir ölçek oluĢturulmuĢtur (Likert tipi). Cevaplayanlardan, her bir 
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yargıya Kesinlikle Katılmıyorum (1) – Kesinlikle Katılıyorum (5) arasında bir puan vermeleri istenmiĢtir. (Olumlu yargılar 

analiz sırasında ters çevrilerek değerlendirilmiĢtir.) Olumlu yargılar: 1-2-3-4-5-6-9-11-13-15-17 Olumsuz yargılar: 7-8-10-12-

14-16-18 

Tüm yargılara verilen puanlar toplanarak genel bir algı puanı hesaplanmıĢtır. Alınabilecek en düĢük puan 18 en yüksek puan ise 

90‟dır. Eğer alınan puan düĢükse, sığınmacı ve mültecilerle ilgili algı olumsuz,  yüksek ise olumludur. Eğer kiĢi 41‟in altında bir 

puanaldıysa mülteci ve sığınmacı algısı olumsuz, 42-66 arası bir puan aldıysa kararsız, eğer 67 ve daha fazla puan aldıysa 

konuyla ilgili olumlu bir bakıĢ açısı vardır.    

 

i. Algı Ölçeği Güvenlik Analizi -1- 

Ölçeğin güvenirliğini ölçmek için güvenirlik analizi yapılmıĢtır. Bu analiz sonucunda 0.00 ile 1.00 arası bir korelasyon elde 

edilmiĢtir. Ölçeğin güvenirlik analizi sonucu 0.894 çıkmıĢtır. Bilindiği gibi, korelasyonun 1.00‟e yakın olması güvenirliğinin 

yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Buna dayanarak, test güvenirliğinin yüksek, test puanlarına yansıyan hataların az olduğu 

sonucuna varabiliriz.   

 

Tablo 3: Güvenlik Analizi -1- 

GÜVENĠRLĠK ANALĠZĠ – ALGI ÖLÇEĞĠ   (A L P H A) 

 

Faktörler Alpha 

Olumsuz Yönlü Sorular (Q7, Q8, Q10, Q12, Q14, 16, Q,18) 0,813 

Olumlu Yönlü Sorular (Q1, Q2, Q3 , Q4, Q5, Q6, Q9, Q11, Q13, 

Q15, Q17) 

0,819 

Tüm sorular (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, 

Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18) 

0,893 

 

ii. Kabul Merkezleri Algısı Ölçeği 

VatandaĢların Ģehirlerine açılması planlanan kabul merkezleriyle ilgili algılarını öğrenebilmek amacıyla, üçü olumlu ikisi 

olumsuz beĢ yargı belirtilerek, bir ölçek oluĢturulmuĢtur. (Likert tipi) Cevaplayanlardan, her bir yargıya aynen önceki ölçekte 

olduğu gibi, Kesinlikle Katılmıyorum (1) – Kesinlikle Katılıyorum (5) arasında bir puan vermeleri istenmiĢtir. (Olumlu yargılar 

analiz sırasında ters çevrilerek değerlendirilmiĢtir.) Olumlu yargılar: 1, 2 ve 3. sorular, olumsuzlar ise 4 ve 5. sorulardır. Tüm 

yargılara verilen puanlar toplanarak genel bir algı puanı hesaplanarak, vatandaĢların kabul merkezlerine bakıĢ açıları 

değerlendirilmiĢtir.  

Ölçekte alınabilecek en düĢük puan 5 en yüksek puan ise 25‟tir. Eğer alınan puan düĢükse, kabul merkezleriyle ilgili algı 

olumsuz, eğer yüksek ise olumludur. Eğer cevaplayan kiĢinin aldığı puan 11‟in altındaysa kabul merkezleri hakkında olumsuz 

düĢünceye sahip, 12-18 arasıysa kararsız, eğer 19 ve daha fazla puan aldıysa konuyla ilgili olumlu düĢünceye sahiptir.   

 

iii. Algı Ölçeği Güvenirlik Analizi -2- 

Tablo 4: Güvenlik Analizi -2- 

GÜVENLĠK ANALĠZĠ   -   ALGI ÖLÇEĞĠ  2  (A L P H A) 

 

Faktörler Alpha 

Olumsuz Yönlü Sorular (Q4, Q5) 0,672 

Olumlu Yönlü Sorular (Q1, Q2, Q3) 0,736 

Tüm Sorular (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5) 0,783 
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Uygulanan güvenirlik testine göre, ölçek sorularının Cronbach Alpha güvenirliği 0.783‟tür. Güvenirlik değeri, olumsuz 

sorularda 0.672 olumlular da ise 0,736‟dır.  

 

BÖLÜM 4 

BULGULAR VE YORUM 

1. Kurum-kuruluş Anketleri 

Anketler toplam 7 ilde yapılmıĢtır. Her ilde araĢtırmanın sınırlılıkları sebebiyle yapılan anket sayıları eĢit değildir. Buna göre 

toplam kurum-kuruluĢ anketlerinin %11,62‟si Ankara‟da, %17,17‟si Kayseri‟de, %13,38‟i Ġzmir‟de, %15,66‟sı Erzurum‟da, 

%9,60‟ı Van‟da, %20,45‟i Kırklareli‟nde, %12,12‟si Gaziantep‟te yapılmıĢtır. (Bkz: Tablo 2) 

i. Kimlik Bilgileri 

Anketlerin yapıldığı 7 ilde elde edilen geçerli anket sayısı 396‟dır. Bu sayının %23,99‟unu kadınlar, %76,01‟ini erkekler 

oluĢturmaktadır. Buna göre, bu 7 ilde toplam 95 kadın, 301 erkekle görüĢülmüĢtür. (Bkz: Tablo 5).   

 

 

Tablo 5: Görüşülen Kişinin Cinsiyeti (Kurum-kuruluş) 

Bu kiĢilerin çoğunluğu (%43,4) 36-49 yaĢları arasındayken, %36,6‟sı 22-35 yaĢlarında, %14,6‟sı 50 ve üzeri yaĢlarda ve %5,3‟ü 

ise 15-21 yaĢları arasındadır (Bkz: Tablo 6). GörüĢülen kiĢilerin büyük çoğunluğu (%83, 59) evli, %15,91‟i ise bekârdır (Bkz: 

Tablo 7). Bu kiĢilerin çok büyük bir kısmı üniversite (%71,46) mezunudur. Lise mezunu kiĢiler görüĢülenler arasında ikinci 

büyük kısmı oluĢtururmakta (%18,43), master/yüksek lisanslı katılımcılar ise üçüncü sırada (%6,31) yer almaktadır (Bkz: Tablo 

8).                 
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Tablo 6: Görüşülen Kişinin Yaşı (Kurum)                              Tablo 7: Görüşülen Kişinin Medeni Durumu (Kurum) 

 

Tablo 8: Görüşülen Kişinin Öğrenim Durumu- Kurum 

 

GörüĢülen kiĢilerin hayatlarının ilk 18 yılını geçirdikleri yerlere göre dağılımları birbirine yakın olmakla birlikte, çoğunluğu 

(%32,07) yaĢamlarının ilk 18 yılını köy ve kasabada geçirmiĢlerdir. Bu zaman dilimini küçük ve orta ölçekli kentlerde 

geçirenlerin oranı %29,8, büyükĢehirde geçirenlerin oranı ise %29,29‟dur; %8,59‟luk bir kesim ise bu zaman dilimini metropol 

kentlerde geçirmiĢtir. (Bkz: Tablo 9) 
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Tablo 9: Görüşülen Kişinin Yaşamının Ġlk 18 Yılını Nerede Geçirdiği (Kurum-kuruluş) 

7 ilde görüĢülen kurum-kuruluĢ çalıĢanlarının çalıĢtığı kurumlara göre dağılımları Ģu Ģekildedir: 396 kiĢinin %20‟si 

belediyelerde görev yapan, gerek yönetici konumunda gerek çalıĢan konumunda yer alan personeldir. Katılımcıların %15,95‟i 

Milli Eğitim Müdürlükleri kadrosunda, %9,11‟i Valilikler bünyesinde, %8,61‟i Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüklerinde, 

%5,06‟sı Hastanelerde, %2,78‟i Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarında,  %2,53‟ü barolarda ve %1,01‟i Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumlarında, görev yapan kiĢilerdir (Bkz: Tablo 10).  GörüĢülen kiĢilerin büyük bir kısmı 

(%70,2) mesleklerini unvanlı memur olarak ifade etmiĢlerdir (Bkz: Tablo 11). GörüĢülen kiĢilerin çoğunluğunun (% 59,54) 

aylık oralama gelirleri 1.351,00-2.700,00TL arasındadır. Ġkinci büyük kısım ise aylık ortalama gelirlerini 601-1350 TL arasında 

olarak belirtmiĢtir (%24,17). (Bkz: Tablo 12) 

 

 

Tablo 10: Görüşülen Kişinin Çalıştığı Kurum 
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Tablo 11: Görüşülen kişinin mesleği (Kurum)                              Tablo 12: Görüşülen kişinin aylık ortalama geliri (Kurum) 

 

ii. Bilgi ve Algı Düzeyi Ölçümü 

Kurum ve kuruluĢlarda çalıĢan kiĢilerle yapılan anketlerin bir bölümü, katılımcıların konu ile ilgili bilgi ve eğitim düzeyini, 

çalıĢtıkları kurumların konu ile ilgili faaliyetlerini ve katılımcıların sığınmacı-mültecilerle ilgili konulardaki görüĢlerini ölçmeyi 

hedefleyen sorular içermektedir.  

GörüĢülen kiĢilerin sığınmacılık ve mültecilik alanı ile ilgili genel bilgi düzeyleri ankette kendilerine yöneltilen sorulardan 

biridir. Buna göre, görüĢülen kiĢilerden %2,3‟ü konu hakkındaki bilgi düzeyini „çok iyi‟ olarak nitelerken, %10,7‟si „iyi‟, 

%29,3‟ü „orta‟, %21,9‟u „düĢük‟, %11,4‟ü de „çok düĢük‟ olarak nitelemiĢtir. Katılımcıların %24,4‟ü ise konu ile ilgili bilgi 

sahibi olmadıklarını belirtmiĢtir. 3 kiĢi ise ilgili soruyu cevapsız bırakmıĢtır. (Bkz: Tablo 13)  

 

 

Tablo 13: Görüşülen Kişinin Sığınma ve Mülteci Alanına Ġlişkin Bilgi Düzeyi- Kurum 

GörüĢülen kiĢilere 1951 tarihli Cenevre SözleĢmesi hakkındaki bilgi düzeyleri de sorulmuĢtur. Katılımcıların %3‟ü konu ile 

ilgili bilgi düzeyini „çok iyi‟ Ģeklinde tanımlarken, %13‟ü ilgili soruya „iyi‟, %25‟i „orta‟, %15‟i „düĢük‟, %16‟sı ise „çok düĢük‟ 

Ģeklinde cevap vermiĢtir. Konu hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyleyenlerin oranı %28 iken, 5 kiĢi de bu soruya 

cevap vermemiĢtir. (Bkz: Tablo 14) 
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Tablo 14: Görüşülen Kişinin 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Ġlişkin Cenevre Sözleşmesi Hakkındaki Bilgi Düzeyi 

Bunların yanı sıra, görüĢülen kiĢilere, sığınmacı ve mültecilerin ülkemizdeki durumlarına iliĢkin kurumları tarafından sağlanan 

herhangi bir hizmet içi eğitim alıp almadıkları da sorulmuĢtur. Katılımcıların sadece %4,3‟ü hizmet içi eğitim aldığını 

belirtirken, %95,2‟si konuyla ilgili herhangi bir eğitim almadığı yönünde cevap vermiĢtir. Ankete katılan 2 kiĢi ise ilgili soruyu 

cevapsız bırakmıĢtır. (Bkz: Tablo 15) Diğer bir deyiĢle, anket sonuçlarına göre, katılımcıların çoğunluğu konu hakkında düĢük 

seviyede bilgi sahibidir ya da hiç bilgi sahibi değildir ve konu ile ilgili hizmet içi eğitim alan kiĢiler katılımcıların küçük bir 

azınlığını oluĢturmaktadır. 

 

 

Tablo 15: Görüşülen Kişinin Sığınmacı ve Mültecilerin Ülkemizdeki Durumlarına Ġlişkin Kurumları Tarafından Sağlanan herhangi 

bir Hizmet Ġçi Eğitim Alıp Almadıkları 

GörüĢülen kiĢilere çalıĢtıkları kurumların sığınmacı ve mülteciler tarafından hizmetlerinden yararlanmak için baĢvuru alıp 

almadığı sorulmuĢtur. Bu kiĢilerin %33,6‟sı baĢvuru alındığını belirtirken,  çoğunluğu (% 56,6‟sı) soruya „hayır‟ cevabını 

vermiĢtir. Bu soruya iliĢkin herhangi bir bilgisi olamadığını söyleyen kiĢilerin oranı ise %9,8‟dir. Katılımcıların çoğunluğunun 

ilgili soruya olumsuz yanıt vermiĢ olduğu değerlendirilirken, görüĢülen kiĢilerin bulundukları illerin/ilçelerin bir kısmında henüz 

mültecilerin yaĢamaya baĢlamadıkları ve bu soruya belirli yerler için otomatik olarak „hayır‟ Ģeklinde cevap verildiği 

hatırlatılmalıdır. Örneğin, Ankara‟da çok sayıda mülteci yaĢarken AyaĢ Ġlçesi‟nde henüz ikamet eden tek bir mülteci bile yoktur. 

Bu sebeple Ankara-Merkez‟deki kurumlarda bu soruya farklı cevaplar alırken, AyaĢ‟ta soru tüm kurumlar için „hayır‟ Ģeklinde 

cevaplanmıĢtır. Tablo, bu bilgiler de göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. (Bkz: Tablo 16) 
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Tablo 16: Görüşülen Kişinin Kurumunun Hizmetlerinden Yararlanmak Üzere Sığınmacı ve Mültecilerden Başvuru Alma Durumu-

Kurum 

 

GörüĢülen kiĢilere kurumları tarafından sığınmacı ve mültecilere sağlanan düzenli bir hizmet olup olmadığı da sorulmuĢtur. 

Ġlgili soruya cevap verenlerin çoğunluğu (%59,2) soruya „hayır‟ cevabını verirken %26,6sı konu ile ilgili herhangi bir fikri 

olmadığını, geriye kalan %14,2‟lik bölüm ise sığınmacı ve mülteciler için düzenli hizmet sağlandığını belirtmiĢtir.  Anket 

katılımcılarından 2 kiĢi ise bu soruyu cevapsız bırakmıĢtır. Ġl ve ilçe farklılığı, bu soru için de geçerlidir. (Bkz: Tablo 17) 

 
Tablo 17: Görüşülen Kişinin Kurumu Tarafından Düzenli Olarak Sığınmacı ve Mültecilere Sağlanan Bir Hizmet Var Mı? 

 

Sığınmacı ve mültecilere düzenli olarak kurumları tarafından hizmet sağlandığını söyleyen kiĢilere, bu hizmetlerin sağlanması 

aĢamasında herhangi bir sorunun yaĢanıp yaĢanmadığı da sorulmuĢtur. 64 kiĢi herhangi bir sorun yaĢanmadığını söylerken, 29 

kiĢi belirli sorunların yaĢandığını belirtmiĢtir. Bahsi geçen soru ile bağlantılı olarak, sıkıntı yaĢanıldığını belirten 29 katılımcıya, 

bu hizmetlerin sağlanması aĢamasında yaĢanan sıkıntıların temeli olarak neyi gördükleri sorulmuĢtur. 6 kiĢi „mültecilerin 

bilgisizliği‟, 5 kiĢi „personelin bilgisizliği‟, 8 kiĢi „personelin yetersizliği‟, 5 kiĢi „mültecilerin tutumu‟, 1 kiĢi „personelin 

tutumu‟, 3 kiĢi de „mevzuatın yetersizliği‟ ni yaĢanan sıkıntıların temeli olarak nitelemiĢtir. (Bkz. Tablo 18) 
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Tablo 18: Kurum Hizmetlerinin Sağlanması Aşamasında Yaşanan Sıkıntıların Temelleri 

 

GörüĢülen kiĢilere kurumları tarafından kurulacak olan „Kabul, Tarama ve Barınma Merkezleri‟ ile ilgili yürütülen herhangi bir 

özel çalıĢma olup olmadığı da sorulmuĢtur. Ankete katılan kiĢilerin çoğunluğu (%59,2) böyle bir özel çalıĢmanın olmadığını 

belirtirken, katılımcıların %14,2‟si soruyu „evet‟ Ģeklinde cevaplamıĢ, geriye kalan %26,6‟lık dilim ise konu ile ilgili herhangi 

bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtmiĢtir. (Bkz: Tablo 19) 

 

 
Tablo 19: Görüşülen Kişinin Kurumu Tarafından, Kurulacak Olan Merkezlerle Ġlgili Yürütülen Özel Bir Çalışma Var Mı? 

 

 

GörüĢülen kiĢilere kurumları tarafından gelecek yıllarda yürütülmesi planlanan sığınmacı ve mültecilerle ilgili herhangi bir 

çalıĢma olup olmadığı da sorulan sorular arasındadır. GörüĢülen kiĢilerin büyük oranı (%70,7) böyle bir çalıĢmanın olmadığı 

yönünde cevap verirken, %11,4‟ü bu soruya olumlu yanıt vermiĢtir. Konu hakkında bilgisi olmadığı için soruyu cevapsız 

bırakan 71 kiĢi bulunmaktadır. (Bkz: Tablo 20) 
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Tablo 20: Görüşülen Kişinin Kurumunun Sığınmacı ve Mültecilerle Ġlgili Gelecekte Yürütmeyi Planladığı Bir Çalışma Var Mı? 

Katılımcıların çalıĢtığı kurumların sığınmacı ve mültecilerle ilgili Ģu anki faaliyetlerine iliĢkin sorulara verilen cevaplar göz 

önüne alındığında, konu ile ilgili hizmet ve faaliyet yürüten kurumların oranının görece az olduğu görülmekle birlikte, görüĢülen 

kiĢilerin bulundukları illerin/ilçelerin bir kısmında henüz mültecilerin yaĢamaya baĢlamamasının ilgili sorulara verilen 

cevaplarda etkili olduğu hatırlanmalıdır. Öte yandan, katılımcıların çoğunluğu çalıĢtığı kurumların sığınmacı ve mülteci 

alanında ve illerinde kurulacak kabul merkezlerine iliĢkin ileriye dönük özel bir çalıĢmanın olmadığını belirtilmiĢ, bu yüzden de 

sığınmacı ve mültecilerin il/ilçelere yerleĢtikten sonra kurumların faaliyet ve hizmetlerinde ne gibi değiĢikliklerin olacağı 

hususunda yeterli veriye ulaĢmak mümkün olmamıĢtır. 

Anket katılımcılarına çalıĢtıkları kurumların hizmetlerine iliĢkin mevzuatın sığınmacı ve mülteciler bakımından yeterlilik 

durumu hakkındaki görüĢleri de sorulmuĢtur. Buna göre, ilgili soruya cevap verenlerin çoğunluğu (%40,4) kurum mevzuatını 

konu ile ilgili  „yeterli‟ olarak nitelendirirken, %4,7‟si de „çok yeterli‟ olarak değerlendirmiĢtir. Katılımcıların %22,6 sı 

mevzuatın „yetersiz‟, %3,4‟ü ise „çok yetersiz‟ olduğu Ģeklinde cevap vermiĢtir. Geriye kalan %28,9luk kısım, bu konuyla ilgili 

herhangi bir fikri olmadığını belirtirken, 15 kiĢi de soruyu cevapsız bırakmıĢtır.  (Bkz: Tablo 21) 

 

 
Tablo 21: Görüşülen Kişinin Kurumunun Hizmetlerine Ġlişkin Mevzuatın Sığınmacı ve Mülteciler Bakımından Yeterlilik Durumu  

 

Bunlara ek olarak, görüĢülen kiĢilere il/ilçelerinde yaĢayan sığınmacı ve mültecilerin herhangi bir ayrımcılığa uğrayıp 

uğramadıkları sorulmuĢtur. Ġllerde yaĢayan kiĢilerin bir kısmı hali hazırda mültecilerin yaĢadıkları durum üzerinden gözlemde 

bulunurken ilçelerde yaĢayan kiĢiler, henüz mültecilerin yaĢamaya baĢlamadığı bu yerler için, gelecek öngörülerini 

belirtmiĢlerdir. Buna göre, yaĢamaya baĢladıkları zaman, yöre halkı tarafından ayrımcılığa uğrayacakları ya da uğramayacakları 

Ģeklinde fikir belirtmiĢlerdir. Katılımcıların çoğunluğu (%63,2) il/ilçelerinde yaĢayan sığınmacı ve mültecilerin ayrımcılığa 

uğramadığını/uğramayacağını düĢündüğünü belirtirken, geriye kalan %36,8‟i ise sığınmacı ve mültecilerin böyle bir durumla 

karĢı karĢıya olduğunu/olacağını düĢündüğünü belirtmiĢtir. 5 kiĢi de konu ile ilgili soruya cevap vermemiĢtir (Bkz.Tablo 22 ).  
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Sığınmacı ve mültecilerin ayrımcılığa uğradığını/uğrayacağını düĢünen anket katılımcılarından, bu görüĢlerini 

gerekçelendirmeleri istenmiĢtir. Ġlgili soruya verilen cevaplara bakıldığında
2
, kurum-kuruluĢlarda çalıĢan katılımcıların çok 

büyük bir çoğunluğun sığınmacı ve mültecilerin dil, din, kültür, gelenek ve giyim tarzı gibi sebeplerle yerel halk tarafından 

dıĢlanacağını belirttiği görülmektedir. Bunların dıĢında, bu kiĢilere yabancı olmalarından ötürü iĢ verilmeyeceğini, potansiyel 

suçlu olarak görülebileceklerini, toplumun yabancılara karĢı hoĢgörüsüz olduğunu belirtenler de olmuĢtur. Bu noktada, 

katılımcıların çoğunluğunun üçüncü Ģahıs özneli cümleler kullandığı ve bahsi geçen dıĢlayıcı pratikleri kendilerinin değil, yöre 

halkının yapacağını belirtmeleri dikkat çekmiĢtir. Burada da yerel halkın yabancılarla birlikte yaĢamaya alıĢkın olmadıklarına ve 

yerel halk arasında cahil kesimin yoğun olduğuna değinilmiĢtir. Diğer bir deyiĢle bahsi geçen kurum-kuruluĢ anketi 

katılımcılarının sığınmacı ve mültecilere iliĢkin kendi görüĢleriyle yerel halkın görüĢleri arasında ayrıma gittiği ve bu noktada 

da özellikle eğitim farklılığını gerekçe olarak gösterdiklerini söylemek mümkündür.  Öte yandan, sayıları daha az olmakla 

birlikte bazı katılımcılar, sığınmacı ve mültecilerin yardıma muhtaç kiĢiler oldukları için pozitif ayrımcılığa 

uğradığını/uğrayabileceğini söylemiĢtir. 

 

 

Tablo 22: Görüşülen Kişinin, Ġl/Ġlçelerinde Yaşayan Mültecilerin Ayrımcılığa Uğrayıp Uğramadığı Konusundaki Düşünceleri 

 

 

2. Vatandaş Anketleri 

i. Kimlik Bilgileri 

Anketlerin yapıldığı 7 ilde elde edilen geçerli anket sayısı 2967‟dir. GörüĢülen kiĢilerin %13,4‟ü Ankara‟da, %13,9‟u 

Kayseri‟de, %14,5‟i Ġzmir‟de, %14,1‟i Erzurum‟da, %14,7‟si Van‟da, %14,4‟ü Kırklareli‟nde ve %15‟i de Gaziantep‟te ikamet 

etmektedir (Bkz. Tablo 1). GörüĢülen 2967 kiĢiden, soruyu cevaplayanların % 46,7‟si kadın, %53,2‟si erkektir. 30 kiĢi ise 

cinsiyetleri hakkında bilgi vermemiĢtir. (Bkz: Tablo 23). 

 

                                                 
2
 Açık uçlu sorulara verilen yanıtların değerlendirmeleri için Bkz. Blm 4: 6/iv. “Sığınmacı ve Mültecilerin Ayrımcılığa Uğrayacağını 

DüĢünen Kurum ÇalıĢanlarının Gerekçeleri” 
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Tablo 23: Görüşülen Kişinin Cinsiyeti (Vatandaş-Genel) 

 

 Anket katılımcılarının çoğunluğu (%32,7) 22-35 yaĢları arasındayken, 36-49 yaĢ grubundaki katılımcılar ikinci büyük kısmı 

(30,8%) oluĢturmaktadır. 50 ve üzeri yaĢlarında olan katılımcıların oranı %25,6, 15-21 yaĢları arasındaki katılımcıların oranı ise 

%11‟dir. 3 katılımcı ise yaĢlarıyla ilgili soruyu cevapsız bırakmıĢtır (Bkz: Tablo 24). Diğer bir değiĢle, anket katılımcılarının 

çoğunluğunu genç-orta yaĢ grubunda sayılabilecek kiĢiler oluĢturmaktadır. GörüĢülenlerin büyük bir çoğunluğu (%76,3) evli, 

%21,1‟i bekâr, %2,4 dul ve 0,3‟ü ise boĢanmıĢtır (Bkz: Tablo 25). Soruya cevap verenlerin yarıya yakını (%48,4‟ü) ilköğretim 

mezunu, %33,8‟i lise mezunu, %13,9‟u üniversite mezunu, %0,3‟ü yüksek lisans mezunu iken, %1,7‟si ise okuma yazma 

bilmemektedir. (Bkz: Tablo 26) 

 

  

  Tablo 24: Görüşülen Kişinin Yaşı(Vatandaş)             Tablo 25: Görüşülen Kişinin Medeni Durumu(Vatandaş) 

 

 
Tablo 26:  Görüşülen Kişinin Öğrenim Durumu 
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Ankete katılanların yarıya yakını (%43,8), yaĢamlarının ilk on sekiz yılını köy-kasaba‟da, %26,4‟ü küçük-orta kentte, %15,7‟si 

büyükĢehirde, %13,7‟si metropol kentte ve % 0,4‟ü de yurtdıĢında geçirmiĢtir. Bu durum, ilçelerde ankete katılan kiĢilerin 

büyük bölümünün, orada doğup büyüyen ve hayatını orada devam ettiren kiĢiler olmalarıyla ilgilidir. Bu sebeple ankete 

katılanların büyük kısmı, hayatlarının ilk 18 yılını köy-kasabada geçirdiklerini söylemiĢlerdir. (Bkz: Tablo 27) 

 

 
Tablo 27: Görüşülen Kişinin Yaşamının Ġlk 18 Yılını Nerede Geçirdiği 

 

 

Anketin uygulandığı geçerli kabul edilen 2967 kiĢiden 36‟sı çalıĢıp çalıĢmadığıyla ilgili soruya cevap vermek istememiĢtir. 

Cevap verenlerden %44,8‟i çalıĢırken, %55,2‟si çalıĢmamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, „ev kadınları‟nın da 

“çalıĢmıyor” kısmına dâhil edilmiĢ olmasıdır. Burada amaç ev-içi emeği görmezden gelmek değil, bu kadınların ücretli bir iĢte 

çalıĢmadığını göstermektir.(Bkz: Tablo 28)  

 

 
Tablo 28: Görüşülen Kişinin Ġş Durumu (Vatandaş) 

 
Anket katılımcılarının %20,66‟sı esnaf/zanaatkâr, %9,17‟si serbest meslek sahibi, %4,74‟ü vasıflı iĢçi, %3,68‟i vasıfsız iĢçi, 

%3,72‟si unvanlı memur ve %1,53‟ü unvansız/düz memur olduğunu belirtirken, %34,98‟i ev hanımı, %9,48‟, emekli ve 

%6,99‟u öğrenci olduğunu söylemiĢtir (Tablo 29). 
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Tablo 29: Mesleki Dağılım (Vatandaş) 

 

GörüĢülen kiĢilerin %38,3‟ü 601-1350 TL arasında bir gelire sahip olduğunu belirtirken, ikinci büyük kısım (%30,2) herhangi 

bir gelire sahip olmadıklarını belirtmiĢtir. Katılımcıların%15‟i 1351-2700 TL arasında aylık ortalama bir gelire sahipken, %13‟ü 

0-600 TL , %2‟si ise 2701-3000 TL arasında bir gelire sahiptir. Gelirle ilgili soruyu 152 kiĢi yanıtlamamıĢtır. (Bkz: Tablo 30) 

 

 

Tablo 30: Görüşülen Kişinin Aylık Ortalama Geliri 

 

Not: 01.07.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasında (AYLIK ASGARĠ ÜCRET); 

2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaĢından büyükler için):  760,50 TL 

2010 Asgari Ücret Net, Neti (16 yaĢından büyükler için):    599,12 TL
3
 

 

 

 

                                                 

3
 http://muhasebetr.com/2010-asgari-ucret/ 

 

http://muhasebetr.com/2010-asgari-ucret/
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ii. Bilgi ve Algı Düzeyi Ölçümü 
VatandaĢlarla yapılan anketin bir bölümü kiĢilerin mülteci ve sığınmacılara dair bilgi ve farkındalığını; ilgili gruplarla bireysel 

iliĢki derecelerini ve konuyla ilgili görüĢlerini ölçmeyi amaçlayan sorular içermektedir. Bahsi geçen konularla ilgili anket 

sonuçları aĢağıdaki gibidir. 

 

GörüĢülen kiĢilere yaĢadıkları ilde ikamet eden yabancı uyruklu kiĢilerin olup olmadığı sorulmuĢtur. Bu sorunun sorulmasındaki 

temel amaç ülkemizde yaĢayan yabancı uyruklu kiĢilerin yerel halk tarafından ne kadar bilindiğini belirlemektir. Daha sonra 

sığınmacı ve mülteci varlığı hakkındaki bilgi düzeyinin ölçülmesi amaçlanmıĢtır. Ġlçelerde yaĢayan bu kiĢiler illerdeki bu durum 

için fikir yürütmekte zorlanmıĢlardır. Gözlemlerden tahmin edildiği üzere daha çok yurt dıĢına giden göçmenlere alıĢkın 

olunduğundan yurt dıĢından gelip ülkemize yerleĢilmesine pek ihtimal verilmemiĢtir. Yine de oranlar arasında büyük bir uçurum 

yoktur. Cevap verenlerin %36,8i bu soruya „evet‟ cevabını verirken %47,2si „hayır‟ cevabını vermiĢtir. Konu ile ilgili fikir 

yürütemeyenlerin oranı da dikkate değerdir: Cevap verenlerin %15,9‟u (472 kiĢi) bu konuda bir Ģey bilmediğini belirtmiĢtir. 

(Bkz. Tablo 31) 

 

 

Tablo 31: Görüşülen Kişinin Ġlinde Yaşayan Yabancı Kişilerin Olup Olmadığı Konusundaki Bilgisi 

 
GörüĢülen kiĢilerin sığınmacı ve mültecilerle ilgili bilgi ve farkındalığına dair sorular arasında, bu kiĢilerin sığınmacı ve 

mültecilerle ilgili herhangi bir hukuki düzenleme bilip bilmediği ve il/ilçelerinde kurulacak olan Kabul, Tarama ve Barınma 

Merkezleri‟nden haberdar olup olmadıkları sorularına yer verilmiĢtir.  GörüĢülen kiĢilerin çok büyük bir kısmı (%97,6) 

sığınmacı ve mültecilerle ilgili herhangi bir hukuki düzenleme bilmezken, % 2,4‟ü hukuki düzenleme bildiklerini 

belirtmiĢlerdir. (Bkz: Tablo 32) Kurulacak olan Kabul, Tarama ve Barınma Merkezleri ile ilgili soruya ise katılımcıların büyük 

çoğunluğu (%73,9)  bu merkezlerin kurulacağından haberdar olmadığı yönünde cevap vermiĢtir (Bkz: Tablo 33). Öte yandan, 

iller genelinde bakıldığında kurulacak olan merkezlerden haberdar olmama durumu ağırlıklı eğilim olmakla birlikte, kurulacak 

olan merkezlerle ilgili haberdarlık il/ilçeler arasında farklılık göstermektedir. Örneğin Ankara‟daki vatandaĢların büyük 

çoğunluğunun konudan uzun süredir haberdar olduğu ve konuyla ilgili görüĢlerini beyan ettikleri, Erzurum‟da da katılımcıların 

yarıya yakınının söz konusu merkezlerin kurulacağı konusunda bilgi sahibi olduğu gözlemlenmiĢken, Kırklareli ve Ġzmir‟deki 

vatandaĢların büyük bölümünün konu ile ilgili bilgisiz olduğu ve konuya görece ilgisiz olduğu dikkat çekmiĢtir. 
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    Tablo 32: Kişinin Sığınmacı ve Mültecilerle Ġlgili                          Tablo 33: Kişinin Ġlinde Kurulacak Olan 750 Kişi  

    Hukuki Düzenleme                                            Kapasiteli Merkezlerden Haberdar Olup Olmadığı 

 

GörüĢülen kiĢilerin hiç sığınmacı ve mülteci tanıdığı olup olmadığı ve sığınmacı/mültecilerle ilgili herhangi bir olumsuz 

deneyim yaĢayıp yaĢamadıkları, katılımcıların bugüne kadar sığınmacı ve mültecilerle herhangi bir bireysel iliĢkilerinin olup 

olmadığı konusunda bilgi almayı amaçlayan sorulardandır. Anket sonuçlarına göre, 7 il genelinde katılımcıların çok büyük 

çoğunluğunun (90,7%) herhangi bir sığınmacı ve/ya mülteci tanıdığı yokken, katılımcıların yalnızca küçük bir kısmı (8,7%) 

tanıdığı sığınmacı ve mülteciler olduğunu belirtmiĢtir. 21 kiĢi ise ilgili soruyu cevapsız bırakmıĢtır. (Bkz: Tablo 34) Bu noktada 

da genel eğilime rağmen il/ilçe farklılıklarından bahsetmek mümkündür. Örneğin, Van-merkez zaten yıllardır mültecilerin 

bulunduğu bir yer olduğu için, Ġskele caddesinde yapılan anketlere katılan kiĢilerin Ģimdiye kadar birçok kez mültecilerle 

iletiĢimde bulundukları (çocuklarının aynı okullara gittiği, illerinde çalıĢan mültecilerin olduğu, yeri geldiğinde evlerini 

mültecilere kiraya verdikleri vs.) ve birçoğunun mülteci tanıdıkları olduğu gözlemlenmiĢtir.  
 

GörüĢme yapılan kiĢilere sığınmacı ve mültecilerle ilgili olumsuz bir deneyim yaĢayıp yaĢamadıkları da sorulmuĢtur. Geçerli 

2967 cevabın çok büyük bir kısmı (%96,9‟u) sığınmacı ve mültecilerle ilgili herhangi bir olumsuz deneyim yaĢanmadığı 

yönündeyken %3‟ü bunun aksinin belirtmiĢtir
4
. Bu noktada ilgili soruya cevap veren kiĢilerin çoğunluğunun henüz mültecilerle 

aynı mekânı paylaĢmaya baĢlamamıĢ olmalarının hatırlanması gerekmektedir. (Bkz: Tablo 35) 

 

                                                 
4
 Sığınmacı ve Mültecilerle ilgili olumsuz deneyim yaĢadığını belirten katılımcıların cevaplarından örnekler için Bkz. Blm 4: 6/iii. 

“Sığınmacı ve Mültecilerle Ġlgili Olumsuz Deneyim YaĢadığını Belirten VatandaĢların Açıklamaları” 
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Tablo 34:Sığınmacı ve/veya Mülteci Herhangi bir Tanıdığınız      Tablo 35: Sığınmacı ve Mültecilerle Ġlgili Herhangi bir               Var 

Mı?                 Olumsuz Deneyim Yaşadınız Mı?  

 

GörüĢülen kiĢilerin sığınmacı ve mültecilere dair algıları ve bu kiĢilerle ortak bir mekânı paylaĢmak konusundaki düĢünceleri 

hakkında bilgi almak amacıyla, katılımcıların sığınmacı ve mültecilerin yardıma muhtaç olup olmadıkları konusundaki 

düĢünceleri, sığınmacı ve mültecilerin ayrımcılığa uğrayıp uğramadığı/uğramayacağı konusundaki görüĢleri ve illerinde 

yaĢamalarından rahatsızlık duyup duymadıkları/duymayacakları gibi sorular sorulmuĢtur. Katılımcıların sığınmacı ve mülteci 

imajları hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan sığınmacı ve mültecilerin yardıma edilmesi gereken kiĢiler olup olmadıkları 

sorusuna cevap verenlerin çoğunluğu (64%) söz konusu grupların yardım edilmesi gereken kiĢiler olduğunu düĢündüklerini 

belirtmiĢ, %36lık bir kısım ise soruya olumsuz cevap vermiĢtir. 204 kiĢi ise bu soruyu cevapsız bırakmıĢtır.(Bkz: Tablo 36)  

 

 

Tablo 36: Görüşülen kişinin Sığınmacı ve Mültecilerin Yardıma Muhtaç Olup Olmadıkları Konusundaki Düşüncesi 
 
  

GörüĢülen kiĢilere sığınmacı ve mültecilerin ayrımcılığa uğrama potansiyelleri ile ilgili düĢünceleri “sizce ilinizde yaĢayan 

sığınmacı ve mülteciler herhangi bir konuda ayrımcılığa uğrarlar mı?” sorusu aracılığıyla sorulmuĢtur. Soruya 107 kiĢi yanıt 

vermezken, henüz sığınmacı ve mültecilerle bir arada yaĢamaya baĢlamamıĢ olan kiĢiler geleceğe yönelik tahminde bulunarak 

bu soruya cevap vermiĢlerdir. Cevap veren katılımcıların yarısı (%50) sığınmacı ve mültecilerin ayrımcılığa 

uğradığını/uğrayacağını söylerken, yarısı da tersi yönde cevap vermiĢtir (Bkz: Tablo 37). Gözlemlere ve yukarıda bahsi geçen 

soruya olumlu yönde cevap verenlere bunun gerekçesini soran açık uçlu soruya verilen cevaplara göre
5
, katılımcıların dikkate 

değer bir kısmı sığınmacı ve mültecilerin ayrımcılığa uğramasını olmazsa olmaz bir durum olarak algılamaktadır. Sığınmacı ve 

mültecilerin ilçelerinde yaĢamaya baĢladıkları zaman ayrımcılığa uğrayacağını düĢünen bu kiĢilerin bir bölümü, bilhassa 

                                                 
5
 Bkz. Blm 4: 6/i.“ Sığınmacı ve Mültecilerin Ayrımcılığa Uğrayacağını DüĢünen VatandaĢların Gerekçeleri” 
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kendilerinin bu kiĢileri ayıracaklarını, onlarla görüĢmeyeceklerini belirtmiĢlerdir. Diğer bir değiĢle, ayrımcılık konusunun genel 

olarak sığınmacı ve mültecilerin dıĢlanması Ģeklinde algılandığını söylemek mümkündür. Bu noktada söz konusu grubun din, 

dil, kültür farklılıklarına gerekçe olarak değinilmiĢtir. Buna ek olarak, sığınmacı/mültecilerin ucuza çalıĢabilecekleri ve bölge 

halkı arasındaki iĢsizliği arttıracağından dolayı ayrımcılığa uğrayacaklarını belirtenler de olmuĢtur.  Bunun yanı sıra, sığınmacı 

ve mültecilerin dıĢında herhangi bir yabancının bölgeye yerleĢmesinin de aynı sonuçları doğuracağına ve genel olarak tüm 

yabancıların ayrımcılık/dıĢlamaya maruz kalacağına değinenler de olmuĢtur. Son olarak, sığınmacı ve mültecilerin ayrımcılığa 

uğrayacağını belirten bir kısım katılımcı da zaman içinde bu durumun değiĢebileceğini belirtmiĢtir.  

 

 
Tablo 37: Görüşülen Kişinin, Sığınmacı ve Mültecilerin Ayrımcılığa Uğrayıp Uğramadığı/Uğramayacağı Konusundaki Düşüncesi 

 
Anket sonuçlarına katılımcıların kimlik değiĢkenleri çerçevesinde bakıldığında, sığınmacı ve mültecilerin ayrımcılığa 

uğrayacağı düĢüncesi ile kiĢilerin eğitim seviyeleri arasında bir iliĢkiden söz etmek mümkün görünmektedir. ġöyle ki, sığınmacı 

ve mültecilerin ayrımcılığa uğrayacağını belirten vatandaĢların oranı kiĢilerin eğitim seviyesinin artıĢıyla doğru orantılı olarak 

yükselmiĢtir. Bu yanıtı veren kiĢilerin oranı okuma-yazma bilmeyen katılımcılar arasında en düĢükken, yüksek lisans mezunu 

katılımcılar arasında en yüksektir (Bkz. Tablo 38) . 

 

 
Tablo 38: Öğrenim Durumuna Göre Sığınmacı ve Mültecilere Ayrımcılığa Bakış 

 
Katılımcıların sığınmacı ve mültecilerle ortak mekân paylaĢma konusunda istekli olup olmadıklarını ölçmek için kiĢilere 

il/ilçelerinde sığınmacı ve mültecilerin yaĢamasından rahatsızlık duyup duymadıkları/duymayacakları sorulmuĢtur. Anketin 

uygulandığı ilçelerin büyük çoğunluğunda anketin uygulandığı tarihte sığınmacı ve mülteciler ikamet etmedikleri için bu 
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kiĢilere, gelecekte sığınmacı ve mültecilerin ilçelerinde yaĢamaya baĢladıkları zaman, bu durumdan rahatsızlık duyup 

duymayacakları sorulmuĢtur. Buna göre, ilgili soruya cevap veren kiĢilerin çoğunluğu (%62,4) bundan rahatsızlık 

duymayacağını belirtirken %37,6‟sı rahatsızlık duyacağını belirtmiĢtir. Anket katılımcılarından 54 kiĢi ise ilgili soruya yanıt 

vermemiĢtir
6
 (Bkz: Tablo 39). 

 

   

Tablo 39:  Sığınmacı ve Mültecilerin Ġl/Ġlçenizde Yaşıyor/Yaşayacak Olmasından Dolayı Rahatsızlık Duyuyor Musunuz? 

 

Bu noktada da genel eğilime ek olarak il/ilçelerdeki eğilimlere değinmek aydınlatıcı olacaktır. Van ilinde sığınmacı ve 

mültecilerin illerinde yaĢamasından rahatsızlık duyduğunu/duyacağını belirten grupların oranı anket genelindeki orana yakınken 

(%37,55) Kayseri, Kırklareli ve Ankara‟da bu yönde cevap verenlerin oranları genel eğilimden yüksek (Kayseri %39,02, 

Kırklareli 41,63%, Ankara %44,9); Erzurum ve Ġzmir‟de ise düĢüktür (Erzurum 33,25%, Ġzmir 27,09%). Bu bağlamda, 

sığınmacı ve mültecilerin illerinde yaĢamasından rahatsızlık duyacağını söyleyen grubun yoğunluklu olarak Ankara ilinden, en 

düĢük olarak da Ġzmir ilinden olması gözlemlere dayanılarak Ģu Ģekilde açıklanabilir; Ankara-AyaĢ‟taki katılımcıların çoğu 

açılacak olan merkezler konusundan haberdar olmakla birlikte, anket katılımcıları merkezin açılmasından oldukça hoĢnutsuz 

olduklarını bildirmiĢler ve „Kabul, Tarama ve Barınma Merkezi‟ için kullanılacak binanın öncelikle üniversite binası olarak 

planlandığını söylemiĢlerdir. Bu katılımcılar arasında “yabancı istemiyoruz”, “mülteci kampı istemiyoruz” söylemleri baskın 

durumdadır. Öte yandan, Ġzmir‟in Çiğli ilçesinde kabul merkezlerinin kurulacağından haberdar olan Ģahısların sayısı oldukça 

düĢüktür ve konu henüz politize olmamıĢtır. Buna ek olarak, kurulacak kabul merkezine yakın olan yerleĢim alanındaki 

katılımcılar gündelik hayatlarını olumsuz yönde etkilediği için Ģikâyetçi oldukları çöp toplama alanının, bahsi geçen merkeze 

yakın olduğu ve merkezin kurulması durumunda bu alanın boĢaltılacağını düĢündüklerinden, sığınmacı/mültecilere dair bilgi ve 

deneyimlerinin olmamasına ve kurulacak olan merkezden haberdar olmamalarına karĢın; sığınmacı ve göçmenlerin bölgelerinde 

yaĢamasına dair genellikle olumlu yönde görüĢ bildirmiĢlerdir. Diğer bir deyiĢle, anket yapılan bölgelerin özel konumları, 

konunun bilinirlik ve politize olma derecesi katılımcıların algılarını etkilemekte ve bölgesel farklılıklara sebebiyet vermektedir.  

 

Son olarak, anket sonuçlarına göre, katılımcıların öğrenim durumları ile söz konusu soruya verdikleri cevaplar arasında da bir 

iliĢkiden söz etmek mümkündür. Sığınmacı ve mültecilerin illerinde yaĢamasından rahatsız olmayacağını belirten katılımcıların 

oranı okuma-yazma bilmeyen kiĢiler arasında en düĢükken, bu oran öğrenim seviyesinin daha yüksek olduğu kiĢilerde daha 

fazladır. Yüksek lisans mezunu katılımcılara bakıldığında ise bu kiĢilerin %90‟ı illerinde sığınmacı ve mültecilerin 

yaĢamasından rahatsız olmayacağı yönünde cevap vermiĢtir. (Bkz. Tablo 40) 
 

                                                 
6
 Ġlgili sorunun anket katılımcıları tarafından gerekçelendirildiği açık uçlu sorunun değerlendirmeleri için Bkz. Blm 4: 6/ii. “Ġllerinde 

Sığınmacı ve Mültecilerin YaĢamasından Rahatsızlık Duyduğunu Belirten VatandaĢların Gerekçeleri”. 
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Tablo 40: Öğrenim Durumuna Göre Ġllerde Sığınmacı ve Mültecilerin Yaşamasından Rahatsızlık 

 

3. Sığınmacı ve Mülteci Algısı  (Vatandaş ve Kurum)  

i.  Sığınmacı ve Mültecilerle Ġlgili Genel Algı ve Ġller Bazında Karşılaştırmalar (Vatandaş ve Kurum) 

Algı ölçeğinin sonuçlarına göre, ankete katılanların vatandaĢların %10,6‟sı mülteci ve sığınmacılarla ilgili olumsuz görüĢlere ve 

%17,9‟u olumlu görüĢlere sahipken,  katılımcılarının çok büyük bir oranının (%71,5) söz konusu grupla ilgili algısını kararsız 

olarak sınıflandırmak mümkündür. (Bkz: Tablo 41).  Ankete katılan vatandaĢların sığınmacı ve mültecilere dair algılarına anket 

yapılan her bir il için bakıldığında, iller genelindeki sonuçlarda olduğu gibi, her bir il için de kararsız tutumun çoğunlukta 

olduğu, onu olumlu algının izlediği ve olumsuz algıya sahip kiĢilerin en düĢük yoğunluktaki grubu oluĢturduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte, algıyla ilgili iller arası karĢılaĢtırma en yüksek oranda olumsuz algının Ankara ilindeki anket katılımcıları 

arasında, en yüksek oranda olumlu algının ise Van ilinde görüĢülen kiĢiler arasında olduğunu göstermiĢtir. (Bkz. Tablo 42) 

 

 
Tablo 41: Sığınmacı ve Mülteci Algısı (Vatandaş) 
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Tablo 42: 7 Ġlde Sığınmacı ve Mülteci Algısı (Vatandaş) 

 

 

Kurum- kuruluĢ anketi katılımcılarında sığınmacı ve göçmenlerle ilgili olumsuz görüĢ belirtenlerin oranı vatandaĢlara göre daha 

düĢük (%3,79), olumlu görüĢ bildirenlerin oranı da daha yüksek (32,07%) olmakla birlikte, söz konusu kiĢiler içinde de ağırlıklı 

eğilim sığınmacı ve mültecilerle ilgili kararsız bir tutuma sahip olmalarıdır (%64,14). (Bkz. Tablo 43). Bu noktada, her iki 

katılımcı grubun da büyük bir çoğunluğunun mülteci ve sığınmacılarla ilgili bilgilerinin sınırlı olması ve bu gruplarla birebir 

kiĢisel deneyimlerinin olmaması kararsız tutumun gerekçesi olarak gösterilebilir. Kurum-kuruluĢlarda çalıĢan anket 

katılımcılarının sığınmacı ve mülteci algısına iller özelinde bakıldığında yukarıda bahsedilen durum daha da anlaĢılır 

olmaktadır. Örneğin, sığınmacı ve mültecilerle ilgili görece daha fazla bilgi ve deneyim sahibi olan Van ilinde, iller genelindeki 

eğilimden farklı olarak, sığınmacı ve mültecilerle ilgili olumlu algıya sahip olanların oranı (%55,26) kararsız tutumda 

sayılabilecek kiĢilerden (44,74%) fazladır; olumsuz algıya denk gelecek cevapları veren ise hiçbir katılımcı yoktur.  (Bkz. Tablo 

44)  

 

 
Tablo 43: Sığınmacı ve Mülteci Algısı (Kurum-Genel) 
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Tablo 44: 7 Ġlde Sığınmacı ve Mülteci Algısı (Kurum) 

 

ii. Değişkenlere Göre Sığınmacı ve Mülteci Algısı (Vatandaş ve Kurum) 

 GörüĢülen kiĢilerin sığınmacı ve mülteci algılarına dair anket sonuçları cinsiyet, yaĢ, eğitim durumu, gelir dağılımı, 

katılımcıların sığınmacı ve mülteci tanıdığı olup olmaması vb. değiĢkenlere göre değerlendirilmeye alınmıĢ, bu değiĢkenlerin 

katılımcıların sığınmacı ve mülteci algılarında etkileyici bir rolü olup olmadığı anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. VatandaĢlarla yapılan 

anket sonuçlarına göre, yukarıda bahsedilen değiĢkenlerden bağımsız olarak, kararsız olarak nitelendirilebilecek tutum 

katılımcılar arasında en yoğun algı biçimidir. Bununla birlikte, sığınmacı ve mültecilerle ilgili olumlu algı ile bir takım 

değiĢkenler arasında iliĢki olduğu görülmüĢtür. Anket katılımcıları öğrenim durumlarına göre sınıflandırıldığında, görüĢülen 

kiĢilerin eğitim seviyeleri yükseldikçe sığınmacı ve mültecilerle ilgili olumlu algıya sahip kiĢilerin oranının arttığı görülmektedir 

(Bkz. Tablo 45). Benzer bir Ģekilde, görüĢülen kiĢiler yaĢamlarının ilk 18 yılını geçirdikleri yerlere göre sınıflandırıldıklarında 

bahsi geçen dönemi büyük yerleĢim alanlarında ve yurt dıĢında geçiren katılımcılar arasında olumlu algı oranının görece daha 

yoğun olduğu görülmüĢtür (Bkz. Tablo 46). Bunun yanı sıra, anket sonuçlarına göre, görüĢülen vatandaĢların ortalama aylık 

gelirleriyle sığınmacı ve mültecilere dair olumlu algıları arasında pozitif kolerasyondan bahsetmek mümkündür (Bkz. Tablo 47). 

 

  Tablo 45: Öğrenim Durumuna Göre Sığınmacı/Mülteci Algısı       Tablo 46: Ġlk 18 Yıl Yerleşim Yerine Göre  Sığınmacı/mülteci            

 (vatandaş)                                                                                              Algısı (Vatandaş) 
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Tablo 47: Aylık Ortalama Gelir Dağılımına Göre Sığınmacı/Mülteci Algısı (Vatandaş) 

 

Yukarıda bahsedilen kimlik değiĢkenlerinin yanı sıra, görüĢülen kiĢilerin sığınmacı ve mülteci tanıdıklarının olmasının da 

olumlu algıyı pozitif yönde etkilediği görülmüĢtür (Tablo 48). Öte yandan sığınmacı ve mültecilerle olumsuz deneyim yaĢamıĢ 

olduğunu belirten vatandaĢlar arasında olumsuz algıya sahip kiĢilerin oranının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıĢtır  (Tablo 49).  

 

 

 

       Tablo 48: Sığınmacı/Mülteci Tanıdık Sığınmacı/Mülteci Algısı      Tablo 49: Olumsuz Deneyim ve Sığınmacı/Mülteci Algısı 

 

Bunlara ek olarak, sığınmacı ve mültecilerin yardım edilmesi gereken kiĢiler olduğu yönünde cevap veren katılımcılar arasında 

olumlu algıya sahip kiĢilerin oranı, tersi yönde düĢünen kiĢilerden dikkat çekici oranda fazladır (Bkz Tablo 50). Son olarak, 

sığınmacı ve mültecilerin ayrımcılığa uğramadığı/uğramayacağını söyleyen anket katılımcıları arasında olumlu algıya sahip 

kiĢilerin oranı, söz konusu grupların ayrımcılıkla karĢılaĢacağını söyleyen katılımcılardan fazladır. (Bkz. Tablo 51) 
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Tablo 50: “Sığınmacı/Mülteciler Yardım Edilmesi Gereken        Tablo 51: Sığınmacı/Mültecilerin Ayrımcılığa Uğraması     

Kişilerdir” ve Sığınmacı/Mülteci Algısı                                                     Konusunda Görüş ve Sığınmacı/Mülteci Algısı 

 
VatandaĢlarla yapılan anket sonuçlarına benzer bir Ģekilde, kurum ve kuruluĢlarda çalıĢan kiĢilerle yapılan anket sonuçlarında da 

yukarıda bahsedilen değiĢkenlerden bağımsız olarak sığınmacı ve mültecilere dair kararsız algının baskın algı biçimi olduğu 

görülmüĢtür. VatandaĢ anketlerinde sığınmacı ve mültecilere dair olumlu algıyla iliĢkisi olduğu gözlemlenen öğrenim durumu, 

ilk 18 yıl ikamet yeri ve aylık ortalama gelir dağılımına göre kurum ve kuruluĢlarda çalıĢan anket katılımcılarının sığınmacı ve 

mülteci algılarına bakıldığında, bu değiĢkenlerle söz konusu algının iliĢkisinin daha farklı olduğu görülmüĢtür. GörüĢülen kiĢiler 

öğrenim durumlarına göre sınıflandırıldığında, sığınmacı ve mültecilerle ilgili kararsız algıya sahip kiĢilerin oranının en yoğun 

olarak ilköğretim mezunları arasında olduğu; üniversite mezunlarında lise mezunlarına göre lise mezunlarında da ilköğretim 

mezunlarına göre olumlu algıya sahip kiĢilerin oranının daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Öte yandan yüksek lisans mezunu 

olduğunu belirten katılımcılar arasında olumlu algıya sahip kiĢilerin oranının üniversite mezunlarına göre daha düĢük olduğu, bu 

gruptan hiçbir katılımcının olumsuz algıya denk gelecek yanıtlar vermediği ve kararsız algıya sahip kiĢilerin oranının lise ve 

üniversite mezunlarına göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıĢtır (Bkz: Tablo 52). Diğer bir değiĢle, vatandaĢ anketlerinden 

farklı olarak, kurum anketlerinde olumlu algıyla eğitim seviyesi arasında doğrusal bir iliĢkiden bahsetmek mümkün 

görülmemektedir. Anket katılımcıları hayatlarının ilk 18 yılında ikamet ettikleri yere göre gruplandırıldığında ise nüfus 

yoğunluğu köy-kasabadan daha yüksek olan yerlerde ikamet etmiĢ katılımcılarda olumlu algıya sahip kiĢilerin oranının görece 

daha yüksek olduğu görülmekle birlikte, doğrusal bir iliĢkiden bahsetmek mümkün değildir (Bkz. Tablo 53). Öte yandan 

yaĢamlarının ilk 18 yılını metropol kentte geçirdiğini belirten katılımcılar arasında sığınmacı ve mültecilere iliĢkin olumlu 

algıya sahip kiĢilerin oranı dikkate değerdir (%49,99). Bu noktada, nüfus yoğunluğu ve çeĢitliliğinin olduğu yerde ikamet 

etmenin sığınmacı ve mültecilerle ilgili algıyı olumlu yönde etkilediği iddia edilebilir. Son olarak görüĢülen kiĢiler aylık 

ortalama gelirlerine göre sınıflandığında, sığınmacı ve mültecilerle ilgili olumsuz algıya sahip kiĢilerin oranının en yoğun 

olduğu grubun 601-1350 TL aylık gelir grubuna sahip kiĢilerden, kararsız algıya sahip olanların oranının en yüksek olduğu 

grubun 0-600 TL aylık gelire sahip katılımcılardan ve olumlu algıya sahip kiĢilerin ise aylık 2701-3000 TL gelire sahip katılımcı 

grubundan olduğu görülmüĢtür (Bkz. Tablo 54). Kurum anketleri sonuçlarına göre yukarda bahsi geçen hiçbir değiĢkenle 

sığınmacı ve mülteci algısı arasında birebir doğrusal bir iliĢkiden bahsetmek mümkün görünmemektedir. Anket sonuçları göz 

önüne alındığında, bunların dıĢında diğer değiĢkenlerle de sığınmacı ve mülteci algısı arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. 
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Tablo 52: Öğrenim durumuna göre sığınmacı/mülteci algısı        Tablo 53: Ġlk 18 yıl ikamet yeri ve sığınmacı/mülteci algısı 

 

 

 
Tablo 54: Gelir dağılımına göre sığınmacı/mülteci algısı 

 

 
4. Kabul, Tarama ve Barınma Merkezleri Algısı (Vatandaş ve Kurum) 

i.  Kabul, Tarama ve Barınma Merkezleri Genel Algısı ve Ġller Bazında Karşılaştırmalar (Vatandaş ve Kurum) 

Algı ölçeğinin sonuçlarına göre, ankete katılan vatandaĢların %25,7‟si illerinde sığınmacı ve mülteciler için kabul merkezlerinin 

kurulması konusunda olumsuz görüĢlere ve %14‟ü olumlu görüĢlere sahipken, çoğunluğu (%60,3) kararsızdır (Bkz. Tablo 55). 

Konu ile ilgili anket yapılan her bir il için karĢılaĢtırmalı bakıldığında ise, kabul merkezlerinin kurulmasıyla ilgili olumsuz 

algının en yoğun olduğu katılımcı grubunun Ankara‟dan, olumlu algının en yüksek olduğu katılımcı grubunun ise Erzurum 

ilinden olduğu görülmüĢtür. (Bkz. Tablo 56). 
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Tablo 55: Kabul, Tarama ve Barınma Merkezleri Algısı (Vatandaş) 

 

 
Tablo 56: 7 Ġlde Kabul, Tarama ve Barınma Merkezleri Algısı (Vatandaş) 

 

Kurum anketleri sonuçlarına bakıldığında, vatandaĢ anket sonuçlarına benzer bir Ģekilde ağırlıklı eğilim kararsızlık olmakla 

birlikte (60,9%), vatandaĢ anketlerinden farklı olarak merkezlerin açılması konusunda olumlu görüĢe sahip olanlar ikinci yoğun 

grubu oluĢturmaktadır (25%). (Bkz. Tablo 57) Bu noktada, daha önce de değinildiği üzere, konu hakkında bilgi ve deneyim 

sınırlılığının ağırlıklı olarak kararsız tutum benimsenmesinde etkili olabileceği, kurumlarda çalıĢan anket katılımcılarının 

konuya görece daha vakıf olmalarının da merkezlerle ilgili olumlu tutum benimseyen cevapların verilmesinde etkili olabileceği 

düĢünülmüĢtür. Öte yandan, kurumlarda çalıĢan anket katılımcılarının kabul merkezi algılarına anket yapılan iller bazında 

karĢılaĢtırmalı olarak bakıldığında, Ankara ve Ġzmir illerindeki anket sonuçlarının yukarıda bahsedilen genel eğilimden farklı 

olduğu görülmektedir. Bu illerde olumsuz algıya sahip olanların oranı olumlu algıya sahip olanların oranından yüksektir. Ayrıca 

konu ile ilgili olumsuz algıya sahip kiĢilerin en yoğun olduğu ilin Ankara olduğu görülmektedir. Bu noktada, Ankara ilinden 

ankete katılan hem kurum çalıĢanlarının hem de vatandaĢların sığınmacı/mülteci ve kabul merkezleri ile ilgili algıların diğer 

illerdekilere göre görece daha olumsuz olduğu ortaya çıkmıĢtır. (Bkz. Tablo 58) 
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Tablo 57: Kabul, Tarama ve Barınma Merkezleri Algısı (Kurum) 

 

 
Tablo 58: 7 Ġlde Kabul, Tarama ve Barınma Merkezleri Algısı (Kurum) 

 

ii. Değişkenlere Göre Kabul, Tarama ve Barınma Merkezleri Algısı (Vatandaş ve Kurum) 

Anket katılımcılarının Kabul, Tarama ve Barınma Merkezi algısına dair cevapları cinsiyet, yaĢ, medeni durum, öğrenim 

durumu, çalıĢma durumu, bulunulan yerdeki ikamet süresi gibi kimlik değiĢkenleri ve görüĢülen kiĢilerin sığınmacı ve 

mültecilere iliĢkin diğer anket sorularına verdikleri cevapları göz önüne alınarak incelenmiĢtir. Buna göre;  katılımcıların 

cinsiyetleri ile kabul merkezi algıları arasında bir iliĢki bulunamamıĢ her iki cinsiyet grubu için en ağırlıklı eğilimin kararsız 

algı, en düĢük eğilimin de olumlu algı olduğu görülmüĢtür. Merkezlere iliĢkin algı katılımcıların medeni durumlarına göre 

değerlendirildiğinde, medeni durumlarından bağımsız olarak baskın eğilimin kararsız algı olduğu görülmüĢtür. Öte yandan, 

konuyla ilgili olumlu algıya sahip olan kiĢilerin en yüksek oranda olduğu grubun bekâr katılımcılar, olumsuz algı oranının en 

yoğun olduğu grubun ise boĢanmıĢ olan katılımcılar arasında olduğu ortaya çıkmıĢtır. (Bkz. Tablo 59). GörüĢülen kiĢilerin yaĢ 

aralığına göre kabul merkezleri algılarına bakıldığında ise, kararsız ve olumlu algıya sahip kiĢilerin oranının en yüksek olduğu 

yaĢ grubunun 22-35, olumsuz algıya sahip kiĢilerin oranının en yüksek olduğu yaĢ grubunun ise 36-49 yaĢ aralığındaki kiĢiler 

olduğu görülmüĢtür. (Bkz. Tablo 60) 
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Tablo 59: Medeni Durum ve Kabul Merkezleri Algısı             Tablo 60: Yaş Grubu ve Merkezlerle Ġlgili Düşünce 

 

GörüĢülen kiĢiler ilk 18 yıl yaĢadıkları yere göre sınıflandırıldığı zaman, ikamet edilen yerden bağımsız olarak kararsız tutumun 

baskın algı biçimi olduğu görülmüĢtür. Bununla birlikte, olumsuz algı oranının en yüksek olduğu katılımcı grubunun 

yaĢamlarının ilk 18 yılını küçük-orta kentte geçiren, olumlu algı oranının en yüksek olduğu katılımcıların ise metropol kentte 

yaĢamıĢ kiĢiler olduğu ortaya çıkmıĢtır. Yukarıda bahsedilen diğer profil değiĢkenleri için de bu değiĢkenlerden bağımsız olarak 

kararsız tutumun baskın algı biçimi olduğu ve bunu olumsuz algının izlediği görülmüĢtür. (Bkz. Tablo 61) 

 

 

Tablo 61: Ġlk 18 Yıl Ġkamet Yeri ve Kabul Merkezi Algısı 

VatandaĢlarla yapılan anket sonuçlarında ortaya çıkan kabul merkezleri algısı, katılımcıların sığınmacı ve mültecileri yardıma 

muhtaç kiĢiler olarak görüp görmedikleri, bu kiĢilerin illerinde yaĢamalarından rahatsızlık duyup duymadıkları ve sığınmacı-

mültecilerin ayrımcılığa uğraması konusundaki görüĢleri dikkate alınarak değerlendirilmiĢtir. Bu noktada, sığınmacı ve 

mültecileri yardıma ihtiyacı olan kiĢiler olduğuna katılmadığı yönünde cevap veren anket katılımcılarının arasında merkezlere 

iliĢkin olumsuz algı oranının dikkate değer bir Ģekilde daha yüksek olduğu görülmüĢtür. (Bkz. Tablo 62). Bu durum, sığınmacı 

ve mültecilerin illerinde yaĢamasından rahatsız olduğunu/olacağını söyleyen katılımcılar için de geçerlidir. (Bkz. Tablo 63). 

Benzer bir Ģekilde, baskın algı biçimi kararsızlık olmasına rağmen, sığınmacı ve mültecilerin ayrımcılığa uğradığı/uğrayacağını 

belirten katılımcılar arasında da kabul merkeziyle ilgili olumsuz algıya sahip kiĢilerin oranı daha yüksektir (Bkz. Tablo 64). 
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                                               Tablo 62: Yardıma Muhtaç Görme/Kabul Merkezi Algısı 

  

Tablo 63: Rahatsızlık Duyma/ Kabul Merkezi Algısı                    Tablo 64: Ayrımcılık/Kabul Merkezi Algısı 

Kurum ve kuruluĢlarda çalıĢan kiĢilerin kabul merkezi algıları cinsiyet, medeni durum, yaĢ, öğrenim durumu, gelir dağılımı ve 

katılımcıların yaĢamlarının ilk 18 yılında ikamet ettikleri yere göre incelenmiĢtir. Anket sonuçlarına göre, vatandaĢ anketlerinde 

olduğu gibi kurum-kuruluĢ anketlerinde de katılımcıların kabul merkezi algısıyla cinsiyetleri arasında anlamlı bir iliĢkiye 

rastlanamamıĢ, her iki cinsiyet için de kararsızlığın baskın algı biçimi olduğu ve bunu olumlu algının izlediği görülmüĢtür. Yine 

vatandaĢ anketlerine benzer bir biçimde, medeni durumdan bağımsız bir Ģekilde merkezler konusunda kararsız algının baskın 

eğilim olmasıyla birlikte, merkezler hakkında olumlu algı oranının diğer anket katılımcılarına göre bekâr katılımcılar arasında 

daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Bunların dıĢında, anket katılımcıları yaĢ aralıklarına göre sınıflandığında olumlu algıya sahip 

kiĢilerin en yüksek oranda olduğu yaĢ gruplarının 22-35 ve 50 yaĢ üstü kiĢiler olduğu, olumsuz algı oranının en yüksek olduğu 

yaĢ grubunun ise 36-49 yaĢları arasındaki kiĢiler olduğu görülmüĢtür. (Bkz. Tablo 65).  Katılımcılar hayatlarının ilk 18 yılını 

geçirdikleri yerlere göre sınıflandırıldıklarında ise, baskın eğilim kararsız algı olmasına rağmen, kabul merkezleri hakkında 

olumlu algıya sahip olan kiĢilerin en yüksek olduğu grup köy ve kasabalarda yaĢayan kiĢilerdir. (Tablo 66). 
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Tablo 65: Yaş Dağılımı/Kabul Merkezi Algısı                        Tablo 66: Ġlk 18 Yıl Ġkamet Yeri/Kabul Merkezi Algısı 

Ankete katılan kiĢilerin kabul merkezi algıları öğrenim durumları ve aylık ortalama gelir dağılımları göz önüne alarak 

değerlendirildiğinde, kararsız tutumun bu değiĢkenlerden bağımsız olarak da baskın algı olduğu ortaya çıkmıĢtır. Öte yandan, 

üniversite mezunu katılımcılarda ve aylık ortalama geliri 2701 ile 3000 TL arasında olan kiĢilerde olumlu algı oranlarının söz 

konusu dağılımlarda yer alan diğer gruplara göre daha yüksek olduğu görülmüĢtür. (Bkz Tablo 67, 68) 

 

 

Tablo 67: Öğrenim Durumu/Kabul Merkezi Algısı                      Tablo 68: Gelir Dağılımı/ Kabul Merkezi Algısı 

  
5. Ölçekler (Vatandaş ve Kurum) 

5.1. Ölçek 1: Sığınmacı ve Mülteci Algısına Ġlişkin Yargılar 

Anketlerin son bölümü ölçeklerden oluĢmaktadır. Birinci ölçekte olumlu ve olumsuz ifadelerden oluĢan çeĢitli sığınmacı ve 

mülteci imajları içeren yargılara, söz konusu kiĢilerle sosyal veya ekonomik anlamda birebir iliĢki halinde olma konusundaki 

istek veya isteksizlik belirten yargılara, sığınmacı ve mültecilerle iliĢkin yardım ve politikaları destekleyici ve eleĢtirel yargılara 

yer verilmiĢtir. GörüĢülen kiĢiler bu sorulara “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım”, “katılmıyorum” ve 

“kesinlikle katılmıyorum” ifadelerinden birini seçerek cevap vermiĢtir. Bu kısımdan, önceki bölümde incelenen genel algı 

sonuçlarına ulaĢılmıĢ olmasına rağmen, tek tek sorulara verilen cevaplar dikkate değerdir. Bu sebeple bu cevapların oranları da 
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hesaplanmıĢtır. AĢağıda vatandaĢ ve kurum-kuruluĢ anketlerinde ölçek sorularına verilen cevaplar sığınmacı ve mülteci imajı, 

sığınmacı ve mültecilerle iliĢkiler konusunda görüĢler ve sığınmacı ve mültecilere iliĢkin yardım ve politikalar hakkında 

görüĢler açısından karĢılaĢtırılmalı olarak değerlendirilecektir. 

 

i. Sığınmacı ve Mülteci Ġmajına Ġlişkin Yargılar 

Algı ölçeği sığınmacı ve mülteci imajına iliĢkin sekiz adet yargı içermektedir. Bu yargılara iliĢkin ankete katılan vatandaĢ ve 

kurum-kuruluĢ çalıĢanlarının verdiği cevaplar aĢağıda incelenmiĢtir. 

 

 “Sığınmacı ve mülteciler Türkiye’ye geldiklerinde birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalırlar.”  

Ankete katılan vatandaĢ ve kurum çalıĢanlarının çok büyük bölümü (%75,32 vatandaĢ, %74,94 kurum) bu yargıya olumlu yönde 

cevap vermiĢtir. Sığınmacı ve mültecilerin Türkiye‟ye geldiklerinde sıkıntıyla karĢılaĢtıklarını düĢünmeyen vatandaĢların oranı 

%16,86; kurum çalıĢanların oranı ise %19,5‟tir. Her iki grup katılımcılar arasında da en düĢük oranı söz konusu yargıyla ilgili 

kararsız olduğunu belirten kiĢiler oluĢturmaktadır (Bkz. Tablo 69). 

 

 
Tablo 69: Ölçek 1, Soru 1 

 
“Sığınmacı ve mülteciler yardıma muhtaç insanlardır.” 

Her iki grup anket katılımcılarının büyük çoğunluğu (%59,39 vatandaĢ, %70,2 kurum) bu yargıya katıldıklarını belirtmiĢtir. 

Diğer bir deyiĢle, görüĢülen kiĢilerin sığınmacı ve mülteci algısında söz konusu grupların ağırlıklı olarak yardıma muhtaç kiĢiler 

olarak resmedildiğini söylemek mümkündür. Öte yandan, bu yargıya katılmayan ve konu hakkında kararsız olan vatandaĢların 

oranı ankete katılan kurum çalıĢanlarına göre daha yüksektir (Bkz. Tablo 70). 

 

 
Tablo 70: Ölçek 1 Soru 3 
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“Sığınmacı ve mülteciler uyumlu insanlardır.” 

Sığınmacı ve mültecilerin uyumlu kiĢiler olduğu yargısına en yüksek oranda verilen yanıt “kararsızım” ifadesidir ve bu Ģekilde 

cevap veren vatandaĢ ve kurum çalıĢanlarının oranı birbirine oldukça yakındır. Uyumluk konusunda büyük oranın kararsız 

olması da söz konusu gruplarla ilgili bilgi ve deneyim sınırlılığı ile iliĢkilendirilebilir. Öte yandan, her iki katılımcı grubunun bu 

soruya verdiği olumsuz yanıtların oranı olumlu yanıtlarla göre karĢılaĢtırıldığında, ankete katılan vatandaĢlar arasında olumlu ve 

olumsuz yönde cevapların oranı neredeyse eĢitken, kurum çalıĢanlarının bu yargıyla ilgili verdiği olumsuz yönde cevapların 

oranının olumlu cevaplara göre daha yüksek olması dikkat çekicidir (Bkz. Tablo 71). 

 

 
Tablo 71: Ölçek 1, Soru 4 

 

“Sığınmacı ve mülteciler yoksul insanlardır.” 

VatandaĢ ve kurum çalıĢanlarının bu yargı için verdikleri cevapların oranları birbirine oldukça yakındır. Her iki katılımcı 

grubunda da çoğunluk sığınmacı ve mültecilerin yoksul insanlar oldukları ile ilgili yargıya olumlu yönde cevap vermiĢtir. 

Buradan yola çıkarak her iki grup anket katılımcıları için de sığınmacı ve mülteci grupları ile alakalı yoksulluk imajının baskın 

olduğu söylenebilir (Bkz. Tablo 72).  

 

 
Tablo 72: Ölçek 1, Soru 5 

 

“Sığınmacı ve mülteciler eğitimsiz insanlardır.” 

Ankete katılan vatandaĢlar ile kurum çalıĢanlarının sığınmacı ve mültecilerin eğitimsiz kiĢiler olduğu yönündeki yargıya verdiği 

cevaplar birbirinden farklıdır. Ankete katılan kurum çalıĢanlarının büyük bölümü (%48,48) bu yargıya “katılmıyorum” yanıtını 

verirken, ankete katılan vatandaĢlar arasında en fazla tercih edilen yanıt “katılıyorum” yönündedir (%37,86). Bu noktada, anket 

sonuçları göz önüne alındığında, sığınmacı ve mülteci algısında eğitimsiz kiĢi imajnın vatandaĢlar arasında daha yaygın 

olabileceğini iddia etmek mümkündür (Bkz. Tablo 73). 
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Tablo 73: Ölçek 1, Soru 16 

 
“Sığınmacı ve mülteciler hastalık taşıyan insanlardır.” 

Sığınmacı ve mültecilere dair olumsuz algıya örnek olarak bu yargıya yer verilmiĢtir. Bu yargı için verilen cevaplarda da kurum 

çalıĢanları ve vatandaĢlar arasında farklılık gözlemlenmiĢtir. Kurum çalıĢanların büyük oranı (%62,79) sığınmacı ve 

mültecilerin hastalık taĢıyan insanlar olduğu yargısına olumsuz yönde cevap verirken, ankete katılan vatandaĢlar arasında bu 

yargıya olumlu yönde cevap verenlerin oranı diğer cevaplarla karĢılaĢtırıldığında en yüksek orandadır (%35,82). Bu yargıya 

verilen cevaplar göz önüne alındığında, kurumlardan araĢtırmaya katılan kiĢiler için ilgili grup hakkında bu kiĢilerin hastalık 

taĢıyan insanlar olduğu yönünde önyargının baskın eğilim olmadığı görünmektedir (Bkz. Tablo 74).  

 

 
Tablo 74: Ölçek 1, Soru 7 

 

 

 “Sığınmacı ve mülteciler Türkiye için zararlı insanlardır.” 

Anket çerçevesinde sığınmacı ve mültecilere dair olumsuz algıyı ölçmeyi amaçlayan diğer bir yargı da söz konusu kiĢilerin 

Türkiye için zararlı olduklarını ifade etmektedir. Her iki grup anket katılımcıları arasında da bu yargıya “katılmıyorum” cevabı 

en yüksek oranda (vatandaĢ 38,94%, kurum %63,96) verilen yanıt olmakla birlikte,  ankete katılan vatandaĢlar arasında bu 

yargıyı olumlar nitelikte cevapların oranı dikkate değerdir (%34,59). (Bkz. Tablo 75) 
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Tablo 75: Ölçek 1, Soru 8 

 

“Sığınmacı ve mülteciler suça eğilimli insanlardır.” 

Katılımcıların söz konusu grupla ilgili imajlarını ve bir takım önyargılarının olup olmadığını ölçmek için fikirlerinin sorulduğu 

diğer bir önerme de sığınmacı ve mültecileri suçla iliĢkilendiren yargıdır. Ankete katılan vatandaĢ ve kurum çalıĢanlarının bu 

yargıya iliĢkin konumları  da birbirinden farklılık göstermektedir. Sığınmacı ve mültecilere dair olumsuz imaj çizen daha önce 

bahsedilen diğer önermelerde de olduğu gibi görüĢülen kurum çalıĢanlarının çoğunluğu (%60,46) bu yargıya olumsuz yönde 

yanıtlar verirken, ankete katılan vatandaĢlar arasında bu yargıyı destekler yönde cevap verenlerin, kararsızların ve olumsuz 

cevap verenlerin oranları birbirine oldukça yakındır. GörüĢülen vatandaĢların %32,23‟ü bu yargıya olumsuz yönde cevaplar 

verirken, %33,72‟si kararsız, %34.05‟i ise bu yargıyı destekleyen cevaplar vermiĢtir. Bu noktada, ilgili grubu suçla 

iliĢkilendirme/güvenlik sorunu olarak görme yönünde bir algının kurum çalıĢanlarına kıyasla vatandaĢlar arasında daha yaygın 

olduğunu söylemek mümkündür (Bkz. Tablo 76).  

 

 
Tablo 76: Ölçek 1, Soru 14 

ii. Sığınmacı ve Mültecilerle Ġlişkilere Yönelik Yargılar 

 

Algı ölçeği sığınmacı ve mültecilerle kurulabilecek çeĢitli iliĢkilere dair olumlu ve olumsuz 6 adet yargı içermektedir. Bu 

yargılara iliĢkin ankete katılan vatandaĢ ve kurum-kuruluĢ çalıĢanlarının verdiği cevaplar aĢağıda değerlendirilmiĢtir. 

 

“Sığınmacı ve mültecilerden oluşan komşularımın olması beni rahatsız etmez.” 

GörüĢülen kiĢilerin sığınmacı ve mültecilerle gündelik hayatlarında mekânsal iliĢki içinde olma konusundaki düĢünceleri 

yukarıdaki yargıya verecekleri cevaplarla anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Ankete katılan kurum çalıĢanları ve vatandaĢların çoğunluğu 



42 

 

(kurum %66,42, vatandaĢ %52,15) sığınmacı ve mültecilerle komĢuluk yapmaktan rahatsızlık duymayacakları yönünde cevaplar 

vermiĢtir (Bkz. Tablo 71). Bu noktada, görünürdeki olumlu tabloya rağmen, kiĢilerin çoğunlukla bu yanıtları hala hazırdaki 

duruma dair değil, gelecekle ilgili projeksiyonlar olarak ifade ettiklerini hatırlatmakta ve değerlendirilme yapılırken konu ile 

ilgili diğer anket sorularına verdikleri cevapları da göz önünde tutmakta fayda olduğu düĢünülmektedir. 

 

 
Tablo 77: Ölçek 1, Soru 6 

 

“Çalıştığım yerde bir sığınmacı/mültecinin de çalışıyor olması beni rahatsız etmez.” 

Her iki katılımcı grubunda da büyük çoğunluk bu yargıyı destekler nitelikte cevaplar vermekle birlikte, özellikle kurum 

çalıĢanları arasında bu yargıyı destekleyenlerin oranı dikkate değerdir. (Kurum %87,09, VatandaĢ %67,69). Böylelikle, bu 

yargıya verilen yanıtlardan yola çıkarak, anket katılımcıları arasında baskın olan eğilimin sığınmacı ve mültecilerle aynı iĢ 

ortamını paylaĢmaktan rahatsız olunmayacağı yönünde olduğu görülmüĢtür (Bkz. Tablo 78). 

 

 
Tablo 78: Ölçek 1, Soru 17 

 

 “Çocuğumun okulda bir sığınmacı/mülteci çocuk ile aynı sırayı paylaşması beni rahatsız eder.”  

Katılımcıların sığınmacı ve mültecilerle ilgili sosyal-mekânsal paylaĢım konusundaki düĢüncelerini değerlendirmeyi amaçlayan 

bir diğer önermede ise çocuklarının sığınmacı veya mülteci bir çocukla aynı sırayı paylaĢmasından rahatsız olup olmadıklarını 

sorgulamaktadır. Her iki grup anket katılımcıları arasında da çoğunluk bu yargıya olumsuz yönde yanıtlar vermiĢtir (VatandaĢ 

61,09%, Kurum %83,03). Öte yandan, ankete katılan vatandaĢlar arasında azımsanmayacak bir oranda (%31,56) bu yargıyı 

destekler nitelikte cevaplar verenler de vardır (Bkz. Tablo 79). Bu noktada, söz konusu yargıya iliĢkin sonuçlar göz önüne 

alındığında, sosyo-mekânsal iliĢki konusunda negatif önyargılar baskın eğilim olmamakla birlikte, bu yargıyı destekler nitelikte 

cevap verenlerin göz ardı edilmemesi gerektiği düĢünülmektedir. 
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Tablo 79: Ölçek 1, Soru 10 

 

 “Ailemden bir kişinin bir sığınmacı veya mülteci ile evlenmesi beni rahatsız etmez.” 

Katılımcıların sığınmacı ve mültecilerle birebir iliĢki kurmaya dair görüĢleri çeĢitli düzeylerdeki yakınlık iliĢkilerine bakıĢ 

açılarını ölçecek Ģekilde sorulmuĢtur. Bunlar arasında en yakın iliĢki düzeylerinden birini iĢaret eden evlilik konusuna dair 

tutumları yukarıdaki yargıya verecekleri cevaplar üzerinden ölçülmek istenmiĢtir. Kurumlarda çalıĢan anket katılımcıları 

arasında bu yargıya olumlu yönde yanıt vermiĢ olanların oranı (%45,57) diğerlerinden yüksek olmakla birlikte, kurumlarda 

çalıĢan katılımcılardan dikkat çekici bir kısmı da (34,68%) bu durumdan rahatsız olacağına iliĢkin yanıtlar vermiĢ, %19,75i ise 

kararsız olduğunu belirtmiĢtir. Ankete katılan vatandaĢların ise çoğunluğu (%54,73) ailelerinden birinin bir sığınmacı-

mülteciyle evlenmesinden rahatsız olacağı yönünde cevap vermiĢtir. Bu noktada,  katılımcıların sığınmacı ve mültecilerle 

sosyal-mekansal iliĢkide bulunmaya dair diğer yargılara verilen olumlu cevaplarla,  bu önermeye verilen olumlu cevapların 

oranları karĢılaĢtırıldığında,  aile içinde mülteci/sığınmacı biriyle evlilik derecesinde yakınlık kurulmasının diğerlerine göre 

daha az olumlu karĢılaĢılan bir durum olduğunu söylemek mümkündür (Bkz. Tablo 80).  

 

 
Tablo 80: Ölçek 1, Soru 11 

 
 “Ġşveren olsaydım işyerimde sığınmacı ve mültecileri çalıştırmazdım.” 

Katılımcıların sığınmacı ve mültecilerle iktisadi anlamda iliĢki içinde olma konusundaki görüĢleri ve bu bağlamda ilgili gruba 

dair güven algıları bu önermeye verecekleri yanıtlar üzerinden derlendirilmiĢtir. Her iki anket grubunda da görüĢülen kiĢilerin 
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çoğunluğu (VatandaĢ %53,71, Kurum %77,47) bu yargıya olumsuz yönde yanıtlar vermiĢtir. Öte yandan, ankete katılan 

vatandaĢlar arasında böyle bir durumda sığınmacı ve mültecileri çalıĢtırmayacağı yönünde yanıtlar verenlerin oranı kurum 

çalıĢanlarından oldukça yüksektir (Kurum %15,7, VatandaĢ 35,5%). Bu noktada, sığınmacı ve mültecilerle iktisadi anlamda 

iliĢki kurma isteği ve bu bağlamda sığınmacı ve mültecilere karĢı güven algısının vatandaĢlar arasında daha düĢük bir eğilim 

olduğu söylenebilir (Bkz. Tablo 81). 

 

 
Tablo 81: Ölçek 1, Soru 12 

 

“Ev sahibi olsaydım evimi sığınmacı ve mültecilere kiraya verirdim.” 

Bu yargıya verilen cevaplar da katılımcıların sığınmacı ve mültecilere iliĢkin güven algıları hakkında fikir vermektedir. Ankete 

katılan kurum çalıĢanlarının çoğunluğu (%57,5) evlerini sığınmacı ve mültecilere kiraya vermek konusunda olumlu yönde 

cevaplar verirken, ankete katılan vatandaĢlar arasında bu yargıyı destekler nitelikteki cevapların oranı (%42,89) olumsuz 

yanıtların oranından (%45,49) düĢüktür. (Bkz. Tablo 82). Diğer bir değiĢle, ankete katılan kurum çalıĢanlarıyla 

karĢılaĢtırıldığında, vatandaĢlar arasında sığınmacı ve mültecilere iliĢkin güvensizlik ima eden yanıtların daha yoğun olarak 

tercih edildiği  görülmüĢtür. 

 

 
Tablo 82: Ölçek 1, Soru 15 

 

 

iii.  Sığınmacı ve Mültecilere Ġlişkin Yardım ve Politikalara Yönelik Yargılar 

 

Son olarak, söz konusu ölçekte sığınmacı ve mültecilere yardım edilmesi ve söz konusu grupla iliĢkili politikalar hakkında yargı 

içeren 4 adet önermeye yer verilmiĢtir. Bu önermelerle ilgili değerlendirmeler aĢağıdaki gibidir. 
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“Türk vatandaşı bir sürü yardıma muhtaç insan varken sığınmacı ve mültecilere yardım edilmesi beni rahatsız eder.” 

Yukarıdaki yargıya verilen cevaplar aracılığıyla, katılımcıların sığınmacı ve mültecilerle yardıma muhtaç Türk vatandaĢları 

arasında bir hiyerarĢi kurup kurmadıkları konusunda bilgi almak amaçlanmıĢtır. Ankete katılan vatandaĢların çoğunluğu 

(%59,79) Türk vatandaĢı yardıma muhtaç insanlar varken sığınmacı ve mültecilere yardım edilmesinden rahatsız olacağı 

yönünde cevaplar verirken, kurum çalıĢanlarının çoğunluğu (%59,85) tersi yönde cevaplar vermiĢtir(Bkz. Tablo 82). Daha önce 

belirtildiği üzere, sığınmacı ve mültecilerin yardıma muhtaç kiĢiler olduğu yönündeki yargıya her iki katılımcı grubundan büyük 

oranda olumlu yanıtlar verilmiĢtir (Bkz. Tablo 70). Bu bilgiler ıĢığında, ankete katılan vatandaĢlar arasında baskın sığınmacı ve 

mülteci imajının yardıma muhtaç olma yönünde olmasına rağmen, yardım edilmesi gereken kiĢiler algısı göz önüne alındığında 

ankete katılan vatandaĢlar arasında çoğunluk için önceliğin sığınmacı ve mülteciler değil, Türk vatandaĢları olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Öte yandan, ankete katılan kurum çalıĢanlarının cevapları değerlendirildiğinde, katılımcıların %31,06‟sı yargıyı destekler 

nitelikte cevaplar vermiĢse de yukarıda bahsedilen hiyerarĢinin baskın eğilim olmadığı görülmüĢtür. 

 

 
Tablo 82: Ölçek 1, Soru 18 

 

“Sığınmacı ve mültecilere yardımda bulunan kuruluşlara maddi ve manevi destekte bulunurum.” 

Sığınmacı ve mültecilere iliĢkin yardımlarla ilgili katılımcıların görüĢlerini ölçmeyi hedefleyen diğer bir yargı da sığınmacı ve 

mültecilere yardımda bulunan kuruluĢlara destekle ilgilidir. Her iki katılımcı grubunda da cevap verenlerin büyük oranı 

(vatandaĢ %58,09, kurum%74,5) bu yargıyı destekler nitelikte yanıtlar vermiĢtir. Söz konusu gruplara maddi ve manevi destekte 

bulunmayacağı yönünde cevap veren vatandaĢların oranı %31,58, kurum çalıĢanlarının oranı ise %15,16‟dır (Bkz. Tablo 83). Bu 

noktada, bir önceki yargıya cevap veren vatandaĢların çoğunluğunun yardıma muhtaç Türk vatandaĢları varken sığınmacı ve 

mültecilere yardım edilmesinden rahatsız olacağını belirttiği düĢünüldüğünde, bu yargıda çıkan sonuç ile çeliĢkili olarak 

görülebilir. Ancak, baskın mülteci imajının yardıma muhtaç kiĢiler olduğu hatırlandığı zaman, bu yargıya çoğunluğun olumlu 

yönde cevap vermesi anlaĢılır olmaktadır. 

 

 
Tablo 83: Ölçek 1, Soru 13 
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“T.C. Devleti sığınmacı ve mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeterli politikalar üretememektedir.” 

Katılımcıların sığınmacı ve mültecilerin ihtiyaçlarının karĢılanmasına yönelik politikalar hakkındaki fikirleri yukarıdaki yargıya 

verecekleri cevaplar üzerinden anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Ġki katılımcı grubunda bu yargı için verilen cevapların dağılımları 

birbirine yakındır. Ankete katılan vatandaĢların %47,36‟sı, kurum çalıĢanlarının ise %43,94‟ü yeterli politikaların üretilmediği 

yönünde cevaplar vermiĢ, vatandaĢların %20,98‟i, kurum çalıĢanlarının da %16,67‟si yargı ile ilgili kararsız olduğunu 

belirtmiĢtir. T.C Devletinin sığınmacı ve mültecilerin ihtiyaçlarının karĢılanmasına yönelik yeterli politikalar ürettiği Ģeklinde 

fikir beyan eden vatandaĢların oranı %31,65, kurum çalıĢanlarının oranı ise %39,4‟tür. Bu noktada, ankete katılan kiĢilerin konu 

hakkında bilgisinden çok, söz konusu gruplara iliĢkin politikalar hakkındaki görüĢleri anlaĢılmaya çalıĢılmıĢ ve çıkan sonuçlara 

göre bu konuda eksikliğin olduğu kanısının daha yüksek oranda olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

 

 
Tablo 84: Ölçek 1, Soru 2 

 

“Yaşadığım il, sığınmacılar ve mülteciler için oluşturulacak olan bu merkezlerin kurulması için uygun bir yerdir.” 

Katılımcıların yerleĢim bölgelerine kurulacak merkezlere dair düĢünceleri bu önermeye verdikleri cevaplarla da ölçülmeye 

çalıĢmıĢtır. Kurumlarda çalıĢan kiĢilerin çoğunluğu (%57,98) bu yargıya olumlu yanıt verirken, dikkate değer bir kısım da 

(%28,35) olumsuz cevap vermiĢtir. Öte yandan, ankete katılan vatandaĢlar arasında bu yargıya olumsuz cevaplar verenlerin 

oranı (%48,43), illerinin söz konusu merkezler için uygun olduğu yönünde yanıt verenlerden (%40,8) daha yüksektir. Bu 

noktada da, anket sonuçları göz önüne alındığında, kurum çalıĢanlarının ankete katılan vatandaĢlara kıyasla,  olumlu algıya 

sahip kiĢilerin oranının daha yüksek olduğu söylenebilir.  

 

 
Tablo 85: Ölçek 1, Soru 9 
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 5.2 Ölçek 2: Kabul, Tarama ve Barınma Merkezi Algısıyla Ġlişkili Yargılar 

Ġkinci ölçekte kurulacak kabul, tarama ve barınma merkezlerinin kurulmasını “Sığınmacı ve mülteciler için kabul 

merkezlerinin bu ilde kurulacak olması bence” diye baĢlayan ve bunu mülteciler için bir olanak, yerel halk için fırsat veya 

yerel halk için bir dezavantaj olarak tasvir eden 5 adet yargıya yer verilmiĢtir. GörüĢülen kiĢiler bu sorulara “kesinlikle 

katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım”, “katılmıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum” ifadelerinden birini seçerek cevap 

vermiĢtir. Söz konusu yargılarla ilgili ankete katılan vatandaĢ ve kurum çalıĢanlarının cevaplarının karĢılaĢtırılmalı 

değerlendirmelere aĢağıda yer verilmiĢtir. 

 

“Mültecilerin barınma ve güvenlik problemlerini ortadan kaldırır.” 

 

Her iki grup anket katılımcılarında da, kurulacak merkezlerin mültecilerin barınma ve güvenlik problemlerini ortadan 

kaldıracağına dair yargıyı destekler nitelikteki cevapların oranı çoğunluğu oluĢturmaktadır. (VatandaĢ %54,57, Kurum %66,16). 

Bu yargıya olumsuz yönde yanıtları tercih edenlerin oranları da birbirine yakındır ( VatandaĢ %28,65, Kurum %23,24). (Bkz. 

Tablo 86). Diğer bir deyiĢle, her iki katılımcı grubunda da baskın eğilim kurulacak merkezlerin sığınmacı ve mültecilerin 

güvenlik problemlerini kaldırması anlamında söz konusu grup için bir fırsat olarak görülmesi yönündedir. 

 

 
Tablo 86: Ölçek 2, Soru 2 

 

 “Ekonomik hayatı canlandırır.” 

 

Kurulacak merkezlerin yerel halk için bir fırsat yaratacağını temsil eden yargılardan biri merkezlerin ekonomik hayatı 

canlandıracağı yönündedir. Merkezlerin ekonomik hayatı canlandıracağını ifade eden yargıyı destekler yönde cevap veren 

vatandaĢların oranı %35,17 iken, bu yargıya olumsuz cevap veren vatandaĢların oranı 47,89‟dur. Öte yandan, bu yargıyı 

destekler yönde cevap veren kurum çalıĢanlarının oranı %44,95 iken, olumsuz yönde cevaplar veren kurum çalıĢanlarının oranı 

%40,15‟tir (Bkz. Tablo 87). Buradan yola çıkarak, kurum çalıĢanları arasında kurulacak merkezlerin ekonomik anlamda bir 

fırsat yaratacağı yönünde bir beklentiye daha baskın olarak rastlanıldığı söylenebilir.  
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Tablo 87: Ölçek 2, Soru 1 

“Yeni iş alanlarının oluşmasını sağlar.” 

Kurulacak merkezlerin yerel halk için bir ekonomik bir fırsat yaratacağını temsil eden diğer bir yargı da merkezlerin iĢ 

imkânlarını arttıracağını ifade etmektedir. GörüĢülen her iki gruptaki kiĢilerin verdikleri yanıtların dağılımı birbirine yakındır. 

Ankete katılan vatandaĢların %35,45‟i, kurum çalıĢanlarının ise %43,18‟i bu yargıyı destekler nitelikte cevaplar verirken, 

vatandaĢların %47,98‟i, kurum çalıĢanlarının ise %47,73‟ü merkezlerin kurulmasının yeni iĢ alanlarının oluĢmasını 

sağlamayacağı yönünde yanıtlar vermiĢtir. Diğer bir deyiĢle, her iki katılımcı grubunda da baskın algı merkezlerin yeni iĢ 

alanları oluĢması anlamında bir fırsat yaratmayacağı yönündedir. 

 

 

Tablo 88: Ölçek 2, Soru 3 

 

“Yerel halk arasında işsizlik oranı artar.” 

Kabul, Tarama ve Barınma Merkezleri ile ilgili ölçekte, söz konusu merkezlerin kurulmasının yerel halk açısından ekonomik 

anlamda bir dezavantaj yaratacağını temsil eden yukarıdaki yargıya yer verilmiĢtir. Ankete katılan vatandaĢların büyük 

çoğunluğu (%64,91) bu yargıyı destekler nitelikte yanıt verirken, kurum çalıĢanlarının çoğunluğu (%51,26) tersi yönde cevaplar 

vermiĢtir (Bkz. Tablo 89). Diğer bir deyiĢle, bu yargıya verilen cevaplar göz önüne alındığında, kurulacak merkezlerin yerel 

halk açısından ekonomik anlamda bir tehdit oluĢturabileceği görüĢünün ankete katılan vatandaĢlar arasında daha yaygın 

olduğunu söylemek mümkündür. 
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Tablo 89: Ölçek 2, Soru 5 

 

“Sosyal hayatı olumsuz yönde etkiler.” 
Kurulacak merkezlerin yerel halk için bir dezavantaj oluĢturacağını ima eden diğer bir yargı da bu merkezlerin toplumsal hayatı 

olumsuz yönde etkileyeceği yönündedir. GörüĢülen vatandaĢların çoğunluğu (%50,16) kurulacak merkezlerin sosyal hayatı 

olumsuz yönde etkileyeceği yönde cevaplar vermiĢ, kurum çalıĢanlarının çoğunluğu (%55,44) ise tersi yönde yanıtlar vermiĢtir. 

Bu noktada, ankete katılan vatandaĢların merkez algılarına iliĢkin cevaplarında da olumsuz algıya iĢaret eden yanıtların oranının 

kurum çalıĢanlarına göre daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 

 

 

Tablo 90: Ölçek 2, Soru 4 

 

6. Açık Uçlu Soruların Değerlendirmesi: 

 

i. Sığınmacı ve Mültecilerin Ayrımcılığa Uğrayacağını Düşünen Vatandaşların Gerekçeleri: 

Ankete katılan vatandaĢların yarısı (50%) “Sizce ilinizde yaĢayan sığınmacı ve mülteciler herhangi bir konuda ayrımcılığa 

uğrarlar mı?” sorusuna olumlu cevap vermiĢtir (Bkz. Tablo 37).  AĢağıda sığınmacı ve mültecilerin ayrımcılığa 

uğradığını/uğrayacağını belirten katılımcıların konu ile ilgili açıklamaları, illerden örnekler verilerek incelenmektedir. 

 

Anket katılımcılarının cevapları iller bazında değerlendirildiğinde, baskın olarak belirtilen nedenlerin tüm illerde birbirine 

oldukça yakın olduğu görülmüĢtür. Bu durum hem mültecilerle henüz karĢılaĢmamıĢ, hem de uzun süredir onlarla birlikte 

yaĢamıĢ olan katılımcılar için geçerlidir.  Sığınmacı ve mültecilerin ayrımcılığa uğradığını/uğrayacağını belirten katılımcıların 

büyük çoğunluğu bu kiĢilerin ayrımcılığa uğramasının temel nedenini yabancı olmalarına, dıĢarıdan gelmelerine ve en genel 

anlamda yöre halkından faklı olmalarına dayandırmıĢtır. Burada da, ayrımcılık öncelikle ve yoğun olarak toplumdan dıĢlanma 

olarak algılanmıĢtır. Bunu sığınmacı ve mültecileri ikinci sınıf olarak görme, onları hor görme, fiziksel Ģiddet uygulama gibi 
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cevaplar izlemiĢtir. Bu noktada, anket katılımcılarının ilgili soruya verdiği cevap örneklerine geçmeden önce sığınmacı ve 

mültecilerin dıĢında yöre halkına yabancı/farklı olarak görünen herhangi bir kiĢi veya grup için de benzer cevapların 

verilebileceğini hatırlatmakta fayda vardır. 

 

Ayrımcılıkla ilgili soruya olumlu cevap veren katılımcıların küçük bir kısmı bunun geçici bir süreç olacağını belirtmiĢ 

“Yadırganırlar ama çok uzun süre değil” (Van) , “Hemen kabullenmezler” (Kırklareli), “Ġnsanlar alıĢana kadar biraz ayrımcılık 

olur” (Gazintep), “Yabancı oldukları için ilk baĢlarda ön yargı duyulur, dıĢlanırlar. TanıĢtıktan sonra zarar gelmezse 

kabullenilebilir” (Erzurum) gibi açıklamalarda bulunmuĢtur, çoğunluğu ise böyle bir zaman ayrımına gitmemiĢtir. Bunun 

dıĢında, katılımcıların bir kısmı ayrımcılık yapılacağını belirtirken, bu pratikten kendini dıĢarıda tutmuĢ, “Buranın insanı kapalı, 

dıĢlarlar” (Van), “Kırklareli halkı dıĢa kapalıdır, ülke içinden ve dıĢından gelene sıcak bakmaz” (Kırklareli), “Küfür ederler, iĢ 

vermezler, dıĢlarlar ama ben yapmam” (Kayseri)  gibi cevaplar vermiĢ, bir kısmı ise ayrımcılığı bizzat kendisinin yapacağını 

özellikle belirtmiĢtir. Ayrıca, ayrımcılık yapılacağını belirten katılımcıların küçük bir kısmı bunun olmaması gereken bir durum 

olduğunu belirtirken, daha büyük bir kısmı bunun bir gereklilik ve hak olduğu yönünde “Ayrımcılık olsun bence, önce kendi 

halkımız olsun” (Kırklareli), “DıĢlamayan ayıp eder” (Erzurum), “Umarım dıĢlanırlar, yaĢatmayız burada” (Ankara) gibi 

cevaplar vermiĢtir. Son olarak, katılımcıların bir kısmı, sığınmacı ve mültecilerin ayrımcılığa uğramamasının, bu grupların 

yöredeki diğer kiĢilere benzer özellik ve davranıĢ kalıplarını benimsemesi Ģartına bağlamıĢ, “Halka uyum sağlamazlarsa 

dıĢlanırlar” (Kırklareli), “Ahlaki yönden bize uymazlarsa ayrımcılığa uğrarlar” (Ankara), “Müslüman değillerse ayrımcılık olur, 

Müslüman‟salar olmaz” (Gazintep) ve “ Orucunu tutmazsa ayrımcılık yaparlar” (Erzurum) gibi yanıtlar vermiĢtir.  

 

Ġlgili soruya verilen cevaplar değerlendirildiğinde, sığınmacı ve mültecilerin ayrımcılıkla karĢı karĢıya kalma sebeplerini -

yabancı olmalarına ek olarak- toplumsal, ekonomik ve güvenlik/güvenilirlik olmak üzere üç ana baĢlık altında dile getirildiği 

görülmüĢtür. Öncelikle, sığınmacı ve mültecilerin kültürel, dini, yaĢam tarzı, kılık-kıyafet, dil farklılıkları gibi toplumsal olarak 

nitelendirilebilecek özellikler ve davranıĢ biçimlerine ayrımcılık nedenleri olarak değinilmiĢtir. Örneğin Van ilinde yapılan 

anketlerde “  Yasam tarzları sebebiyle uğrarlar. Burayı Irana benzetmeye çalıĢırlar”, “DıĢ görünüĢ olarak farklı oldukları için 

dıĢlanıyorlar”, “Kültürlerimiz ve dinlerimiz farklı”, “Irandan gelenler istenmiyor, kültür yapısını bozuyorlar”, “Din ve 

kültürlerimiz, örf ve adetlerimiz baĢka. AlıĢamayız birbirimize” gibi yanıtlar verilmiĢtir. Benzer bir Ģekilde, Kırklareli ilinde 

“Buradaki hayata uyum sağlayamadıkları için dıĢlanırlar”, “Ahlak ve kültür bakımından farklı oldukları için dıĢlanırlar”, “Değer 

yargıları farklı, çatıĢma olacaktır”, “Kültürler farklı, biz onlara kız vermeyiz”  gibi açıklamalar getirilmiĢ, “Gelenekler farklı, 

eğitilmeleri gerekir onların” (Ankara), “Kıyafet problem olur, açık dar giyinmek sorun olur” (Gaziantep), “Ateist oldukları için 

sevilmiyorlar” (Gaziantep), “parkta çok gezdikleri için tepki alıyorlar” (Kayseri), “fuhuĢ yaparlar, esrar içerler, kötü örnek 

olurlar” (Erzurum), “Milletin aile düzenini bozacakları için dıĢlanırlar” (Erzurum) gibi yanıtlar verilmiĢtir. Farklılığın 

ayrımcılığa sebep olacağını betimleyen bu gibi örneklerden de anlaĢılacağı üzere, sığınmacı ve mültecilerin yörenin alıĢık 

olduğundan farklı davranıĢ kalıpları benimseyebileceği, böylelikle alıĢılagelen düzeni bozabileceği, ahlaki tehlike 

oluĢturabileceği gibi toplumsal anlamda tehdit yaratacağı düĢünülen özellik ve pratiklerinden dolayı ayrımcılığa uğrayacakları 

fikri yoğun olarak dile getirilmiĢtir.  

 

Sığınmacı ve mültecilerin ayrımcılığa uğramasının ikinci ana nedeni, algı ölçeği yargılarına verilen cevaplarda da ortaya çıkan, 

sığınmacı ve mültecilere dair baskın imajlardan biri olan yoksulluk (Bkz. Tablo 72) ile de iliĢkilidir. Anket yapılan tüm illerde, 

sığınmacı ve mültecilerin yoksul insanlar olduğu ve bu yüzden yerel halktan çok daha düĢük ücretlerle çalıĢabilecekleri 

söylenmiĢtir. Bu noktada da, “Ucuz iĢ gücü oluĢturdukları için dıĢlanırlar” (Van), “ĠĢsizliği arttırıyorlar, ucuza çalıĢıyorlar, bu 

yüzden hoĢ karĢılanmıyorlar” (Van), “Ekonomik güçleri olmadığı için dıĢlanırlar”(Ankara), “ÇalıĢmamıza engel oluyorlar, halk 

istemez burada çok iĢsiz var” (Kırklareli), “Herkesin ekmek davası, ekmeklerinin bölünmesi halkı rahatsız eder” (Gaziantep), 

“ĠĢ imkanlarını alırlar elimizden, biz de onları dıĢlarız” (Erzurum) Ģeklinde açıklamalarda bulunulmuĢtur. Diğer bir deyiĢle, 

sığınmacı ve mültecilerin iktisadi anlamda yöre halkı için tehdit oluĢturduğu/oluĢturabileceği, bunun da ayrımcılık sebebi 

olduğu/olabileceği yönünde fikir yürütüldüğü görülmüĢtür. 

 

Sığınmacı ve mültecilerin ayrımcılığa uğramasının gerekçesi olarak yoğunlukla belirtilen son sebep ise söz konusu grubun 

tanıdık olmayan kiĢilerden oluĢmasının yanı sıra, algı ölçeği yargılarıyla ilgili sonuçlarda da değinildiği gibi, sığınmacı ve 

mültecilerin yoksulluk ve suçla iliĢkilendirilmesi ile ilgilidir (Bkz. Tablo 72 ve Tablo 76). Bu noktada, sığınmacı ve mültecilerin 

güvenilirliklerini sorgulayan ve bu grupları güvenlik tehdidi olarak resmeden açıklamalar yapılmıĢ, “Kimse güvenemez, 

dıĢlanırlar” (Kayseri), “Hırsızlık arttı, herkes Ģikayetçi, ondan dıĢlanıyorlar” (Van), “Hırsızlık vs. gibi sorunlardan korkulduğu 

için dıĢlanırlar” (Kırklareli), “Suç iĢleyebilmelerinden dolayı halk tepki gösterir” (Ġzmir), “Yadırgarlar, farklı oldukları için 

güvenemezsiniz” (Ġzmir), “Kökü buralı değil, nereden geldiği belli değil, güvenemezsin” (Ankara), “Hiçbir Ģeyi olmayan kiĢi 
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her Ģeyi yapar, hırsızlık da yapabilir o yüzden ayrımcılık olur” (Gaziantep), “Tanımıyor bilmiyoruz, beni dolandıracak mı 

bilmem, hırsızlık gibi Ģeylerden korkulur, dıĢlanabilirler” (Gaziantep) Ģeklinde yanıtlar verilmiĢtir.  

 

ii. Ġllerinde Sığınmacı ve Mültecilerin Yaşamasından Rahatsız Olacağını Belirten Vatandaşların Gerekçeleri: 
Ankete katılan vatandaĢlardan ilgili soruya cevap verenlerin %37,6‟sı sığınmacı ve mültecilerin “ilinizde yaĢıyor olmalarından 

dolayı rahatsızlık duyuyor musunuz?” sorusuna olumlu yönde cevap vermiĢtir (Bkz. Tablo 39). Bu kiĢilerden rahatsızlık 

duymalarının nedenlerini de açıklamaları istenmiĢtir. AĢağıda anket katılımcılarının ilgili açık uçlu soruya vermiĢ olduğu 

cevaplar değerlendirilmektedir.  

 

Ayrımcılık konusunda olduğu gibi, sığınmacı ve mültecilerle birlikte yaĢamaktan veya yakın gelecekte yaĢıyor olacak olmaktan 

rahatsızlık duyduklarını dile getiren kiĢiler bu duruma, farklı illerde benzer açıklamalar getirmiĢlerdir. Bu açıklamalar, yukarıda 

incelenmiĢ olan sığınmacı ve mültecilerin ayrımcılığa uğrama nedenleri ile oldukça benzer gerekçelerdir.  

 

Öncelikle, illerinde sığınmacı ve mültecilerin yaĢamasından rahatsızlık duyacağını belirten kiĢiler, bu kiĢilerin yabancı olmasını 

gerekçe olarak göstermiĢ, yabancılarla aynı yerde yaĢamak istemediklerinden bahsetmiĢlerdir. “Van eski Van olmaktan çıktı, 

çarĢıya çıkınca kimseyi tanımıyorsun” (Van), “Kendi halkımız dıĢındaki insanların ilimizde yaĢamasına sıcak bakmıyorum” 

(Kırklareli), “Burada herkes birbirini tanır, yabancılar bize huzursuzluk verir, biz bize yeteriz” (Kırklareli), “Herkes kendi 

ülkesinde yaĢasın” (Ġzmir), “BaĢka yerden gelenleri sevmiyorum” (Gaziantep) ve “DıĢarıdan geliyorlar, burada yaĢamaları 

yanlıĢ” (Erzurum) gibi cevaplar verilmiĢtir. Bu noktada, “dıĢarıdan olanın”, “bilinmeyenin” güvenilirliği sorgulanmıĢ ve 

rahatsızlık sebebi olarak belirtilmiĢtir. “Neyle karĢılaĢacağımı bilmiyorum, istemiyorum” (Ġzmir), “Farklı oldukları için, 

tanımadığım için içimize yabancı almak istemiyoruz” (Ġzmir), “Huyunu suyunu bilmiyoruz, dıĢarının adamı sonuçta” 

(Gaziantep), “Yabancı oldukları için güvenmiyorum” (Ankara), “DüĢüncelerini yaĢam tarzlarını bilmiyorum, tedirgin 

oluyorum” (Ankara), “Kim olduklarını bilmiyoruz karımız kızımız yolda nasıl gezecek, tedirginiz” (Gaziantep), “Yabancılar, 

kim olduğunu ne olduğunu bilemiyorum, Müslüman mı değil mi bilmiyoruz” (Erzurum), “Tanımadığımızdan dolayı, yabancı 

istemiyoruz” (Erzurum), “Onları tanımıyoruz, çoluk çocuğumuz var, daha önceden onlarla yaĢamadığımız için korkuyoruz” 

(Erzurum) Ģeklinde açıklamalar yapılmıĢtır.  

 

Bunlara ek olarak, sığınmacı ve mülteciler il/ilçedeki düzenin bozulması, güvenliğin tehdit edilmesi, suç oranının artması, ahlak 

kurallarının dıĢına çıkılması gibi sonuçlarla iliĢkilendirilmiĢ ve söz konusu gruplar hakkındaki çeĢitli genellemeler, rahatsızlık 

gerekçeleri olarak belirtilmiĢtir. Örneğin, “Her türlü soygun ve suç bunlarda var” (Van), “Temizlik ve ahlak anlayıĢları hiç yok” 

(Van), “Huzuru bozuyorlar, eroin satıyorlar, hırsızlık yapıyorlar” (Van), “Bin türlü insan var, fiyatlar arttı, ahlaksızlık ve 

hırsızlık arttı” (Van), “Kapkaççılık, hırsızlık, uyuĢturucu hepsi var onlarda” (Gazintep), “TaĢkınlık yapmalarından, buraya 

hastalık getirmelerinden dolayı” (Kırklareli), “Hırsızlık artar, suç oranı artar” (Erzurum), “Terörist olabilirler, korka korka 

yaĢayacağız” (Erzurum), “Erkeklerimizi yoldan çıkarabilirler, biz burada kapımız açık uyuyoruz, hırsızlık olabilir” (Erzurum), 

“Yabancılar hırsızlık ve yolsuzluk yapabilirler” (Ankara), Ģeklinde açıklamalar rahatsızlık sebebi olarak verilmiĢtir. Bu noktada, 

sığınmacı ve mültecilerin tehlikeli olarak algılandıkları Ģu Ģekillerde belirtilmiĢtir: “Korku ve güvensizlik uyandırıyorlar” (Van), 

“Çoluk çocuk sahibiyiz, zarar verecek türdenler, endiĢe duyarım” (Ġzmir), “Rahat gezemeyiz, kendimizi tehlikede hissederiz” 

(Ankara), “Ġlçenin huzurunu bozabilirleri burası sakin ve rahat bir yer” (Gaziantep), “Huzurumuzu kaçırmalarından 

endiĢeliyim” (Kırklareli), “tedirginlik ve güvensizlik duyduğum için” (Kırklareli). Bunun yanında, “ĠĢsiz insan her Ģeyi yapar” 

(Van), “Fakir olan insandan her Ģey beklenir”, “ĠĢsiz, aç insandan zarar gelir” (Gaziantep), “Onlar kaybedecek bir Ģeyi olmayan 

insanlar” (Erzurum) gibi söylemlerle de sığınmacı ve mültecilerin suç iĢlemek zorunda kalabilecekleri ve tehlike 

oluĢturabileceklerine değinilmiĢtir. 

 

 Sığınmacı ve mültecilerin yöre halkından ucuza çalıĢarak yerli halk arasında iĢsizliğin artmasına sebep oldukları/olacakları en 

çok belirtilen sebeplerden bir diğerini oluĢturmaktadır. Bu noktada, Ģu açıklamalar örnek olarak verilebilir:  “Van‟ın gençleri 

iĢsiz, ticaret yok, iĢsizliği arttırıyorlar” (Van), “Zaten burada herkes iĢsiz, iĢsizlik artar” (Kırklareli), “Bizim çoluğumuz 

çocuğumuz iĢsizken onları istemeyiz” (Ankara), “Ben iĢsizken o ucuza çalıĢacak” (Ġzmir), “Kendi halkımız zaten fakir, iĢsizliği 

arttırırlar” (Gaziantep), “Ekmeğimizi elimizden alırlar” (Gaziantep), “ĠĢimizi elimizden alırlar, arsalarımız bölünür, onlar sahip 

olur” (Erzurum).  

 

Bununla bağlantılı olarak, “kendilerinden” olan yardıma muhtaç kiĢiler yerine “yabancı” kiĢilere yardım edilmesine ve onlar 

için merkezlerin açılmasına duyulan rahatsızlık da “Devlet kendi insanımıza baksın, biz de onlar gibi iĢsiz ve açız” (Van), 

“Kendi vatandaĢlarımız ekmek yiyemiyor, istemiyorum” (Van), “Kırklareli‟nin daha fazla ihtiyaç sahibi fakir insanı var” 

(Kırklareli), “ĠĢsiz bizim halkımız, önce bize yardım edilsin” (Kırklareli), “Önce bizim gençlerimize baksınlar” (Ġzmir), 
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“Pastanın bir kısmı onlara ayrılıyor, biz zaten açız açıktayız” (Ġzmir),  “Kendimiz zaten iĢsizken, iĢsizliği paylaĢamayız, kendi 

vatandaĢımıza yardım edilsin” (Ġzmir), “Hükümet önce bize yardım etsin, bizim vergimizle bakacak onlara” (Gaziantep), 

“Türkiye kendi fakirini doyuramıyor” (Erzurum), “Kendi yardıma ihtiyacı olan vatandaĢlarımıza yargım edilsin, gelmesinler” 

(Kayseri) gibi açıklamalarla ifade edilmiĢtir. 

 

Sığınmacı ve mültecilerin din, kültür, dil, yaĢam tarzı, giyim gibi farklılıkları da katılımcıların il/ilçelerinde bu grupların 

yaĢamasından rahatsız olma gerekçeleri olarak gösterilmiĢtir. Bu hususla ilgili olarak,  “Kültür farklılığından dolayı istemiyoruz, 

eğitimsizler” (Kırklareli), “Din, dil, ırk farklılıkları olduğun için” (Kırklareli), “Açık saçık geziyorlar” (Kırklareli), “YaĢam 

tarzları aile yapımıza ters düĢer” (Kırklareli), “Entegre olamazlar, farklı kültür olunca rahatsız ederler” (Ġzmir), “Örf ve 

adetlerimiz benzeĢmez, istemeyiz” (Ġzmir), “Dini dinime uymaz” (Ġzmir), “Bizim kültürümüzü bilmiyordur, ahlak anlayıĢı 

farklıdır” (Gaziantep), “Kültürümüze alıĢkın değiller, zarar verebilirler” (Erzurum); “Düzenimiz bozulur, kültür, din, dil 

farklılıklarından dolayı” (Erzurum), “Türkçe konuĢmadıkları için rahatsız oluyorum” (Kayseri), “Geleneklerimize uygun 

davranmıyorlar, parkta oturup öpüĢüyorlar” (Kayseri), “Kılık kıyafetleri rahatsız ediyor, alkol kullanıyorlar” (Kayseri) gibi 

yanıtlar verilmiĢtir.  

 

Son olarak, sığınmacı ve mültecilerin ülkelerini terk etmiĢ olmaları, baĢka bir deyiĢle, bizatihi sığınmacı/mülteci statüleri 

güvensizlik gerekçesi olarak algılanmıĢ ve rahatsızlık sebebi olarak gösterilmiĢtir. Bununla iliĢkin,  “Kendi ülkesine yaramamıĢ 

insan benim ülkeme ne katar” (Kırklareli), “Kendi ülkesinde rahat durmamıĢ benimkinde de durmaz” (Kırklareli), “Kaçak 

insanları sevmiyorum, ülkelerinde oturup savaĢ versinler” (Kırklareli), “Pislik adamlar, geçimli olsalar ülkesinden kaçmazlar” 

(Ġzmir), “Mültecilere kimse güvenmez” (Ġzmir), “Kendi ülkeleri istememiĢ ben de istemem” (Ankara), “Hiçbir iĢe yaramayan 

insanın ne iĢi var, ülkesinden kaçan adamı ne yapayım” (Ankara), “Kendi memleketlerine hayrı olmayanların buraya ne hayrı 

olur” (Gaziantep), “Mülteci, kendine hayrı yok bana ne hayrı olacak” (Erzurum), “Yabancı, eğitimsiz insanlar, yoksa sığınmacı 

olmazlar”, “Kendi ülkelerine sahip çıkmıyorlar” (Kayseri), “Vatanını satmıĢ adama güvenmiyorum” (Kayseri) gibi yanıtlar 

verilmiĢtir.  

 

Yukarıda belirtilen açıklamalardan da anlaĢılacağı üzere, katılımcılar için sığınmacı ve mültecilerin “yabancı”, “dıĢarıdan” ve 

“bilinmeyen” olması öncelikli rahatsızlık kaynaklarından biridir. Bu durum sığınmacı ve mültecilerin “güvenilmez” ve 

“tehlikeli” olarak algılanmasını da etkilemektedir. Bunun dıĢında çeĢitli alan ve pratiklerde, çeĢitli örnek ve genellemeler 

aracılığı ile sığınmacı ve mültecilerin “farklı” olarak temsil edildiği ve bunun yöre için çeĢitli alanlarda “tehdit” oluĢturabileceği 

düĢünüldüğünden, rahatsızlık kaynağı olarak sunulduğu görülmektedir. Bu noktada da, sığınmacı ve mülteciler dıĢında baĢka 

kiĢi/ gruplar için de benzer bir algının mümkün olabileceği gözükmektedir. Son olarak, sığınmacı ve mültecilerin ülkelerini terk 

etmiĢ olmaları rahatsızlık sebebi olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu noktada, ankete katılan vatandaĢların sığınmacı ve mülteci statüleri 

ile ilgili bilgi eksikliğinin söz konusu algıyı etkilediği düĢünülmüĢtür. 

 

iii. Sığınmacı ve Mültecilerle Olumsuz Deneyim Yaşamış Olduğunu Belirten Vatandaşların Açıklamaları: 

 

Ankete katılan vatandaĢların %3‟ü “sığınmacı ve mülteciler ile ilgili olumsuz bir deneyim yaĢadınız mı?” sorusuna olumlu 

yönde cevap vermiĢ, bu kiĢilerden yaĢadıkları olumsuz deneyimleri açıklamaları da istenmiĢtir (Bkz. Tablo 35). Katılımcıların 

bir kısmı bireysel deneyimlerinden bahsederken, diğerleri gözlemlerini veya konu ile ilgili duyduklarını aktarmıĢtır. Anketin 

yapıldığı 7 ilde ilgili soruya verilen açıklamalar aĢağıdaki gibidir: 

 

Van: 

- 2 Afgan kavga ediyorlardı, ben ayırdım yoksa öldüreceklerdi birbirlerini. 

- Afganlar burada eroin satıyor bunu emniyet ve müftülük de biliyor. 

- Kiracımızdı, elektrik ve su parasını ödemeden gitti. 

- Hırsızlık olayı 

- Tanıdığımın yuvasını yıktılar. 

- Oğlumu dolandırdı Iraklılar 

Kırklareli: 

- ÇatıĢma yaĢandı, GaziosmanpaĢa kampını yakmaya çalıĢtılar. 

- Pakistanlılar, Araplar hırsızlık çok yaptı geçmiĢte. 

- Ürün çaldılar. 

- Minibüsçüydüm, yurtdıĢına kaçarken onları yakaladım, getirdim jandarmaya teslim ettim. 
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- Mülteci kampında çalıĢtım ateĢe verdiler, itfaiye polis geldi. 

- Kamptan kaçıp hırsızlık yapıyorlar Halk kampı bastı. 

- Yapılan yardımları heba ettiler. Verilenlerle yetinmeyen nankör insanlardır. 

- Kavaklı göçmen misafirhanesinde emniyet mensubu arkadaĢlara karĢı taĢkınlık yarattılar. 

- Kamp içerisinde isyan ettiklerini duydum. 

Ġzmir: 

- Bir arkadaĢımın yuvasını yıktılar 

- Ġs imkânları onlara tanindi ayrımcılık verildi 

Ankara: 

- Ġstediklerini anlatamıyorlar. 

- Geldiler yediler, içtiler yakıp gittiler. 

- Ġnsanlar yolunu değiĢtiriyordu, zorluyorlardı. 

- AyaĢ jandarması yakalamıĢ Allah rızası için baktık ama insan olmadıklarını anladık. 

 

Gaziantep: 

- Geldikleri yerin örf ve adet ve kurallarını bozuyorlar 

- Kendi memleketimizde yaĢadık. Antakya'da deri iĢini elimizden aldılar Afganlar 

 

Erzurum: 

- Ġsyankâr insanlar, kaçak insanlar. Ekonomimiz kötü, devletim kötü diyor. Burada kalmak da istemiyorlar. 

- Kavga dövüĢ oldu. 

- Ġzmir‟deyken gördüm, mülteci kampını yaktılar. Saldırdılar güvenlik güçlerine. 

 

Kayseri: 

- KarĢımdaki evde oturuyorlar, çıplak balkona çıkıyorlar rahatsız oluyoruz 

- Homoseksüel iliĢkide bulunuyorlar kamusal alanda, camii tuvaletinde 

- Kendilerine sunulan imkanları hor kullanıyorlar, çıktıkları evi kotu kullanıyorlar. 

- Pisler, kokuyorlar, çok saygısız ve anlayıĢsızlar, çıktıkları evi çok pis bırakıyorlar. 

- Ahlakı bozuyorlar, gözlemliyorum fuhuĢ yapıyorlar 

- Buraya geldiler hırsızlık yaptılar, etrafa zarar verdiler 

- Kiracılar ev kirasını vermeyip faturaları ödemeyip kaçıyorlar. 

- Kiralık ev tuttular, benden elektriği kacak bağlamamı istediler 

- Kavga ettik 

- Hırsızlıklarına Ģahit oldum 
 

iv. Sığınmacı ve Mültecilerin Ayrımcılığa Uğrayacağını Düşünen Kurum Çalışanlarının Gerekçeleri:  

 

Ankete katılan kurum çalıĢanlarının %37,6‟sı “sizce illerinizde yaĢayan sığınmacı ve mülteciler herhangi bir konuda olumlu ya 

da olumsuz ayrımcılığa uğrarlar mı?” sorusuna olumlu yönde cevap vermiĢtir (Bkz. Tablo 22). AĢağıda ilgili soruya verilen 

açıklamalar değerlendirilmektedir.  

 

Ayrımcılık konusunda yapılan açıklamalarda kurum çalıĢanları ve vatandaĢlar arasındaki söylem farklı dikkat çekicidir. 

Sığınmacı ve mültecilerin ayrımcılığa uğradığı/uğrayacağı konusunda kurum çalıĢanları tarafından verilen yanıtlar genel olarak 

durum tespiti Ģeklindedir. Neredeyse hiçbir katılımcı açıklamalarında birinci Ģahıs özne kullanmamıĢtır. Diğer bir deyiĢle, 

buradaki yanıtlarda ayrımcılık yapan özne belirsizdir ya da genel anlamda “halk”tır. Bununla paralel olarak, yörenin karakterini 

ve halkın özelliklerini ayrımcılık gerekçesi olarak nitelendiren  “Yerli halk onları pek içine almaz, tutucu bir çevre burasi” 

(Kayseri), “DıĢarıdan farklı memleketten gelenlere bile ayrımcılık yapıyorlar, istenmezler” (Erzurum), “Buranın halkı yabancıyı 

istemiyor gibi hissediyorum” (Gaziantep), “Burası kozmopolit değil, göç vermiĢ göç almamıĢ bir yer, bu sebeple bir önyargı 

olabilir” (Gaziantep), “Bölgemizde çok fazla cahil insan var, zarar göreceklerini düĢündükleri için” (Van), “Halk 

bilinçlendirilmeli, halka kapsamlı bir eğitim verilmeli yoksa burası küçük bir yer, insanlar cahil ve yabancılara farklı 

bakabilirler” (Ġzmir), “Sığınmacı ve mülteci konusunda halkın bilgi sahibi olmaması, tamamının illegal yollardan geldiğinin 
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zannedilmesi ve sorun yaĢanacağı endiĢesiyle ayrım yapılabilir” (Kırklareli) “Burası içine kapalı bir yer olduğu için ayrımcılık 

yapılır” (Kırklareli) gibi cevaplar verilmiĢtir.  

 

Ayrıca, vatandaĢlar arasında azınlıkta bir kesim tarafından dile getirilmiĢ olan sığınmacı ve mültecilere pozitif ayrımcılık 

yapıldığına/yapılacağına dair açıklamalar genellikle rahatsızlık sebebi olarak sunulurken, birçok kurum çalıĢanı sığınmacı ve 

mültecilere yöre halkı veya devlet kurumları tarafından olumlu yönde ayrımcılık yapıldığı/yapılacağını vurgulamıĢtır. Bununla 

ilgili olarak, “Genel anlamda olumlu ayrımcılığa uğrayabilirler, Müslüman olanlar” (Erzurum), “Destek olunur, olumlu anlamda 

olur” (Gaziantep), “Pozitif ayrımcılığa uğrarlar, herkes yardımcı olmaya çalıĢıyor” (Kırklareli), “Olumlu uğruyorlar, çocuklarını 

istedikleri okula kaydediyoruz; kimlik sormuyoruz, oturma belgesi istemiyoruz” (Ankara), “Pozitif ayrımcılığa uğrarlar, 

Bulgaristan‟dan gelen göçmenler için Pursaklar‟da konut yapıldı mesela” (Ankara) gibi yanıtlar verilmiĢtir. 

 

Bunlara ek olarak, vatandaĢ anketlerinde de ortaya konulduğu üzere, din, kültür, dil, yaĢam tarzı ve giyim farklılıkları ayrımcılık 

gerekçesi olarak belirtilmiĢtir. Bu noktada, “Dil olarak, kültür olarak, yaĢam tarzı olarak farklı oldukları için entegrasyon 

sorunları yaĢarlar” (Erzurum), “Ġnanç ve yaĢantı farklılıklarından dolayı halk kabul etmekte zorlanır” (Erzurum), “Din, ırk, 

milliyet, cinsiyet gibi konularda ayrımcılığa uğrayabilirler” (Erzurum), “Mülteci olduğuna göre kültür farklılığı olur, uğrarlar” 

(Gaziantep), “Giyim kuĢamları farklı olduğu için dıĢlanıyorlar” (Van), “Sığınmacı geleneksel değerler içerisinde yurttaĢ kimliği 

altında değerlendirilmiyor. Sosyal kültürel değerlerin farklılığı, farklılık konusunda sosyal bilinç yoksunluğundan dolayı 

ayrımcılığa uğruyorlar” (Ġzmir), “Sosyal, kültürel bakımdan, toplumun eğitimsizliği dolayısı ile uğrarlar” (Kırklareli), “Dinsel 

ve etnik grup olarak farklı oldukları için dıĢlanırlar” (Ankara) gibi açıklamalar yapılmıĢtır.  

 

Yine vatandaĢ anketlerindeki cevaplara paralel olarak, sığınmacı ve mültecilerin bölgede ekonomi ve güvenlik alanında tehdit 

olarak algılanmasından dolayı ayrımcılık olabileceği belirtilmiĢ, “Halkta bir tedirginlik var, güvensizlik var” (Erzurum), 

“Ekonomik açıdan güçsüz bir il olduğu için gelirin paylaĢılması açısından problem çıkabilir” (Erzurum), “Mültecinin karnını 

doyurması rahatsız edebilir” (Ġzmir), “ Yabancı oldukları için sanki onlar hırsızmıĢ gibi bakabilirler” (Gaziantep) ve  “HoĢ gözle 

bakılmaz, suçlu psikolojisi ile bakılır” (Ankara) gibi yanıtlar verilmiĢtir.  

 

BÖLÜM 5 
EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ ÇIKTILARI 
Semineri faaliyetlerinin ikinci gününde katılımcılar iki gruba ayrılmıĢ 

ve her gruba farklı bir soru yöneltilmiĢtir. Gruplar soruları aralarında 

tartıĢtıktan sonra, her grup seçtikleri sözcüler tarafından çözüm 

önerilerini sunmuĢtur. Öneriler tüm katılımcılar tarafından tartıĢılmıĢ 

ve yorumlar getirilmiĢtir. Yedi ilde yapılan bu grup çalıĢması 

faaliyetlerinden bazı fikirler ve öneriler öne çıkmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

Gruplara yöneltilmiĢ olan, Kabul, Tarama ve Barınma Merkezlerinin 

açılmasıyla birlikte, sığınmacılar ve yerel halk arasında ne gibi olası 

sorunlar yaşanabilir? Bu sorunların çözümüne yönelik önerileriniz ve 

faaliyetleriniz nelerdir? ve Kabul, Tarama ve Barınma Merkezlerinde 

yaşayan kişilerin bölge halkıyla uyum içerisinde yaşaması için,  ne tür 

entegrasyon (uyumlaştırma) faaliyetleri gerçekleştirilebilir? sorularına 

verilen cevaplarda;  kültürel çatıĢma ve uyumsuzluk, dil ve iletiĢim, 

ahlak anlayıĢı farklılıkları, sağlık hizmetlerine ulaĢım ve olası bulaĢıcı 

hastalıklar, ön yargılar ve güvenlik, ekonomik yetersizlikler, devletin 

yetersiz olan imkânlarının sığınmacılar tarafından kullanılması, kamu 

kurumlarından hizmet almadaki aksaklıklar, çocukların eğitime 

katılımı, merkezlerin bir bölgede yoğunlaĢması sonucunda yaĢanan 
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tecrit hissi, iĢsizlik, hukuksal sorunlar ve iĢ hayatında yaĢanan hak ihlalleri katılımcılar tarafından önemli görülen sorunlardır.  

 

 

Belirlenen sorunların çözümü için ortaya atılan öneriler ise, bilgilendirme ve 

entegrasyon, dil ve iletiĢim, istihdam ve sağlık olarak dört ana baĢlık altında 

özetlenebilir. En çok vurgulanan önerilerin baĢında, yerel halka ve sığınmacılara 

sunulan bilgilendirme ve entegrasyon çalıĢmaları gelmektedir. Bilgilendirme ve 

entegrasyon çalıĢmaları, yerel halkın endiĢeleriyle beslenen önyargı ve güven 

sorunu, sığınmacıların suçla iliĢkilendirilmesi gibi olumsuz bakıĢ açılarının 

kırılması için yararlı görülmektedir. Sığınmacıların suçlu kiĢiler değil, mağdur 

kiĢiler olduklarının anlaĢılması amaçlanmaktadır. 

 

 

Halka sunulan bilgilendirme ve farkındalık artırıcı çalıĢmalarda 

yerel yönetim temsilcilerinin, kamu temsilcilerinin ve din görevlileri 

gibi yerel kanaat önderlerinin katıldığı bilgilendirme toplantılarının 

yapılması önerilmektedir. Bu gibi uygulamalarla, halkın konuyla 

ilgili fikirleri kabullenmede daha istekli hale geleceği 

düĢünülmektedir. Buna ilaveten, sığınmacıların ulusal ve 

uluslararası antlaĢmalardan doğan haklarının yerel halka anlatılarak, 

devletin desteğine vurgu yapılması öneriler arasındadır. Halkın 

bilgilendirilmesinin yanı sıra, hizmet içi eğitimlerle Yabancılar 

ġubesi, Nüfus Müdürlüğü vb. sığınmacıların iletiĢim içinde olacağı 

kurum çalıĢanlarının da farkındalığın artırılmasının gerektiği 

düĢünülmektedir. Benzer Ģekilde, sığınmacıların nereden geldikleri, 

ne gibi sorunlar yaĢayarak geldikleri ve ruh hallerini anlamak 

amacıyla menĢei ülkeleri hakkında daha çok bilgi sahibi olunması 

gerektiği üzerinde de durulmuĢtur. Bu doğrultuda, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından MenĢei Ülke Projesi kapsamında 

hazırlanan, sığınmacıların menĢei ülkelerinde yaĢanan olaylar hakkındaki bilgilerin toplandığı veri tabanının, ilgili kurum 

çalıĢanları, sivil toplum kuruluĢları ve uzmanların kullanımına açık olması önerisi ortaya atılmıĢtır. 

 

Sığınmacılar için ise bilgilendirme çalıĢmalarının, yeni bir kültürün 

normlarını anlamlandırma ve toplumsal hayata daha hızlı uyum 

sağlamada olumlu sonuçlar doğurabileceği öngörülmektedir. Sığınmacılar 

için sunulan bu çalıĢmaların, psikolog, sosyolog ve sosyal çalıĢmacı gibi 

uzmanlar tarafından yapılması savunulmakta, yerel halkın örf, adet, 

gelenek, görenekleri ve giyimleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakla 

beraber, suç kabul edilen davranıĢlar hakkında da bilgi verilmesi gerektiği 

ileri sürülmektedir.  

 

 

 

 

 

Bunun yanı sıra, yerel halkın örf ve adetleriyle sürekli ters düĢen 

sığınmacılar için Barınma Merkezlerinde bazı hak mahrumiyetlerinin 

uygulanması önerilmektedir. Hak mahrumiyetinin merkezlerde 

sığınmacılar arasında çıkabilecek tartıĢma ve kavgalarda da caydırıcı 

olabileceği bazı katılımcılar tarafından savunulmuĢtur. Ancak, hak 

mahrumiyeti kavramının birçok sorunu içinde barındırmasından ötürü 

eleĢtiriler yapılmıĢtır. Örneğin, hak mahrumiyeti kararının kurumdaki 

yöneticiler tarafından verilecek olmasının belirsizlik yaratabileceği ve 

istismara sebep olabileceği belirtilmiĢ, cezalandırma mekanizmasının 
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kuruma değil, daha objektif bir mekanizmaya ait olması gerektiği vurgulanmıĢtır.  

 

Bunların dıĢında, merkezlerde videolu eğitim materyallerinin kullanımıyla tuvalet kullanımı gibi bireysel temizlik veya çamaĢır 

makinesi kullanımı gibi günlük hayatta gerekebilecek temel yaĢam becerileri eğitiminin kolaylaĢtırılması önerilmektedir.  

Benzer olarak, merkezin kurulacağı ilçe ve bağlı olduğu Ģehirde, ulaĢım ve önemli kurumların yerleri gibi yol gösterici ve 

gerekli bilgilerin Ģehir panolarında farklı dillerde sunulmasının sığınmacılara kolaylık sağlayacağı öngörülmüĢtür. Ayrıca, 

sığınmacılar, Yabancılar ġubesi‟ne veya ilgili makamlara ilk baĢvurduklarında kendilerine verilmek üzere bir bilgi kitapçığının 

hazırlanmasının yararlı olacağı düĢünülmüĢtür. Bu uygulamaya benzer olarak, acil durumlar için sığınma ile ilgili konularda 

yardım ve bilgi almak üzere danıĢılabilecek bir telefon numarası ve ofisin sağlanması diğer bir öneridir.  

 

 

Bu gibi bilgilendirme çalıĢmalarına ek olarak, iki taraflı 

entegrasyonu desteklemek için halk ve sığınmacıların 

gönüllü katılımıyla gerçekleĢtirilen sosyal etkinlikler 

düzenlenmesi (ortak geziler, eğlence faaliyetleri, 

sığınmacıların kendi kültürlerini tanıttığı etkinlikler, 

konserler, piknikler, kermesler, tiyatrolar vb.), etkinlik alanı 

kurulması, aile ziyaretlerinin düzenlenmesi, çocuk ve gençler 

arasında spor ve eğlence etkinlikleri düzenlenmesi gibi 

uygulamalar bilgilendirme sürecinin pratiğe döküldüğü 

alanlar olarak görülmektedir. Örneğin, çocukların 

entegrasyonunun artması için, gerekli Türkçe eğitimi ve 

Türk müfredatına uyum için hazırlık kursları verildikten 

sonra yerel halkın çocuklarının gittiği kreĢlere, gündüz 

bakım evlerine ya da okullara gönderilmeleri gerektiği 

düĢünülmektedir. Bu doğrultuda okullardaki öğretmenlerin 

ve okul aile birliği üyelerinin konu hakkında bilgi sahibi 

olmaları gereği üzerinde durulmuĢtur. Din ve inanç özgürlüğü bağlamında ise, sığınmacıların farklı dinlerden gelebileceği göz 

önünde bulundurularak gerekli ibadethanelerinin kurulması önerilmektedir. Fakat bu konu bazı katılımcılar tarafından 

eleĢtirilmiĢ, Hıristiyan sığınmacılar için kilise yapımı gibi dini motiflerin çok fazla ön plana çıktığı uygulamalar gerçekleĢirse 

yerel halkın bunu misyonerlik olarak algılayabileceği ve duruma tepki gösterebileceği üzerinde durulmuĢtur.  

 

Grup çalıĢmaları sonucunda, katılımcılar entegrasyonun sağlanması için bazı projeler tasarlamıĢtır. Örneğin, yerel halkın 

kadınları ile sığınmacı kadınların katıldığı el iĢi projeleri üreterek iletiĢim kurma ve kaynaĢma sağlanabileceği savunulmaktadır. 

Genellikle, entegrasyon faaliyetlerine kadınların, özellikle de çocuklu kadınların katılımı zor olmaktadır. Evden çıkamayan 

kadınların katılımını desteklemek için, çocuklarını bırakabilecekleri kreĢler ve aynı zamanda hem çocuklara hem de annelere 

sağlanacak etkinlikler ile bu gibi sorunların aĢıldığı olumlu uygulama örneklerine yer verilmektedir. Kadınlarla ilgili projelerin 

dıĢında, KardeĢ Aile Projesi ve Misafir Aile Projesi gibi yerel halk arasından seçilmiĢ gönüllü ailelerle sığınmacı aileler arasında 

aktivitelerin düzenlenmesi ve kaynaĢmanın sağlanmasını hedefleyen projeler önerilmektedir. Örneğin, halkın farkındalığını 

artırmak amacıyla yerel ve gönüllü kiĢilerin katılabileceği BĠRGÜN Projesi (Bir günlüğüne mülteci olur musunuz?) ile 

gönüllüler barınma merkezinde bir gün kalabilecek ve sığınmacıların yaĢadığı yerde onların bakıĢ açısını keĢfetme olanağına 

sahip olabileceklerdir. Bununla beraber, halkın farkındalığını arttırmak için, sivil toplum kuruluĢlarının ırk ayrımcılığı hakkında 

çalıĢmalar yapması, Türk kültürünün içinde ayrımcı fikirlerin irdelenmesi gibi yararlı olabilecek uygulamaların yapılması 

vurgulanmakta ve ötekileĢtirmeye karĢı farklılık ve çeĢitliliğin savunulması önerilmektedir. 

 

Ek olarak, sığınmacıların entegrasyonu ve aidiyet hissini arttırmak amacıyla, kaldıkları ilçeyi ve Ģehri benimsemelerine yardımcı 

olacak, aynı zamanda Ģehre katkı sağlayacakları ağaç dikme, park-bahçe onarımı, okul boyama gibi faaliyetler içinde olmaları 

amaçlanmaktadır. 

 

Entegrasyon ve bilgilendirme sürecinde yararlı olacağı düĢünülen bir diğer öneri ise sığınmacıların kendi kendilerini temsil 

etmeleridir. Bu amaçta, sığınmacılara dernek kurma ve örgütlenme hakkı verilmesi ortaya atılan öneriler arasındadır. Bunun 

yanı sıra, üzerinde durulan bir diğer konu da temsiliyet sorunudur. Sığınmacılar arasından, Türkçe bilen bir kiĢi temsilci olarak 

seçilerek kurumlarla iletiĢimin daha hızlı ve sağlıklı bir Ģekilde sağlanabileceği vurgulanmıĢtır. Buna karĢılık, temsiliyetin bazı 

sorunlara sebep olacağına dair eleĢtiriler de yapılmıĢtır. Örneğin, Türkçe bilen sığınmacı, diğer sığınmacılar tarafından temsilci 
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olarak kabul görmeyebilir. Bu durumda, temsiliyetin rotasyonu ve denetimi gerekli görülmektedir. Bir diğer eleĢtiri ise 

sığınmacıların psikolojik durumu hakkındadır. Bazı katılımcıların eleĢtirileri, travma yaĢayan ve farklı bölgelerden gelen 

sığınmacıların kolayca ortak karar veremeyeceği ve örgütlenemeyeceği yönündedir.  Bu sebeple, psikolog, sosyolog veya sosyal 

hizmet uzmanlarının temsilci olarak görev yapması diğer bir öneri olarak öne sürülmektedir. Bunun sonucunda, temsiliyetin 

dolaylı hale gelmesi uygulamayı amaçla ters düĢen bir duruma sokabilir. Bu konuyla paralel olan baĢka bir öneri ise, 

merkezlerde sağlık, hukuk, danıĢmanlık ve tercümanlık birimlerinin kurulması ve bu birimlere nitelikli personelin yanı sıra ara 

bulucu olarak görev alacak sığınmacıların ücretli çalıĢan olarak kabul edilmesidir. Bu sığınmacılar için Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟ndaki Yeniçeri ocaklarına alınan devĢirmeler benzetmesi yapılmıĢtır. 

 

Belirlenen sorunlara sunulan önerilerden göze çarpan bir diğeri ise dil sorununu aĢmayı amaçlamaktadır. Sığınmacıların 

çoğunun Türkçe bilmemesi yaĢanan diğer tüm sorunları körükleyen bir nitelik taĢımaktadır. Bu sebeple, gönüllü üniversite 

öğrencileri, Halk Eğitim çalıĢanları, ilgili sivil toplum kuruluĢları ve üniversitelerin ilgili bölümlerindeki akademik 

personelinden yardım alınarak sığınmacılara günlük kullanım için temel Türkçe dersleri ve iletiĢim kurmada öneriler sunulması 

gerekliliği ortaya konulmuĢtur. 

 

Sığınmacıların Türkiye‟de yaĢadığı bir diğer önemli sorun istihdam oluĢturmakta yaĢanan zorluklardır. Katılımcı grupları, bu 

sorunun çözümü için çalıĢma izinleri hakkındaki hukuksal engelleri tartıĢmıĢ, engellere rağmen bir takım imkânlar yaratmaya 

çalıĢmıĢlardır. Merkezlerdeki küçük üretimin desteklenmesi, bilgi ve beceri sahibi kiĢilerin üretim yapabilmesi ve satıĢ için 

tezgâh sağlanması, mesleki bilgi eksiği olan kiĢilere ise Halk Eğitim ve ĠġKUR desteğiyle meslek edindirme kurslarının 

açılması önerilmektedir. Belediyeler, kaymakamlıklar ve muhtarlıklar tarafından oluĢturulacak bir komisyon tarafından 

sığınmacıların adil çalıĢma bedellerinin belirlenmesi ve hak mağduriyetlerinin önlenmesi gibi hususlara vurgu yapılmaktadır. 

Mevzuatta değiĢiklik yapılamasa da, Türkçe bilen sığınmacıların Valilik onayıyla yasal olarak mülakatlarda tercüman olarak 

çalıĢabileceklerine dikkat çekilmiĢtir. Sığınmacıların istihdam edilmesi için bir diğer öneri ise, Barınma Merkezleri çevresindeki 

devlete ait topraklarda, sığınmacıların kendilerine yetecek Ģekilde tarım yapabilmelerinin sağlanmasıdır. Ġstihdam sorunu için 

sunulan hafifletici çözüm önerilerinin dıĢında, mevzuatta değiĢikliğe gidilmesi ve sığınmacılara çalıĢma izni verilmesinin en 

köklü çözüm olduğu belirtilmiĢtir. Katılımcılar tarafından, sığınmacılara iĢ alanında pozitif ayrımcılık ve kota zorunluluğu 

getirilmesi olasılığı da dikkate alınmıĢtır. Fakat pozitif ayrımcılık konusunda, Türkiye‟nin 1951 Cenevre SözleĢmesi‟ni 

kabulündeki ihtirazı kaydına ve ĠĢ Kanunu‟nun Türk vatandaĢlarına yabancı çalıĢanlara karĢı öncelik veren maddelere ters 

düĢeceği konusunda eleĢtiriler yapılmıĢtır. Katılımcılar arasından sığınmacılarla ilgili çalıĢmalar yürütmüĢ deneyimli kiĢiler 

tarafından istihdam sorununun baĢka bir yönüne de dikkat çekilmektedir. Örneğin, bazı uygulamalarda sığınmacılara belli iĢ 

alanlarında yasal iĢ olanağı sağlanmasına rağmen, sığınmacılar çalıĢmak istememiĢtir. Bu gibi durumlarda, sığınmacıların 

önceki çalıĢma süreçlerinde yaĢadığı olumsuz deneyimler ya da hali hazırda oluĢturulan politikalardaki eksiklikler rol 

alabilmektedir. 

 

Öneriler arasındaki bir diğer önemli konu ise, sağlık hizmetlerinde yaĢanan sorunların çözümü hakkındadır. Katılımcı gruplar, 

sığınmacıların sığınma sürecinde yaĢadıkları zorlukların sonucunda sağlık problemleri yaĢayabileceklerini vurgulamaktadır. Bu 

sebeple, Barınma Merkezleri‟nde,  sağlık taramaları ve aĢılama faaliyetlerine yoğunluk verilmesi ve aile planlaması konusunda 

hizmet sağlanması gerektiği belirtilmiĢtir. Bir katılımcı grubunun belirttiği üzere, hamileliğin Barınma Merkezleri‟nin bütçesi 

için fazladan bir külfet olabileceği düĢünülmektedir. Fakat bazı katılımcıların eleĢtirilerinin de gösterdiği gibi aile planlamasının 

gönüllülük temelinde uygulanması gerektiği sonucuna varılmıĢtır. Ağır hastalıklarda ise, hastaneye sevklerin sağlanması ve bu 

doğrultuda sağlık kurumlarında kapasite artırımına gidilmesi savunulmaktadır. Hastalıkları ve sağlık sorunları belirlenen 

sığınmacılara, tekrar aynı tetkiklerin yapılmaması için bir sağlık kartı hazırlanması konusu katılımcılar arasında tartıĢılmıĢ, fakat 

bu uygulamanın -özellikle bulaĢıcı hastalıklara sahip kiĢilerin- etiketlenme riskini arttıracağına değinilmiĢtir. Ayrıca, bazı 

önerilerin sığınmacıları „hastalıklı‟ kiĢiler olarak görme eğiliminde olduğu saptanmıĢ ve bu konuda eleĢtiriler dile getirilmiĢtir. 

 

Tüm tartıĢmalarda gelen genel eleĢtirileri kısaca özetlemek gerekirse, önerilerin bazılarının çok fazla güvenlik yaklaĢımına sahip 

olduğu görülmektedir. Benzer olarak, uygulamalar için kaynak yetersizliğinin sorun olabileceği savunulmakta, devlet imkânları 

vatandaĢlar için yetersizken sığınmacılara öncelik verilmesinin sorun yaratabileceği vurgulanmaktadır. Türkiye‟nin konumu 

dolayısıyla, çevre ülkelerden uzun süreler sığınma talebi alacağı çok açıktır. Bu gibi uygulamaların, sığınmacılar için bir teĢvik 

olarak algılanabileceği korkusu sıklıkla dile getirilmiĢtir.   
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SIĞINMA POLĠTĠKALARI KAPSAMINDA GENEL DEĞERLENDĠRME – TÜRKĠYE Hazırlayan: 

MEHMET OKYAYUZ 

 

1. Küresel Göç 
Günümüzde, sayısı 175 milyonu aĢan bir insan topluluğu, kendilerini konuk etmekte olan ülkelerin yasal kanalları ya da yasal 

olmayan yollar aracılığıyla menĢe ülkeleri dıĢında yaĢamlarını sürdürmektedir.  

 

Bu anlamda, söz konusu durumu “küresel” bir konu haline dönüĢtüren faktör, bu nüfusun büyük bir çoğunluğunun, az geliĢmiĢ 

siyasi ve sosyoekonomik altyapıya sahip olan menĢe ülkelerinde elde edebileceklerinden daha iyi yaĢam ve çalıĢma koĢulları 

elde etme umudu ile bir ülkeden diğerine geçmesinin yanı sıra; bu kiĢilerin büyük bir çoğunluğunun yabancı bir ülkede bir yılı 

askın süre ile sürekli bir biçimde bulunan uzun dönemli göçmenler olmalarıdır. Küresel göç konusuna iliĢkin –biri ulusal 

sınırları geçmek, diğeri ise önceden hesap edilebilir zaman sınırlarını aĢmak ile ilgili - söz konusu iki faktör, göçün yasal- siyasi 

ve toplumsal-insani etkileri ile baĢa çıkmak amacına yönelik olarak uluslararası boyutta koordine edilen çeĢitli uluslararası 

kurumların oluĢturulmasına yönelik bir ihtiyaç doğurmuĢtur. BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Birimi (UNPD) ve BirleĢmiĢ Milletler 

Mülteciler Yüksek Komiserliği söz konusu yapıların en önemlileri arasındadır.  

 

Yukarıda genel tanımı yapılmaya çalıĢılan uluslararası göç olgusunun kalkınmada, kaynak ve planlı toplumsal yapıların 

dağılımındaki eĢitsizlik ve dengesizlikler ile olan yakın iliĢkisinden dolayı, söz konusu olgunun tipolojisini çıkarmak çok sayıda 

tarihsel-toplumsal ve siyasi boyuttta derinlemesine incelemeler yapmayı gerektirmektedir. Bu kapsamda, küresel göç olgusunu 

(en genel anlamıyla) iki temel kategoriye ayırmak mümkündür: isteğe bağlı göç ve zorunlu göç. Söz konusu göç tipleri 

arasındaki farkın netliğine iliĢkin – beklendik ve kabul edilebilir – eleĢtirel sorgulamayı bir yana bırakırsak, yukarıda bahsi 

geçen, yaĢamlarını kendi ülkeleri dıĢında sürdürmekte olan geniĢ insan topluluğunun en az onda birinin ikinci tipte, yani zorunlu 

göçe maruz bırakılmıĢ olan kiĢilerden oluĢtuğu düĢünülmektedir. Söz konusu grup resmi kayıtlarda mülteci ya da sığınmacı 

terimleri ile anılmaktadır.  

 

BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bu grup ile ilgili olarak çalıĢmaktadır. Söz konusu grupla ilgili çalıĢmaların 

temel zorluğu herhangi bir kiĢinin bu zorunlu göç tanımına dahil olup olmadığına dair kriterlerin belirlenmesi ile ilgilidir. 

Konuya iliĢkin olarak kullanılan temel belgeler arasında Evrensel Ġnsan Hakları Beyannamesi ve BMMYK tarafından üretilmiĢ 

konuya özel hukuki bazı yaklaĢımlar mevcuttur. Dünya Mültecilerinin Durumu – Yeni Binyılda Ġnsan Muhacereti baĢlıklı 

BMMYK raporunda BirleĢmiĢ Milletlerin konuya iliĢkin istatistikî verilerine yer verilmiĢ ve BMMYK‟nın kimlerin mülteci 

olabileceğine iliĢkin mevcut dar anlamlı siyasi tanımı daha kapsamlı sosyo-politik bir tanıma dönüĢtürmeye yönelik 

çalıĢmalarda bulunduğu belirtilmiĢtir. Ġlgili yeniden değerlendirme sürecinin çıktılarından bağımsız olarak, sayısal açıdan 

bakıldığında yukarıda bahsi geçen “küresel” göçmenlerin yaklaĢık % 10‟unun mülteci ve/veya sığınmacı olduğu söylenebilir. 

Yine yukarıda bahsi geçtiği üzere, söz konusu grubun tanımlanması konusundaki çeĢitli güçlüklere karĢın, mülteciler, oldukça 

kalabalık olan göçmen iĢçiler ve kayıt dıĢı / illegal göçmenler gibi diğer göçmen gruplarına nazaran daha kolay 

tanımlanabilmektedirler.  

 

Var olan bir diğer sınıflandırma yöntemi göç akımlarına ait coğrafi unsurları dikkate almaktadır. Bu yönteme göre göç sürecinin 

görüldüğü üç “alan” tanımlamak mümkündür:  

1) Küresel göçmen gruplarının büyük bir kısmını dünyanın güney bölgelerinden Kuzey bölgelerine göç etmiĢ ve (ve halen göç 

etmekte olan) nüfus oluĢturmaktadır.  Söz konusu göç yolunun hedef noktası somut anlamda Batı Avrupa, ABD ve Kanada‟dır. 

(Buna ek olarak belirtmek gerekir ki söz konusu nüfusun nispeten daha küçük bir bölümünün varıĢ noktası, sosyo-ekonomik 

kalkınma düzeyi ve kültürel “kimlik” gibi kriterlerin göz önünde bulundurulması sonucunda bir Kuzey ülkesi olarak tasavvur 

edilebilecek olan Avustralya‟dır;  yine bu gruba dahil bir göçmen nüfusu petrol ihraç etmekte olan Orta Doğu ülkelerine 

gitmektedir.)  

2) Dünya çapındaki göçmen iĢçilerin yüzde 50den fazlası ve yine dünya çapındaki mültecilerin büyük bir çoğunluğu Asya, 

Afrika ve Latin Amerika kökenlidir.  

3) 1980li yılların sonlarından itibaren, eski Doğu bloğu sosyalist ülkelerindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal koĢulların 

değiĢmesi nedeniyle söz konusu ülkelerden gelen kiĢiler kapitalist Batı dünyası için giderek geniĢleyen bir iĢçi rezervi 

oluĢturmaktadır.  

 

Bu bağlamda, yukarıda özetlenen göç akımlarının sayısal ve yapısal karakteristikleri, 1990lı yıllar ile birlikte baĢlayan 

küreselleĢme süreci ile kaçınılmaz bir biçimde yakından bağlantılıdır. Buradan hareketle, küresel ekonominin içsel yapısını, 
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hammadde, hizmet ve anapara piyasalarının karmaĢık bir bileĢimi Ģeklinde tanımlamak mümkündür. Göç akımları, göç alan 

ülkelerin aktörleri tarafından belirlendiği biçimiyle, geliĢmiĢ ülkelerin tek taraflı uygulamaları ile kontrol edilmeye çalıĢılmakta 

ve bu durum göç veren ülkelere göç sürecine iliĢkin olarak minimum sorumluluk ve oldukça düĢük bir aktif katılım imkânı 

bırakmaktadır. Artık göçmenler idari-düzenleyici göç süreçlerinin içerisinde bizzat kendileri aktif bir biçimde yer almakta ve 

bundan kaynaklı olarak da farklı milletler arasındaki mevcut, dengeden yoksun ve çeliĢkili iktidar iliĢkileri kapsamında 

“uluslararası iliĢkiler” nesneleri haline gelmektedirler. 

 

Sonuç olarak, söz konusu karmaĢık siyasi, ekonomik ve toplumsal belirleyiciler dahilinde, insanlık tarihinde Ģimdiye dek 

görülmemiĢ büyüklükte insan grupları, içerisinde bulundukları bireysel güçlüklerin çaresi olarak göç ihtimalini düĢünmeye 

baĢlamıĢlardır. Ve göç ihtimalini bir kurtuluĢ aracı olarak görmeye baĢlayanların sayısı günden güne artıĢ göstermektedir. Bu 

durumun bir takım yapısal nedenleri bulunmaktadır. Ancak, söz konusu nedenler ile ilgili çalıĢma yapan gruplar STKlar ve göç 

alan ülkelerdeki küçük gruplardan ibarettir. Göçmenlerin çoğu zaman bu tür konular ile ilgilenecek enerjileri bulunmamaktadır. 

Bu kapsamdaki en hassas gruplardan bir tanesi mülteciler ve sığınmacılardır. Bu gruplar için, kalacak bir yer bulmaları ve 

yaĢamlarını sürdürebilmeleri için gerekli temel standartları oluĢturmak ve bulundukları ülkedeki yasal konumlarını “objektif” 

bir biçimde değerlendirebilecek kabul edilebilir bir hukuki çerçeve üretmek yalnızca STKlara ait bir anti-proje olarak 

kalmamalıdır. Zira, söz konusu duruma yönelik somut çareler üretmek ancak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluĢların 

iĢbirliği ile mümkün olabilir. Bu tür bir çözüm yolunun üretilebilmesi için ayrıca, iktidar iliĢkilerinin ikincil dereceye 

bırakılabildiği, bir anlamda “alternatif” olarak adlandırılabilecek bir uluslararası iliĢkiler aracı gerekmektedir.  

 

2.  Göçmen alan, veren ve geçiş ülkesi olarak kullanılan Türkiye’nin göç konusundaki özgül durumu 

Özetle, yukarıda bahsi geçen yapısal nedenler ve siyasi, toplumsal ve ekonomik dinamikler “küresel göç” ile sonuçlanmaktadır. 

Bunun sonucu olarak, ulusal ve uluslararası sözleĢmeler aracılığıyla STKlar ve baĢka bir çok ulusal ve uluslararası aktör [ve 

ulus devletlerin bizzat kendileri], dünya çapında göç ve iltica politikalarına iliĢkin küresel koordinasyon çabasının aktif 

bileĢenleri haline gelmiĢlerdir. Bu kapsamda, Türkiye‟nin özel durumu, jeo-stratejik konumu itibariyle aynı zamanda hem göç 

alan, hem göç veren, hem de geçiĢ yolu üzerinde bulunan bir ülke olmasından kaynaklanmaktadır. ġu an, Türkiye, Ġran, Irak, 

Afganistan, Pakistan, Hindistan, Sudan ve Somali gibi ülkelerden gelen ve Türkiye‟ye giriĢ yapmaya çalıĢan yasadıĢı 

göçmenlerden oluĢan hatırı sayılır bir nüfusun baskısı ile karĢı karĢıyadır. Söz konusu grubun AB ülkelerine, ABD‟ye ve 

Kanada‟ya giden yolda Türkiye‟yi transit ülke olarak kullanmayı planladıkları düĢünülmektedir. Göçmen nüfusunun 

çoğunluğunu oluĢturan bu grubun yanı sıra, nispeten daha küçük bir baĢka grup Türkiye‟yi yaĢamak ve çalıĢmak için hedef ülke 

olarak addeden ve Balkan ülkelerinden ve eski Doğu Bloğu ülkelerinden gelen bir göçmen grubudur.  

 

“Küresel” göç konusuna iliĢkin yukarıda bahsi geçen niceliksel ve niteliksel boyutlar, Türkiye‟nin bu konu içerisindeki özgül 

konumunu akılda tutarak incelendiğinde, bu sorun ile baĢa çıkabilmek için AB ve uluslararası düzeydeki 1990lı yıllardan 

itibaren süregelen çalıĢmaları ve geliĢmeleri takip etmek çok zor olmayacaktır. Bu anlamda, Mart 2005 tarihinden itibaren 

yürürlüğe konan Ulusal Eylem Planı‟nı da söz konusu doğrultuda atılmıĢ olan en önemli adımlardan biri olarak görmek 

gerekmektedir. Bu Eylem Planı “Türkiye‟nin göç ve iltica ile ilgili prosedür ve uygulamalarını AB standartları ile uyumlu hale 

getirmek”  konusunda bir adımdır. Bu kapsamda “külfet paylaĢımı” konusuna da değinilmektedir – külfet paylaĢımı, 2005 

yılından itibaren her yıl giderek artarak geniĢlemekte olan yaklaĢık 5000 sığınmacı nüfusunu barındırmaya yönelik altyapı 

ihtiyaçlarının karĢılanması ve gerekli yapıların sürebilir hale getirilmesi konusunda Türkiye‟ye maddi destek verilmesi gerektiği 

anlamına gelmektedir .  

 

2.1   Uluslararası Hukuki Dayanaklar  

    

  2.1.1  1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve 1967 Protokolü 

Türkiye, Doğu ve Batı arasındaki özel jeo-stratejik konumu itibariyle, baĢta II. Dünya SavaĢı‟nın ardından Ģiddet ortamı ve yeni 

ülke sınırlarının belirlenmesi gibi uygulamalar sonucunda çok yüksek sayıda insanın yeni bölgelere yerleĢtirilmesi ve yeniden 

yerleĢtirilmesi gibi uygulamalar ile gerçekleĢen büyük çaplı nüfus hareketleri ile birlikte, “mülteci” kavramının tanımlanması 

sürecinin önemli aktörlerinden biri olagelmiĢtir. Mültecilerin siyasi-hukuki statülerinin belirlenmesine iliĢkin 1951 BirleĢmiĢ 

Milletler SözleĢmesi, bu tür nüfus hareketlerinin ortaya çıkardığı „sorunların‟ çözümüne yönelik olarak insan haklarını temel 

alan çabaların ilk örneklerinden birini oluĢturmaktadır. Ancak, söz konusu sözleĢme 1951 yılından önce ve Avrupa‟da 

gerçekleĢmiĢ olan olaylar ile sınırlı kalmıĢtır. Bu anlamda, söz konusu sözleĢme II. Dünya SavaĢı‟nın üretmiĢ olduğu sonuçları 

„çözümlemeye‟ yönelik bir çaba niteliğindedir. Ġlerleyen zaman içerisinde BirleĢmiĢ Milletler, çözüm üretilmesi hedeflenen 

zaman ve alanı geniĢletme ihtiyacı duymuĢtur; bu nedenle 1967 yılında imzalanan Mültecilerin Statüsüne iliĢkin Protokol 1951 

SözleĢmesine eklemlenmiĢtir. Türkiye, 1967 Protokolünün sınırlı bir içeriğini onaylamak suretiyle bu protokole sınırlı bir 
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biçimde taraf olmuĢtur. Bu kapsamda, Türkiye, zaman sınırının kalkması konusunda onay vermĢ, ancak coğrafi sınırlama 

konusunda çekimser kalmıĢtır. Buna göre, Türkiye‟de yalnızca Doğu Avrupa ve Eski Sovyet bloğu ülkelerine mensup kiĢiler 

usulen mülteci statüsüne sahip olmaktadırlar. Bir baĢka deyiĢle, yalnızca sözü geçen bölgelerden gelen kiĢiler ülkede kalma, 

barınma ve devlet otoritelerinden hukuki korunmaya yönelik prosedüre dahil olma talebinde bulunma hakkına sahip olmakta, 

öte yandan, Avrupa dıĢındaki diğer bölgelerden gelen kiĢiler –mülteci olma hakkına gerçek anlamda sahip olmalarına karĢın- 

Türkiye‟den ancak üçüncü bir ülkeye yeniden yerleĢtirilmelerine dek geçici koruma talep edebilmektedirler. Söz konusu grup 

sığınma talep etmektedir ve bu kapsamda Türkiye, bu grubun mevcut haklarını karĢılayacak alıcı ülke olmak yerine ülkede 

kalmalarına „müsaade eden‟ geçici barınma ülkesi olmaktadır.    

 

Göçmen gruplarının siyasi-hukuki statüsünün belirlenmesine iliĢkin yukarıda bahsi geçen duruma dair net bir tanımlama 

yapabilmek için BMMYK‟nın Küresel Eğilimler 2006 raporunda yer verilen sınıflandırmalara baĢvurmak mümkündür. Söz 

konusu sınıflandırmalara göre mülteci, “1951 Mültecilerin Statülerinin belirlenmesine dair SözleĢme, 1951 SözleĢmesi‟ne ait 

1967 Protokolü ve 1969 ABÖ Afrika'daki Mültecilerin Özel Sorunlarını Ele Alan Afrika Birliği SözleĢmesi kapsamında mülteci 

olarak kabul edilen; BMMYK tüzüğüne uyumlu bir biçimde tanınan; Ek koruma statü sınıflandırmaları altında korunma hakkı 

bulunan; ya da “geçici koruma”  altına alınan kiĢidir. Öte yandan, sığınmacılar, “sığınma veya mültecilik baĢvurusu yapmıĢ ve 

bu baĢvurunun sonuçlanmasını bekleyen kiĢilerdir”. 

 

2.2  Ulusal Hukuki Dayanaklar  

 

2.2.1  1994 Yönetmeliği  

1990lı yılların ortalarına dek Türkiye‟nin sığınmacılara yönelik koruma veya bu konudaki idari uygulamalar ile ilgili herhangi 

bir özel yasal düzenlemesi bulunmamaktaydı. Bunun yerine, yukarıda adı geçen 1951 SözleĢmesi ve 1967 Protokolü ulusal 

yasanın bir parçası olarak iĢleme alınmakta idi. 

 

Bunun sonucu olarak, bir anlamda „iki aĢamalı‟ denebilecek bir uygulamadan bahsetmek mümkündür:  

1. SözleĢme tanımına uyan kiĢilere mülteci statüsü ve ilgili koruma sağlanmakta idi. Bu kapsamda, BMMYK bireysel 

dosyaları inceleyen aktif bir role sahip olmaktan ziyade gözlemci konumunda idi. 

2. Avrupa dıĢından gelmiĢ olan diğer grup mülteciler (“SözleĢme dıĢında kalan” mülteciler) için ise iĢlemler, kiĢinin 

dosyasının öncelikle Türk sığınma prosedürlerinden (ulusal emniyet birimleri) geçtikten sonra, BMMYK tarafından 

yürütülmekte idi (bir baĢka deyiĢle, söz konusu grubun statü belirleme iĢlemleri BMMYK tarafından yapılmakta idi). Bu durum 

Türk Devleti ve BMMYK arasındaki anlaĢma uyarınca birbirini tamamlayıcı iki ayrı prosedürün uygulanması anlamına 

gelmektedir.   

 

Türk Devleti ve BMMYK arasındaki söz konusu “iĢ paylaĢımı”, uzun bir süre boyunca Avrupa dıĢından gelen mültecilerin 

sayısının nispeten oldukça düĢük olması sayesinde sorunsuz bir biçimde yürütülmekte idi. Ancak, 1980li yılların baĢından 

itibaren aralarında Ġran‟daki rejim değiĢikliği gibi pek çok olayın da bulunduğu çok sayıda olay nedeniyle büyük gruplar göç 

etmeye baĢlamıĢlardır. 1981 ve 1991 yılları arasında Türkiye‟ye sığınmacı olarak gelen Ġranlı kiĢilerin sayısı 1.5 Milyonu 

geçmektedir. Söz konusu grubun büyük bir çoğunluğu BMMYK‟ya baĢvurmaksızın kendi imkânları ile ABD‟ye gitmeye 

çalıĢmakta idi.  

 

Söz konusu büyük ve bir anlamda öngörülememiĢ / öngörülemeyecek nüfus akıĢı ve bunun ardından 1991 yılında Körfez SavaĢı 

nedeniyle Irak‟tan gelen büyük kitleler Türk bürokratik sisteminde var olan hukuki düzenlemelerin yenilenmesine yönelik bir 

ihtiyaç doğurmuĢtur. Bu sürecin sonucunda 1994 yılının Kasım ayında mültecilerin hukuki statülerinin belirlenmesine iliĢkin bir 

ulusal yönetmelik yürürlüğe girmiĢtir.  

 

Türkiye‟nin konu hakkındaki açıklamaları ve dile getirdiği sorunlar genel itibariyle güvenlik konusuna yöneliktir. Bunun yanı 

sıra, 1990‟lı yılların baĢından itibaren, genel anlamda transit ülkesi olarak Türkiye‟nin konumu, ortaya çıkmakta olan „küresel‟ 

göç akımları sürecinde Avrupa Birliği ülkeleri ile bir „külfet paylaĢımı‟ düzenlemesi aracılığıyla Türkiye‟deki „mülteci 

yönetimi‟ konusuna dair çeĢitli tartıĢmalara yol açmıĢtır. Diğer yandan, uygulamada Ģu ana dek çok az değiĢiklik 

gerçekleĢmiĢtir. Bu, Ģu anlama gelmektedir: Avrupa‟dan gelen “SözleĢme mültecileri” 1951 SözleĢmesi‟nden doğan haklara 

bağlı olarak Türkiye‟de koruma altına alınmaktadır, Avrupa dıĢından gelen kiĢiler ise korunmaya dair haklı gerekçeleri 

bulunduğu sabit görülerek sığınmacı statüsüne dâhil edilmektedir. Ancak, 1994 öncesi durumun aksine, her iki grup da – 

dosyalarının BMMYK‟ya sunulması ve statü belirleme süreci sonunda üçüncü ülkelere yerleĢtirilmeleri sürecinde– Türk 

makamlarına iltica baĢvurusu yapmak durumundadırlar.  
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GeçmiĢte, 1994 Yönetmeliğine dair eleĢtiriler temel olarak Ģu iki argümana dayanmakta idi: kiĢiye ülkeye giriĢinden itibaren 

sığınma baĢvurusunda bulunmak için verilen süre oldukça kısa idi (Ģu an için söz konusu süre 10 güne çıkarılmıĢtır); ikinci 

olarak ise, sığınmacılık kriterini sağlamak için kiĢinin gelmiĢ olduğu ülkenin coğrafi konumu baĢvuruya iliĢkin sınırlama 

getiriyordu. Buna göre ülkeye illegal yollarla giriĢ yapmıĢ olan ve dolayısıyla elinde resmi belge bulunmayan kiĢiler 

baĢvurularını ülkeye giriĢ yapmıĢ oldukları bölgenin (kasaba, il vb.) emniyet güçlerine yapmak durumunda idiler - öte yandan, 

elinde resmi belgeleri bulunan kiĢiler ülkenin herhangi bir bölgesinde baĢvuru yapma hakkına sahip idiler. Ancak, 2006 yılının 

Ocak ayında yapılan yönetmelik değiĢikliği ile bahsi geçen baĢvurudaki 10 günlük süre sınırlaması kaldırılmıĢ ve söz konusu 

süre “uygun bir zaman dilimi içerisinde” ifadesi ile belirlenmiĢtir. Ayrıca, baĢvuru yapılacak bölgeye iliĢkin sınırlama nispeten 

daha az katı hale getirilmiĢtir.  Söz konusu değiĢiklikler sığınmacılığa iliĢkin uygulamaların evrensel insan hakları çerçevesinde 

uygulanması açısından çok büyük önem taĢımaktadır. Bunların dıĢında, ileriye dönük olarak atılması gereken bir adım da Ulusal 

Emniyet Güçlerinden (polis) bağımsız bir Göç ve Sığınmacılık Kurumu oluĢturulması olacaktır. 

 

2.2.2  Ulusal Göç Prosedürlerinin AB-MS Uygulamaları Kapsamında Koordinasyonu  

Türk Hükümetinin Avrupa Birliği‟ne giriĢ konusunda yaptığı hazırlıklar, ulusal göç politikalarının da AB içerisinde uygulamada 

olan politika ve uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesini içermektedir. Koordinasyon ve uyumlaĢtırmaya yönelik söz konusu 

ihtiyaç, bir anlamda, küresel nüfus hareketleri gibi toplumsal dinamikler ile ulus devletlerin tek baĢlarına baĢa çıkamadıklarının 

teslim edilmesi ile ilgilidir. Bu anlamda, Avrupa‟nın klasik sosyo-ekonomik göç hareketlerini (göçmen iĢçi akımlarını) koordine 

etme çabasını, kendi “klasik” yabancı nüfusuna yönelik entegrasyon ve benzeri konulara iliĢkin kılavuzlar oluĢturmak 

kapsamında değerlendirmek mümkündür. Mülteci akımlarının „yönetimine‟ iliĢkin „soruna‟ yönelik çözüm, meselenin 

insanların „bürokratik kanallarla idare edilmesi‟ ile sınırlı tutulmasından ziyade bu kiĢilere - bu grupların kalıĢ süresi geçici de 

olsa  - içerisinde bulundukları ve yaĢamlarını sürdürdükleri ülkelerin bir parçası olma imkânı sunulması noktasına gelmek 

yoluyla üretilebilir. Bu anlamda, meselenin „toplumsal‟ boyutu uyumlaĢtırma ve koordinasyon sürecinin vazgeçilmez bir 

parçasıdır. Bu tür bir sürece temel oluĢturmaları amacıyla hazırlanmıĢ olan ve konuya iliĢkin çok önemli iki belge olan Katılım 

Ortaklığı Belgesi ve Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine iliĢkin Türkiye Ulusal Programı‟nın derinlemesine bir 

incelemesi bir nevi „satır aralarının okunması‟ iĢlemi olmalıdır.  

 

2.2.2.1 Katılım Ortaklığı Belgesi ve Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin 

Türkiye Ulusal Programı: Kabul, Tarama ve Barınma Merkezlerinin Oluşturulması 
AB tarafından 2006 yılında oluĢturulan Katılım Ortaklığı Belgesi‟nde göç konusuna iliĢkin olarak Türkiye tarafından atılması 

beklenen adımların bir listesi yer almaktadır.  Vize politikalarının AB ile uyumlu hale getirilmesi gibi bir takım genel konuların 

yanı sıra, belgede üzerinde durulması gereken iki önemli nokta mevcuttur. Söz konusu noktalardan ilki AB göç uygulamalarının 

kabulü ve hayata geçirilmesi ile ilgilidir. Ġkinci nokta ise 1951 SözleĢmesi‟ne konulmuĢ olan coğrafi çekincenin kaldırılması ve 

mülteciler için barınma ve destek sistemlerinin oluĢturulmasıdır. 

Kabul, Tarama ve Barınma Merkezlerinin oluĢturulması bahsi geçen bu iki noktanın hayata geçirilmesi konusunda önemli bir 

adım olarak değerlendirilebilir. 

 

Türkiye‟nin söz konusu belgeye olan “yanıtı”, 2005 yılının Nisan ayında Türkiye BaĢbakanı tarafından imzalanmıĢ olan "Ġltica 

ve Göç Alanında Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine iliĢkin Türkiye Ulusal Programı"nın içeriğinden çıkarım 

yapmak suretiyle izlenebilmektedir. Söz konusu belge, Türkiye‟nin coğrafi çekinceyi kaldırmaya yönelik niyetini dile getiren ilk 

resmi belge niteliğindedir. Ġlgili orijinal metin Ģöyledir: 

 “…Ġltica konusundaki 1951 tarihli Cenevre SözleĢmesi'ne konulan coğrafi çekincenin kaldırılması, Türkiye'ye doğudan bir 

mülteci akımını teĢvik etmeyecek Ģekilde, gerekli mevzuat ve altyapı değiĢikliklerinin gerçekleĢtirilmesine ve AB ülkelerinin 

külfet paylaĢımı konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerine bağlı olarak değerlendirilecektir...”   

 

Ayrıca, Ulusal Program çerçevesinde yukarıda bahsi geçen ilk noktaya iliĢkin yorum özetlerini güçlendirici bir unsur olarak 

Türkiye‟nin mültecilere yönelik barınma ve destek merkezleri oluĢturma niyeti dile getirilmektedir. Bu anlamda, mültecilere 

barınak sağlanması ve korunmalarının garanti altına alınması yalnızca siyasi-hukuki bir mesele olarak değil, toplumsal ve insani 

bir mesele olarak da ele alınmaktadır. 

 

Kabul merkezlerinin oluĢturulması, devletin ve sivil toplum aktörlerinin amaçlarından ve „iyi niyetinden‟ bağımsız olmakla 

kalmamaktadır. Söz konusu uygulama ayrıca, ilticaya iliĢkin birbirinden farklı otoritelere verilmiĢ siyasi ve hukuki bakımdan 

bağlayıcı çeĢitli düzenlemelerin bir parçasıdır. Bu nedenle, Nisan 2005 tarihli Ulusal Program ile birlikte Türkiye “Ġltica 

hususundaki mevcut müktesebat ve çerçeveyi Avrupa Birliği ve uluslararası standartlar ile uyumlu hale getirmek üzere kapsamlı 
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değiĢiklikler gerçekleĢtireceğini taahhüt etmektedir” . Külfet paylaĢımı konusuna iliĢkin olarak “BMMYK (iĢ bu konu 

çerçevesinde) bu süreçte Türkiye‟ye eĢlik edecek ve Türk Hükümeti‟ne kapsamlı bir kapasite geliĢtirme stratejisi çerçevesinde 

uzman önerileri ve destek sağlayacaktır. BMMYK ayrıca gerekli eğitim ve kapasite geliĢtirme faaliyetlerinin birbirini 

bütünleyici nitelikte olmasını ve maksimum verimlilik düzeyinde ilerlemesini garanti altına almak amacıyla Hükümet ve diğer 

ilgili paydaĢlar ile yakın bir koordinasyon içerisinde olacaktır.” . Bu kapsamda, yedi bölgesel Kabul Merkezinin oluĢturulması 

Ulusal Program‟ın somut çıktıları arasındadır.  

 

Söz konusu programın somut formülasyonu Ģu Ģekilde özetlenmektedir: 

 
“4.4.3. Sığınmacılar için Kabul ve Barınma Merkezlerinin ve Mülteci Misafirhanelerinin OluĢturulması  

Kabul koĢullarına iliĢkin AB Konsey Direktifi çerçevesinde devlet sığınmacılar için barınma merkezleri ve fiziksel kabul koĢulları 

oluĢturmakla yükümlüdür. Bu amaçla sığınmacılar için bir kabul sisteminin oluĢturulması gerekmektedir. Buna göre, iltica stratejisinin 

hayata geçirmek ve gerçek mültecilere etkin ve adil uluslararası koruma sağlamak amacıyla baĢlangıç olarak Türkiye‟nin doğu bölgelerinde 

ve daha sonra daha merkezi bölgelerde sığınmacılar için kabul ve barınma merkezleri ve mülteci misafirhaneleri oluĢturulacaktır. Her biri 

yaklaĢık 750 kiĢi barındırma kapasitesine sahip olacak bu merkezler Türkiye‟nin 7 ilinde kurulacak ve Bölgesel Merkezler olarak hizmet 

verecektir. Kapasitenin yetersiz kalması durumunda planlanmıĢ kapasitenin artırılması ve mevcut merkezlerdeki kapasitenin yeterli 

olmaması halinde veya gerekli görülen durumlarda yeni merkezlerin oluĢturulması gerekmektedir. 

Adı geçen merkezlerde aĢağıdaki listede tanımlanan yabancı uyruklu kiĢiler öncelikli olarak barınma hakkına sahip olacaktır: 

• Ġltica baĢvurusunda bulunmuĢ ve henüz statü almamıĢ olan yabancı uyruklu kiĢiler, 

• Mülteci ya da sığınmacı statüsü almıĢ ancak Türkiye‟de serbest ikamet hakkına sahip olmayan veya serbest ikametleri uygun görülmeyen 

kiĢiler.”  
 

 
Ancak, konunun hukuki-siyasi boyutu genel sorunsalın yalnızca tek (ve kısmi) bir boyutunu oluĢturmaktadır. Meselenin insani 

boyutu, kiĢilere kendi menĢe ülkelerinde sağlanmamıĢ olan korunma ve barınmanın onlara sağlanması ile ilgilidir. Ancak, göç 

akımlarının “küresel” boyutu (özellikle de sayısal bakımdan), bu konudaki kapasite geliĢtirme stratejilerinin oluĢturulmasına 

dair gerekliliğin farkına varılması açısından baĢlı baĢına yeterlidir.  

 

3. SGDD Faaliyetlerinin bir Bölümü olarak Toplumsal Farkındalığın Artırılması  
Sığınmacıların baĢvuru süreçlerini güçlendirmeye yönelik olarak barınma ve kabul merkezleri oluĢturma isteği Ģüphesiz büyük 

bir önem taĢımaktadır. Bu anlamda, söz konusu geliĢme, iltica/göç konusunu, devlet güvenliği kavramını ve „iç‟ ve „dıĢ‟ 

tehditlere karĢı savaĢımı anlamında yalnızca ülke çıkarları kapsamında değerlendiren siyasi-hukuki boyutu aĢan ve konunun 

sosyal boyutunu vurgulayan olumlu bir yaklaĢım olarak değerlendirilmek gerekmektedir.  

 

Ancak, yukarıda belirtilmiĢ olduğu üzere Türkiye‟nin „küresel‟ göç kapsamında önemli bir aktör haline gelmesi durumunda dahi 

yerel popülasyonun konuya iliĢkin farkındalığının „beklentilerin çok altında olduğu‟ bir gerçektir. Bu nedenle, SGDD‟nin bu 

konudaki faaliyet alanlarından biri göç ve iltica hususunun insani ve toplumsal boyutu hakkında toplumu bilgilendirmek ve söz 

konusu grupların ülkelerini hangi nedenle terk etmek zorunda bırakılmıĢ oldukları ve belki de en önemlisi, göç konusunun tüm 

insanlığı ilgilendiren küresel bir mesele olduğu gerçeğini meselenin tüm boyutları ile birlikte açıklamaktır. Öte yandan, bu tür 

bir çabanın baĢlatılmasındaki ön koĢul toplumun göç ve iltica konularına dair algılarının mevcut düzeyinin belirlenmesidir. 

Buna göre, etkin ve iĢe yarar stratejilerin ve yaklaĢımların geliĢtirilmesi ve meselenin teknik-idari boyutunun yanı sıra insani ve 

toplumsal boyutlarının da geliĢtirilecek stratejilere dahil edilmesi, mevcut algılara iliĢkin bir bilgi toplama aĢamasının ardından 

mümkün olabilir. 

 

Bu nedenle, SGDD, farkındalık geliĢtirmeye yönelik faaliyetlerin ilk adımı olarak, Kabul Merkezlerinin oluĢturulacağı 7 ilde 

yerel, bölgesel ve siyasi grup odaklarını ve genel olarak vatandaĢları kapsayan bir araĢtırma gerçekleĢtirmiĢtir. Söz konusu 

araĢtırma projesi Türkiye‟de „farkındalık‟ konusuna iliĢkin olarak sayısal ve niteliksel araĢtırma araçlarına dayanan ilk 

faaliyettir. Bu anlamda, söz konusu faaliyet, Haziran 2006 tarihinde BirleĢik Krallık Bristol Ģehrinde Dünya Mülteciler Günü 

etkinlikleri çerçevesinde uygulanmaya baĢlanan Mültecilere iliĢkin Farkındalık Projesi gibi uluslararası boyutta faaliyetler 

kapsamında değerlendirilmelidir. 

 

Birçok Avrupa ülkesinde, genel anlamda göç ve özel olarak iltica konusunun ülke gündeminin bir parçası haline gelmesi 

genellikle seçim süreçlerine rastlamaktadır. Buna bağlı olarak bu konular iç politikaların Ģekillendirilmesine yönelik olarak 

halkın etki altına alınmasında bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu husus dikkate alındığında, Türkiye‟de konunun (halen) farklı 
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bir biçimde ele alındığını izlemek umut verici olabilir. Bu bölge açısından halkın mevcut önyargılarını ortadan kaldırmaya ya da 

söz konusu önyargıların hiç ortaya çıkmamasını sağlamaya yönelik bir ihtimalin olduğunu söylemek gerçekçi görünmektedir. 

Zira - gerçekleĢtirilen araĢtırmanın sonuçlarına göre - bu önyargılar genel olarak bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu 

noktada, iltica konusuna iliĢkin bilgi eksikliğini önlemeye yönelik olarak halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek STKlara 

düĢmektedir. Bahsi geçen araĢtırma Türkiye‟de bu süreci baĢlatmaya ve yakın gelecekte ilgili süreci dünya çapındaki faaliyetler 

ile ilintilendirmeye yönelik olarak (en önemli diyemesek de) önemli bir adımdır. 

 

ÖNERĠLER 

 
*Kabul, tarama ve barınma merkezlerinin kurulmasına dair planlama aĢamasında, söz konusu merkezlerin kurulması planlanan 

bölgedeki halka önceden bilgi verilip fikirlerinin alınması gerekmektedir. Her ne kadar, böyle bir durumda genel olarak, bölge 

halkının bilinmeyene karĢı çekimser kalma ya da olumsuz bir tavır ortaya koyma ihtimali yüksek olsa da; önümüzdeki 

süreçlerde de bu durum göz ardı edilmemeli ve merkezlerin kurulması planlanan bölge halkıyla görüĢülüp fikirleri alınıp 

tutumları belirlenerek planlamalar yapılmalıdır.   

  

*Kabul, Tarama ve Barınma Merkezlerinin, Ģehir merkezlerinden ya da yerleĢim yerlerinden uzak yerlerde kurulması, 

entegrasyonu zorlaĢtırıcı, izolasyona neden olucu durumlar ortaya çıkaracaktır. 

 

*Sığınma ve mülteci konusu, Türkiye genelinde, özellikle de merkezlerin oluĢturulacağı yerlerde daha bilinir bir hale getirilmeli 

 

*Sığınma ve mülteci alanıyla doğrudan ya da dolaylı bir Ģekilde ilgilenmek durumunda kalan kamu kurum ve kuruluĢlarının 

mevcut mevzuatları, sorunları çözmek ve temel hizmetlerin sunulmasını sağlamak bakımından yetersizdir. Devlet kurumları 

içersinde sığınma ve mülteci konusuyla ilgili uzman bir kadro oluĢturulmalı ve inisiyatife ve ilden ile değiĢiklik göstermeyen 

bütüncül bir mevzuata gereksinim vardır. 

 

*Eğitim, Sağlık, Hukuk, AsayiĢ, Sosyal Hizmetler vb temel alanlarda hizmet sağlayıcı olarak görev yapan kamu çalıĢanlarının 

hizmet içi eğitimlere tabi tutulması gerekmektedir. 

 

*Alana iliĢkin mevcut araĢtırmalar oldukça sınırlıdır. Akademisyenlerin, araĢtırmacıların, yeni ve oldukça geniĢ olan bu alana 

dahil olmaları oldukça önemlidir. 

 

*Mevcut durum içersinde henüz çok görünür olmayan ama kabul merkezlerinin kurulmasıyla daha da görünür hale gelecek olan 

sığınmacı ve mültecilere yönelik ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düĢmanlığı gibi durumların potansiyel olarak mevcut olduğu ve 

önümüzdeki süreçte karĢımıza sıklıkla çıkabileceği olasıdır. Bu durumlara yönelik ciddi önlemler alınması gereklidir. Konunun 

kamuoyuna iyi anlatılması, konuyla ilgili ihlalleri engelleyici yasal mevzuatın oluĢturulması, farkındalık çalıĢmalarının sistemli 

bir Ģekilde artırılması ve yaygınlaĢtırılması gerekmektedir. 

 

*Söz konusu merkezlerin yapılacağı illerde, muhtarlar, belediyeler, müftülük, üniversiteler vb aktörlerle ortak çalıĢmalar 

yapılmalı, toplumdaki kanaat önderlerinin, vatandaĢlar üzerindeki kanaat oluĢturma gücü pozitif anlamda değerlendirilmelidir. 

 

Merkez oluĢturma sisteminin iĢletildiği ülke uygulamalarındaki olumlu yanları ve sorunlar karĢısındaki çözümleri, ilgili devlet 

kurumları tarafından gözden geçirilmelidir. 

 

Günümüzde kamuoyunu bilgilendirme ve kanat oluĢturma süreçlerinde farkındalık yaratma anlamında en etkili araçlardan biri 

görsel basın, yayın araçları ile sığınma ve mülteci olgusunun geniĢ kitlelere anlatılabilmesi için sahadan doğrudan bilgilerin 

çarpan etkisi ile anlatılabileceği çarpıcı programlar, belgeseller, spotlar hazırlanmalıdır. 

 

SONSÖZ 
 

AraĢtırma sonuçları ve ardından gerçekleĢtirilen eğitim seminerleri esnasındaki fikir alıĢveriĢlerinin ıĢığında, Kabul, Tarama ve 

Barınma Merkezlerinin oluĢturulacağı illerde bu konu hakkında genel bir bilgi ve farkındalık eksikliği bulunduğu görülmüĢtür. 

Söz konusu bilgi ve farkındalık eksikliğinin araĢtırmaya katılan bireylerin konu hakkındaki algısını da ciddi ölçüde etkileyen bir 

faktör olduğu düĢünülmektedir. Özellikle katılımcıların sığınmacılar ve mültecilere iliĢkin önyargılarını tespit etmeye yönelik 
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anketlerin sonuçları, katılımcıların „sığınmacı ve mülteci‟ gibi kavramlara yeterince aĢina olmadıklarını göstermiĢtir. Bu 

tespitler ıĢığında, bireylerin olumlu, olumsuz ya da kararsız tutumlarının genel olarak kafalarındaki hayali bir „yabancı‟ kavramı 

ıĢığında Ģekillenmekte olduğu izlenmiĢtir. Katılımcılar tarafından verilen tepkilerin büyük bir çoğunluğunun „kararsız‟ gruba 

dâhil olması pek de ĢaĢırtıcı değildir, zira söz konusu katılımcıların büyük bir çoğunluğunun oluĢturulacak merkezler kadar 

sığınmacı ve mülteci kavramlarından da bihaber oldukları gözlemlenmiĢtir. Söz konusu ortamın gelecekte gerçekleĢtirilmesi 

planlanan farkındalık geliĢtirme faaliyetleri açısından – tabi ki bu faaliyetlerin uygun bir biçimde uygulanması Ģartıyla- olumlu 

bazı etkileri olabileceği düĢünülmektedir. Öte yandan, araĢtırma sonuçları, katılımcıların, kim olduklarını, nereden geldiklerini, 

kültürlerini, dillerini ve alıĢkanlıklarını bilmedikleri bu insanlar hakkında genel olarak tam teĢekküllü bir „olumsuz‟ tutum 

yerine „kararsız‟ bir tutum sergilediklerini göstermektedir. AraĢtırma ekibi, söz konusu tablonun genel anlamda olumlu olarak 

değerlendirilebileceği görüĢündedir. 

 

AraĢtırmanın sonuçları değerlendirilirken, söz konusu toplumsal yapıya iliĢkin akılda tutulması gereken bir önemli nokta daha 

bulunmaktadır. GörüĢülen kiĢinin yaĢam tarzı, eğitim düzeyi, maddi durumu, siyasi duruĢu, toplumsal statüsü gibi faktörlerin 

tamamının kiĢinin bilgi ve algısı üzerinde etkili olduğu gözlemlenmiĢtir. Buna bağlı olarak, genel bir değerlendirme yaparken bu 

faktörler konusundaki farklılıklar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bir baĢka deyiĢle, anketlerin yapıldığı Ģehir ve 

kasabalarda iĢsizlik sorunu ile karĢı karĢıya bulunan, eğitim ve sağlık sistemlerine ulaĢmada güçlük yaĢayan ve kalkınma düzeyi 

beklentilerin altında olan bölgelerde yaĢayan kiĢilerin dile getirmiĢ oldukları „olumsuz‟ tutumlar söz konusu genel koĢullar 

dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Genel olarak, „olumsuz‟ tutumlara maruz kalabilecek olan ve söz konusu Ģehir ve 

kasabalarda istenmeyen gruplar ulusal farklılıkların da dıĢında olmak üzere „yabancılardır‟. Bu „yabancı‟ kiĢilerin nereden 

geldikleri ve ne tür bir statüye sahip oldukları yerel grup için çok da büyük bir önem taĢımamaktadır. Önemli olan yaĢadıkları 

bölgeye yeni gelen bu grupların –kendilerine „hak‟ addettikleri - mevcut sistemlerden taleplerinin ne derece olacağıdır. Yapılan 

tüm çalıĢmalarda ve gerçekleĢtirilecek uygulamalarda bu gerçeklik noktasının dikkatli bir biçimde vurgulanması ve incelikle ele 

alınması zaruridir. 

 

Türkiye‟de sığınma ve mülteci nüfusu gözle görülür biçimde artmaktadır. Türkiye‟nin bu konuyu düzenleyen herhangi bir 

yasası bulunmamaktadır. Sığınmacı ve mülteciler temel insan haklarından zamanında ve tam olarak yararlanamamaktadır. 

Bunun nedeni kamu ve yerel yönetimlerin sığınmacı ve mültecilerin hangi hizmetlerden yararlanabileceklerini bilmemeleridir. 

Ayrıca sığınmacıların statüleri ile ilgili kamu ve yerel yönetim mensuplarında bulunan kafa karıĢıklığı, kendilerinin 

sığınmacılara iliĢkin hangi prosedürleri uygulayacaklarına iliĢkin yeterli bilgiye sahip olmamalarından kaynaklanmaktadır. Algı 

farklılığı ve bilgi eksikliği mevcuttur. 

 

Sığınmacı ve mülteciler toplumla iç içe bulundukları sürece toplumla bütünleĢmede sıkıntılar yaĢamaktadır. Bunun nedeni 

toplumun bu konudaki bilinç düzeyinin yeterli olmaması ve çeĢitli önyargılar ve yanlıĢ bilgilerin bulunmasıdır. 

 

Alanda önceden yapılmıĢ bir veri toplama çalıĢması ve araĢtırma faaliyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle gelecekte muhtemel 

sorunların çözümlerine ıĢık tutacak(ırkçılık, yabacı düĢmanlığı, temel insan hakkı ihlalleri vb) bilimsel veri ve araĢtırma sonucu 

bulunmamaktadır. 

 

Alanı düzenleyen acil kapsamlı bir yasa oluĢturulması, konuyla ilgilenen uzman bir kurumun oluĢturulmasının yanı sıra 

araĢtırma ve eğitim çalıĢmaları yaygınlaĢtırılmalı, sosyal-kültürel, idari-hukuki, ekonomik- mali ve siyasi önlemler alınması 

gerekmekte ve politikalar oluĢturulması gerekmektedir. 

 

Gerek yasa çalıĢmaları gerekse kamu kurum ve kuruluĢlarının yapılandırılması esnasında alana iliĢkin Ģuana kadar yapılmıĢ 

kapsamlı bir araĢtırma ve veri bulunmamaktadır. Türkiye‟nin kendi ulusal mevzuatının yeniden düzenlenmesi esnasında konuya 

iliĢkin bilgi ve veri eksikliği büyük oranda göze çarpmaktadır. Sığınmacıların, temel insan haklarından yararlanma, hukuki 

destek mekanizmalarına eriĢim, din, vicdan inanç özgürlüğü, kültürel haklar, eĢitlik,  sosyal hizmetlere eriĢim gibi birçok alanda 

sıkıntı yaĢadıkları güncel bir konudur. 

 

Ayrıca toplumsal yasam içersinde-özellikle barınma merkezlerinin yapılacağı illerde sığınmacıların daha çok yer almasıyla 

hassas grup olarak nitelendirilen sığınmacıların ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düĢmanlığı gibi birçok sorunla baĢ etmek zorunda 

kalacağı olası bir durumdur. 

 

Yapılacak araĢtırma ile politika oluĢturma süreçlerini destekleyici, insan hakları ve yönetiĢim konusunda rapor niteliğinde bilgi 

sağlayıcı, yeterince temsil edilmeyen sığınmacı ve mültecilerin hak varlığının bilinirlilik derecesini ortaya koyan ve toplumu 
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oluĢturan her bir unsurun alana iliĢkin algısını ölçmeyi hedefleyen bir araĢtırmaların yaygınlaĢtırılması gerekmektedir.. 

Böylelikle veri toplanması ile araĢtırma temelli savunu mekanizması oluĢturulmuĢ, bir izleme ve algı tespiti gerçekleĢtirilmiĢ, 

savunu kampanyaları ve farkındalık yaratma çalıĢmaları için strateji belirlenmesine kaynak oluĢturulacak veriler ortaya 

konulmalıdır. 

 

Benzer araĢtırma sonuçlarının yayınlanması, bilgi paylaĢımı konusunda mevcut sivil toplum platformlarının, ağlarının ve 

koalisyonlarının konuya eğiliminin artırılması, ileride oluĢturulacak yasal düzenlemeler ve benzeri mevzuat çalıĢmalarına iliĢkin 

görüĢ ve pozisyon geliĢtirilmesine destek olacaktır. 

 

Özellikle sığınmacılar ve mülteciler için yapılacak olan kabul, tarama ve barınma merkezlerinin bulunduğu merkez ve taĢradaki 

kamu kurumları ve yerel yönetimlerin alana iliĢkin sorumluluklarının anlatılması ve soruna iliĢkin STK‟lar ve bu kamu 

kurumları ve yerel yönetimler arasındaki sorumluluk paylaĢımı mekanizmalarının kurumsallaĢtırılmasına yönelik 

çalıĢtaylar/eğitimler/ örnek vaka çalıĢmaları yapılması ve insan haklarına iliĢkin bilinç artırımı gerçekleĢtirilmelidir. Böylelikle, 

yeterince temsil edilmeyen sığınmacı ve mülteci gruplarına yönelik sunulacak hizmetlere iliĢkin STK-kamu iĢbirliğinin etkili bir 

biçimde iĢletilebilmesi için kapasite arttırma etkinlikleri gerçekleĢtirilmelidir. 
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EKLER 

EK 1 
VATANDAŞLAR 
 
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ile Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı (SABEV) ortaklığında yürütülen “Askıdaki 
Yaşamlar & Algıdaki Yaşamlar” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bu anket, sığınmacılar ve mülteciler için yedi ayrı ilde kurulacak olan kabul, tarama ve 
barınma merkezleri ile ilgili, bu illerde yaşayan vatandaşların, kamu ve yerel otoritelerde çalışanların bilgi ve algılarını tespit etmeye yöneliktir. Anket 
katılımcılarının kişisel bilgileri hiçbir şekilde deşifre edilmeyecektir. Anket katılımcıları, anketin uygulanacağı illerde ikamet eden vatandaşlar arasından 
seçilecektir. Proje ekibi ve projeyi uygulayan kurumlar hakkındaki detaylı bilgi, www.sgdd.org.tr ve www.sabev.org.tr adresleri ziyaret edilerek edinilebilir.  

Anketin yapıldığı İl:……………………………………………………………..  

Anketin yapıldığı tarih: …./…./…… 

Cinsiyet:  K ☐       E ☐  

BÖLÜM 1  

1) Yaş:  (15-21) ☐           (22-35) ☐         (36-49) ☐           (50-üstü) ☐             

2) Medeni durum:  

Bekar ☐          Evli ☐          Dul ☐          Boşanmış ☐        

3) Çocuk sayısı: ........................... 

4)Yaşamınızın ilk on sekiz yılını çoğunlukla nerede geçirdiniz? 

a. Köy-Kasaba (Nüfusu 25 bin’e  kadar olanlar) 

b. Küçük-Orta büyüklükte kent (Nüfusu 25 bin’den 250 bin’e  kadar olanlar) 

c. Büyük şehir  (Nüfusu 250 bin’den 1 milyon’a kadar olanlar) 

d. Metropol kent (Nüfusu 1 milyonun üzerinde olanlar) 

e. Yurtdışı 

5) Öğrenim durumu:  

İlköğretim ☐               Lise ☐               Üniversite ☐              Diğer ☐ ……………………………………… 

6) Mesleğiniz? 

……………………………………………………………. 

7) İş durumunuz? 

Çalışıyor ☐       Çalışmıyor ☐ 

8) Aylık ortalama geliriniz nedir? 

Gelir yok ☐        (altı- 600) ☐      (601- 1350) ☐      (1351- 2700) ☐       (2701-3000) ☐      (3001- üstü) ☐  

BÖLÜM 2 

9) Bu bölgede kaç senedir ikamet ediyorsunuz?  

http://www.sgdd.org.tr/
http://www.sabev.org.tr/


67 

 

1-5 ☐                   6-10 ☐                  11-20 ☐                     21-üstü ☐ 

10) Yaşadığınız şehre sonradan yerleşmiş olan kişiler sizce hangi sebeplerle buraya gelmişlerdir? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.) 

Eğitim için ☐      Daha iyi yaşam koşulları için☐        Can güvenliği için ☐           Tanıdıkları olduğu için ☐               İş İmkanları için ☐      Diğer ☐ 
…………………………………………………………………………………………………………. 

11)  Yaşadığınız şehre yabancı ülkelerden gelip yerleşen kişiler var mı? 

Evet ☐            Hayır ☐       Bir fikrim yok ☐    

12) İlinizde yaşayan sığınmacı ve mülteciler olduğunu biliyor muydunuz? 

Evet ☐            Hayır ☐ (Hayır ise 14. Soruya geçiniz)             

13) Sizce ilinizde ikamet etmekte olan sığınmacı ve mültecilerin kabaca sayısı nedir? 

1-100☐     101-500☐          501-1000☐       1001-5000☐         5001-üstü☐ 

14) Sığınmacı ve mülteci kavramları size ne ifade ediyor?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

15) Ekonomik göçmen kavramı size ne ifade ediyor? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

16) Sizce bu kavramlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? (14. ve 15. sorular dikkate alınarak) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
..................................... 

17) İlinizde 750 kişi kapasiteli sığınmacı ve mülteci kabul merkezleri oluşturulacak, bu konudan haberiniz oldu mu? 

Evet ☐        Hayır ☐  (Hayır ise 19. Soruya geçiniz) 

18) Bu konudaki bilgiye nasıl ulaştınız? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.) 

Basın yoluyla☐                  Yerel otoriteler aracılığıyla ☐                    Çevrede konuşulanlar yoluyla☐          

Diğer ☐ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

19) Bu merkezlerin oluşturulması konusundaki samimi düşünceleriniz ne yöndedir? 

Olumlu ☐         Olumsuz ☐        Bir fikrim yok ☐ 

20) Sizce sığınmacı ve mülteciler neden bu ile yerleşmişlerdir? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
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21) Sizce Türkiye’ye en çok hangi ülkelerden sığınmacı ve mülteciler gelmektedir? (Birden fazla ülke söylenebilir.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

22) Sığınmacı ve mülteci herhangi bir tanıdığınız var mı? 

Evet ☐            Hayır☐ 

23) Sığınmacı ve mülteciler ile kendinizi benzer gördüğünüz özellikler nelerdir? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.) 

Din☐        Kültür ☐        Yaşam Tarzı☐         Dil☐          Ahlak Anlayışı ☐        Eğitim Seviyesi☐     Ekonomik Durum   ☐               Diğer☐   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

24) Sığınmacı ve mülteciler ile kendinizi farklı gördüğünüz özellikler nelerdir? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.) 

Din☐        Kültür ☐        Yaşam Tarzı☐         Dil☐          Ahlak Anlayışı ☐        Eğitim Seviyesi☐     Ekonomik Durum ☐                   Diğer☐   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

25) Sığınmacı ve mülteciler ile ilgili olumsuz bir deneyim yaşadınız mı? 

Evet ☐             Hayır ☐ 

(Evet ise açıklayınız; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..) 

26) İlinizde yaşıyor olmalarından dolayı bir rahatsızlık duyuyor musunuz? 

Evet ☐             Hayır ☐ 

(Evet ise açıklayınız; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..) 

27) Sizce ilinizde yaşayan sığınmacı ve mülteciler herhangi bir konuda ayrımcılığa uğrarlar mı? 

Evet ☐             Hayır ☐ 

(Evet ise açıklayınız; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..) 

28) Sizce sığınmacı ve mülteciler yardım edilmesi gereken kişiler midir? 

Evet ☐             Hayır ☐  (Hayır ise 30. Soruya geçiniz) 

29) Ne gibi sebeplerle onlara yardım edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.) 

Merhamet duyduğum için ☐          İnsan oldukları için ☐                   Dini inancım böyle gerektirdiği için ☐       Geleneklerimiz böyle gerektirdiği için ☐                            

 Diğer ☐  …………………...................................................................................................................................... 

30) Sığınmacı ve mültecilerle ilgili herhangi bir hukuki düzenleme biliyor musunuz? 

Evet ☐             Hayır ☐ 
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(Evet ise açıklayınız; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..) 

BÖLÜM 3 

31) Aşağıdaki yargılarla ilgili görüşlerinizi bildiriniz.  

 Kesinlikle 
katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Sığınmacı ve mülteciler Türkiye’ye 
geldiklerinde birçok sıkıntıyla karşı karşıya 
kalırlar. 

     

Türkiye Cumhuriyeti Devleti sığınmacıların ve 
mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
yeterli politikalar üretememektedir. 

     

Sığınmacı ve mülteciler yardıma muhtaç 
insanlardır. 

     

Sığınmacı ve mülteciler uyumlu insanlardır.      

Sığınmacı ve mülteciler yoksul insanlardır.      

Sığınmacı ve mültecilerden oluşan 
komşularımın olması beni rahatsız etmez. 

     

Sığınmacı ve mülteciler hastalık taşıyan 
insanlardır. 

     

Sığınmacı ve mülteciler Türkiye için zararlı 
insanlardır. 

     

Yaşadığım il, sığınmacılar ve mülteciler için 
oluşturulacak olan bu merkezlerin kurulması 
için uygun bir yerdir. 

     

Çocuğumun okulda bir sığınmacı/mülteci 
çocuk ile aynı sırayı paylaşması beni rahatsız 
eder. 

     

Ailemden bir kişinin bir sığınmacı veya mülteci 
ile evlenmesi beni rahatsız etmez. 

     

İşveren olsaydım işyerimde sığınmacı ya da 
mültecileri çalıştırmazdım. 

     

Sığınmacı ve mültecilere yardımda bulunan 
kuruluşlara maddi ve manevi destekte 
bulunurum. 

     

Sığınmacı ve mülteciler suça eğilimli 
insanlardır. 

     

Ev sahibi olsaydım evimi sığınmacı ve 
mültecilere kiraya verirdim. 

     

Sığınmacı ve mülteciler eğitimsiz insanlardır.      
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32) Sığınmacı ve mülteciler için kabul merkezlerinin bu ilde kurulacak olması bence; 

 Kesinlikle 
katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Ekonomik hayatı canlandırır.      

Mültecilerin barınma ve güvenlik 
problemlerini ortadan kaldırır. 

     

Yeni iş alanlarının oluşmasını sağlar.      

Sosyal hayatı olumsuz yönde etkiler.      

Yerel halk arasında işsizlik oranı artar.      

Anketörün adı ve soyadı:…………………………………..…………………………………………. 

İmza:…………..………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalıştığım yerde bir sığınmacı/mültecinin de 
çalışıyor olması beni rahatsız etmez. 

     

Türk vatandaşı bir sürü yardıma muhtaç insan 
varken sığınmacı ve mültecilere yardım edilmesi 
beni rahatsız eder. 
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EK 2 

KURUM VE KURULUŞLAR 

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ile Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı (SABEV) ortaklığında yürütülen “Askıdaki 

Yaşamlar & Algıdaki Yaşamlar” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bu anket, sığınmacılar ve mülteciler için yedi ayrı ilde kurulacak olan kabul, tarama ve 

barınma merkezleri ile ilgili, bu illerde yaşayan vatandaşların, kamu ve yerel otoritelerde çalışanların bilgi ve algılarını tespit etmeye yöneliktir. Anket 

katılımcılarının kişisel bilgileri hiçbir şekilde deşifre edilmeyecektir. Anket katılımcıları, anketin uygulanacağı illerde ikamet eden kamu ve yerel otorite 

çalışanları arasından seçilecektir. Proje ekibi ve projeyi uygulayan kurumlar hakkındaki detaylı bilgi, www.sgdd.org.tr ve www.sabev.org.tr adresleri ziyaret 

edilerek edinilebilir.  

Anketin yapıldığı İl:……………………………………………………………..  

Anketin yapıldığı tarih: …./…./…… 

Cinsiyet:  K ☐       E ☐  

BÖLÜM 1  

1) Yaş:  (22-35) ☐         (36-49) ☐           (50-üstü) ☐  

2) Medeni Durum:  

Bekar ☐               Evli ☐               Dul ☐               Boşanmış ☐        

3) Çocuk sayısı: ........................... 

4)Yaşamınızın ilk on sekiz yılını çoğunlukla nerede geçirdiniz? 

a. Köy-Kasaba (Nüfusu 25 bin’e  kadar olanlar) 

b. Küçük-Orta büyüklükte kent (Nüfusu 25 bin’den 250 bin’e  kadar olanlar) 

c. Büyük şehir  (Nüfusu 250 bin’den 1 milyon’a kadar olanlar) 

d. Metropol kent (Nüfusu 1 milyonun üzerinde olanlar) 

e. Yurtdışı 

5) Öğrenim durumu:  

İlköğretim ☐       Lise ☐       Üniversite ☐      Diğer ……………………………………………………. 

6) Mesleğiniz? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7) Aylık ortalama geliriniz ne seviyededir? 

Gelir yok ☐     (altı- 600) ☐      (601- 1350) ☐      (1351- 2700) ☐       (2701-3000) ☐      (3001- üstü) ☐  

BÖLÜM  2 

8) Çalıştığınız kurum:……………………………………………………………………………………  

9) Çalıştığınız kurumda kaç yıldır  hizmet veriyorsunuz? …………………………………………………………………………………… 

10) Sizce ilinizde yaşayan sığınmacı ve mülteciler herhangi bir konuda olumlu ya da olumsuz ayrımcılığa uğrarlar mı? 

http://www.sgdd.org.tr/
http://www.sabev.org.tr/
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Evet ☐             Hayır ☐ 

(Evet ise açıklayınız; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..) 

11) Sığınma ve mülteci alanına ilişkin ulusal mevzuat hakkındaki bilgi düzeyiniz sizce nedir? 

Çok iyi  ☐          İyi  ☐                Orta ☐             Düşük  ☐          Çok düşük ☐        Bilmiyorum ☐ 

12) 1951 Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi’ni duydunuz mu? 

Evet ☐                 Hayır ☐    (Hayır ise 14. soruya geçiniz) 

13) Bu sözleşme çerçevesinde sığınmacı ve mültecilerin ne gibi haklara sahip olduğu konusunda bilgi düzeyiniz sizce nedir? 

Çok iyi  ☐          İyi  ☐                Orta ☐             Düşük  ☐          Çok düşük ☐        Bilmiyorum ☐ 

14) Türkiye’de sığınmacı ve mültecilerin güvenlik durumlarını yeterlilik bakımından nasıl değerlendirirsiniz? 

Çok yeterli ☐       Yeterli ☐         Yetersiz ☐        Çok yetersiz ☐       Bir fikrim yok ☐ 

15) Kurumunuzun hizmetlerinden yararlanmak üzere sığınmacı ve mültecilerden başvuru alıyor musunuz? 

Evet ☐     Hayır ☐      Bir fikrim yok ☐    

16) Kurumunuzun hizmetlerine ilişkin mevzuatın sığınmacı ve mülteciler bakımından yeterlilik durumu nedir? 

Çok yeterli ☐           Yeterli ☐             Yetersiz ☐               Çok yetersiz ☐                  Bir fikrim yok ☐ 

17) Sizce sığınmacı ve mültecilere verilen hizmetlerde ortaya çıkan en önemli sorunlar hangi alandadır/ alanlardadır? (Birden fazla seçenek 
işaretlenebilir.)  

Dil ☐             Sağlık☐               Eğitim ☐            Barınma☐               İkamet ☐                Güvenlik☐                Ekonomik☐ 

Diğer …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

18) Sığınmacı ve mülteci alanı ile ilgili çalışmalarda sizce en çok ne gibi hususlara dikkat edilmesi gerekir? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

19) Kurulacak olan bu merkezlerle ilgili kurumunuz tarafından yürütülen özel bir çalışma var mı? 

Evet ☐             Hayır ☐          Bir fikrim yok ☐    

(Evet ise açıklayınız; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..) 

20) Kurumunuz tarafından düzenli olarak sığınmacı ve mültecilere  sağlanan bir hizmet var mı? 

Evet ☐             Hayır ☐  (23. Soruya geçiniz)       Bir fikrim yok ☐   (23.soruya geçiniz) 



73 

 

(Evet ise açıklayınız; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..) 

21) Bu hizmetlerin sağlanması aşamasında herhangi bir sıkıntı yaşıyor musunuz? 

Evet ☐             Hayır ☐  (Hayır ise 23. Soruya geçiniz) 

(Evet ise açıklayınız; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..) 

22) Sizce yaşanan bu sıkıntıların temelleri nelerdir? 

Mültecilerin Bilgisizliği ☐      Personelin Bilgisizliği ☐    Personelin Yetersizliği ☐    

Mültecilerin Tutumu  ☐          Personelin Tutumu ☐      Mevzuat Yetersizliği ☐ 

Diğer ☐     (Açıklayınız; ………………………………………………………………………………..) 

23) Kurumunuz tarafından sığınmacı ve mültecilerin ülkemizdeki durumlarına ilişkin herhangi bir hizmet içi eğitim aldınız mı? 

Evet ☐             Hayır ☐   

(Evet ise açıklayınız; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..) 

24) Kurumunuzun gelecek yıllarda yürütmeyi planladığı sığınmacı ve mültecilerle ilgili herhangi bir çalışma var mı?  

Hayır ☐            Evet ☐     (Açıklayınız; ……………………………………………………………………………) 

BÖLÜM 3 

25) Aşağıdaki yargılarla ilgili görüşlerinizi bildiriniz.  

 Kesinlikle 

katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Sığınmacı ve mülteciler Türkiye’ye geldiklerinde 

birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalırlar. 

     

Türkiye Cumhuriyeti Devleti sığınmacıların ve 

mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 

yeterli politikalar üretememektedir. 

     

Sığınmacı ve mülteciler yardıma muhtaç 

insanlardır. 

     

Sığınmacı ve mülteciler uyumlu insanlardır.      

Sığınmacı ve mülteciler yoksul insanlardır.      
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26) Sığınmacı ve mülteciler için kabul merkezlerinin bu ilde kurulacak olması bence; 

Sığınmacı ve mültecilerden oluşan komşularımın 

olması beni rahatsız etmez. 

     

Sığınmacı ve mülteciler hastalık taşıyan 

insanlardır. 

     

Sığınmacı ve mülteciler Türkiye için zararlı 

insanlardır. 

     

Yaşadığım il, sığınmacılar ve mülteciler için 

oluşturulacak olan bu merkezlerin kurulması için 

uygun bir yerdir. 

     

Çocuğumun okulda bir sığınmacı/mülteci çocuk 

ile aynı sırayı paylaşması beni rahatsız eder. 

     

Ailemden bir kişinin bir sığınmacı veya mülteci 

ile evlenmesi beni rahatsız etmez. 

     

İşveren olsaydım işyerimde sığınmacı ya da 

mültecileri çalıştırmazdım. 

     

Sığınmacı ve mültecilere yardımda bulunan 

kuruluşlara maddi ve manevi destekte 

bulunurum. 

     

Sığınmacı ve mülteciler suça eğilimli insanlardır.      

Ev sahibi olsaydım evimi sığınmacı ve 

mültecilere kiraya verirdim. 

     

Sığınmacı ve mülteciler eğitimsiz insanlardır.      

Çalıştığım yerde bir sığınmacı ve mültecinin de 

çalışıyor olması beni rahatsız etmez. 

     

Türk vatandaşı bir sürü yardıma muhtaç insan 

varken sığınmacı ve mültecilere yardım edilmesi 

beni rahatsız eder. 

     

 Kesinlikle 

katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Ekonomik hayatı canlandırır.      

Mültecilerin barınma ve güvenlik 

problemlerini ortadan kaldırır. 

     

Yeni iş alanlarının oluşmasını sağlar.      
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Anketörün adı ve soyadı:…………………………………………. 

İmza:……………………………………………………………………….. 

Sosyal hayatı olumsuz yönde etkiler.      

Yerel halk arasında işsizlik oranı artar.      
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