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ÖZET

Giriş: Sığınmacı ve mülteciler, güç yaşam koşulları, barınma, beslenme ile ilgili
sorunlar, sağlık hizmetlerine, sosyal hizmetlere, eğitim ve çalışma hayatına erişimde
güçlükler, şiddete maruz kalma vb. pek çok nedenle en savunmasız nüfus grupları
arasındadır. Mart 2011’de Suriye’de yaşanmaya başlanan gelişmeler, dünyanın önemli
göç dalgalarından birisini yaratmıştır. Aralık 2015 itibariyle Türkiye’de 2,5 milyonu aşan
sayıda Suriyeli bulunmaktadır. Türkiye’deki Suriyelilerin yaklaşık yarısı 18 yaş altındaki
çocuk ve gençlerden, %75’ten fazlası ise özel koruma ihtiyacı içinde bulunan çocuk ve
kadınlardan oluşmaktadır.
Yöntem: Türkiye’de mültecilerin* yoğun olarak yaşadığı Hatay’da gerçekleştirilen ve
bu raporda bulguları paylaşılan ihtiyaç analizi çalışması, Türkiye’de bulunan 18-30 yaş
arası Suriyeli gençlere yönelik uygun müdahalelerin planlanabilmesi için gençlerin
sağlık, eğitim, istihdam ve toplumsal cinsiyet konularındaki temel ihtiyaçlarını tespit
etme amacını taşımaktadır. Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde 2015 yılının Aralık ayında
yürütülen bu saha çalışması, tanımlayıcı tipte epidemiyolojik bir çalışmadır. Araştırma
için İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı’ndan yazılı izin alınmıştır.
Bulgular: Çalışmada toplam 251 mülteci gençten toplanan veriler değerlendirmeye
alınmıştır. Katılımcıların %54,2’si erkek, %59,7’si 18-24 yaş aralığındadır.
Katılımcıların %53,1’i halen evli olup, evli olan katılımcıların %83,9’unun çocuğu vardır.
Katılımcılar arasında Türkiye’de öğrenimine devam edenlerin sıklığı %3,2 olup,
öğrenimine kaldığı yerden devam etmek isteyen gençlerin sıklığı %52,2’dir. Türkiye’de
çalışan gençlerin sıklığı %53,0 olup, çalışanlar arasında en sık fabrika/inşaat işçileri
(%28,0), gıda sektörü çalışanları (%17,4) ve tarım işçileri (%16,7) bulunmaktadır.
Katılımcıların %70,2’si meslek edindirme kurslarına katılmak istemektedir.
Katılımcıların %45,5’inin bireysel aylık geliri 500 TL’nin altında olup, %54,7’si ailelerinin
ekonomik durumunu kötü veya çok kötü şeklinde nitelendirmiştir.
Katılımcıların %79,5’i sağlık durumlarını kötü veya çok kötü şeklinde tanımlamakta
olup, %19,7’sinin uzun süreli bir sağlık sorunu ya da hastalığı bulunmaktadır. Gençlerin
%46,4’ü Türkiye’de herhangi bir sağık hizmeti almış olup, hizmet alan gençlerin %86,8’i
hizmetlerden genel olarak memnun olduğunu belirtmiştir.
Katılımcıların %66,4’ü gebeliği önleyici yöntemleri bildiğini belirtmiş olup, Türkiye’de
gebeliği önleyici yöntemleri nereden elde edebileceğini bilenler %46,8’dir. Katılımcılar
arasında cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları bildiğini belirtenler %69,1, AIDS’i
duyduğunu belirtenler %93,5, AIDS’ten korunmanın mümkün olduğunu düşünenler
%60,2’dir. Türkiye’de üreme sağlığı/cinsel sağlık hizmeti/danışmanlığı alınabilecek
yerleri bildiğini belirtenler %46,3 olup, bu hizmetleri kullananların sıklığı %16,0’dır.

*Türkiye’ye Suriye’den gelen sığınmacılara, kanunen “geçici koruma” statüsü verilmiş olmakla birlikte, araştırmanın
yürütüldüğü proje kapsamında uluslararası literatürde yaygın kullanımı nedeniyle “mülteci” terimi kullanılmıştır.
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Katılımcılara göre Suriyeli genç mültecilerin en öncelikli sağlık sorunları psikolojik
sorunlar (%34,1), üst solunum yolu enfeksiyonları (%24,4), hipertansiyon/kalp
hastalıkları (%19,9) ve kas/iskelet sistemi sorunlarıdır (%17,0). Gençlerin Türkiye’de
sağlık hizmetleri ile ilgili ilk üç sıradaki beklentileri; ilaçların ücretsiz/düşük ücretli
olması (%45,2), mültecilere hizmet veren hastanelerin/merkezlerin artması (%17,6) ve
doktorların, mültecilerin sorunlarını anlaması/ilgili olmasıdır (%13,1).
Katılımcıların %11,0’i Türkiye’de kadına yönelik şiddete tanık olduğunu belirtmiştir.
Tanıklar arasında başvurulabilecek yerleri bildiğini belirtenler %72,0 olup, en sık
(%60,0) bilinen yer polis olmuştur. Mülteci kadınların sorunları arasında ilk sıraları
ekonomik sorunlar (%70,1), çocukların ve evin temel ihtiyaçlarını karşılayamamak
(%28,5), uygun iş olanaklarının yokluğu/iş bulamamak (%22,2) ve evlerin olumsuz
koşulları / korunaklı ev bulamamak (%21,5) almıştır.
Türkiye’de yasal evlilik yaşını bildiğini belirtenler %67,5 olup, bildiğini belirtenler
arasında yasal evlilik yaşını doğru bilenler %44,6’dır. Katılımcıların %15,1’i, Türkiye’de
herhangi bir nedenle dışlandığını ya da kötü muamele gördüğünü belirtmiştir.
Katılımcılar arasında cep telefonu kullanma sıklığı %63,3, internet kullanma sıklığı
%46,5, televizyon izleme sıklığı %53,5 olup, televizyon seyredenlerin tümü Arapça
kanalları/Suriye kanallarını seyretmekte, %19,0’ı Türkçe kanalları da seyretmektedir.
Katılımcıların sağlık konularında bilgi almayı tercih ettikleri kaynaklar arasında ilk
sıralarda sağlık çalışanları/ sağlık merkezleri (%57,7), anne/ baba (%38,2), kardeş
(%18,3) ve eş/ sevgili (%14,2) yer almaktadır.
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, Türkiye’de bulunan Suriyeli genç mültecilerin sağlık,
eğitim, çalışma hayatı ve toplumsal cinsiyet konularında çok boyutlu ve çok sektörlü
müdahalelere gereksinimleri olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda, hem genel
sağlık hem de üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında sağlık eğitimi ve sağlığı
geliştirme müdahaleleri, sağlık hizmetleri ile ilgili farkındalık ve ilaca erişimin
arttırılmasına yönelik müdahaleler, ekonomik güçlüklerin azaltılması, sağlıklı barınma
olanaklarına erişim, çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeler ve olumsuz çalışma
koşullarının önlenmesi, toplumsal cinsiyet konularında farkındalığın arttırılması,
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesi ve toplumda damgalama/ayırımcılığın
önlenmesine yönelik müdahaleler önemli gözükmektedir.
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GİRİŞ

Mart 2011’de Suriye’de yaşanmaya başlanan gelişmeler, dünyanın önemli göç
dalgalarından birisini yaratmıştır. Aralık 2015 itibariyle Türkiye’de 2,5 milyonu aşan
sayıda Suriyeli bulunmaktadır. Zorunlu göç eden Suriyelilerin yaklaşık %10’u
kamplarda, geri kalanı ise Türkiye’nin neredeyse tamamına yayılmış biçimde kamp
dışında yaşamaktadırlar. Türkiye’deki Suriyelilerin yaklaşık yarısı 18 yaş altındaki
çocuk ve gençlerden, %75’ten fazlası ise özel koruma ihtiyacı içinde bulunan çocuk ve
kadınlardan oluşmaktadır.1 Suriye krizinin ardından Türkiye, dünyada halen en fazla
sayıda mülteciyi barındıran ülke konumunu sürdürmektedir.2
Birleşmiş Milletler’in 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair
Sözleşme’sine göre mülteci kavramı: “Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba
mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı
sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin
korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak
istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet
ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle
dönmek istemeyen kişi” olarak tanımlanmaktadır.3 Türkiye, bu Sözleşme’yi “Avrupa’da
meydana gelen olaylar” coğrafi şartı ile sınırlı olarak onaylamış olup, 1967 tarihli Ek
Protokolü imzalamadığı için sadece Avrupa Konseyi üyesi ülke vatandaşlarına mülteci
statüsü verebilmektedir.4 “Sığınmacı” ise mülteci statüsü almaya yönelik başvurusu
henüz karara bağlanmamış kişiler için kullanılan bir terimdir. Aynı zamanda henüz
başvuru yapmamış veya başvurusu hakkında yanıt bekleyen kişiler de sığınmacı
olarak tanımlanır.4
Sığınma veya iltica konusunda ortaya çıkan yeni gelişmeler, Türkiye’deki
mevcut mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi gereğini beraberinde getirmiştir.
Bulunduğu coğrafi konum ve çatışma bölgelerine yakınlığı itibarıyla yoğun göç ve
sığınma akınına uğrayan Türkiye’nin yeni koşullara göre mevzuat değişikliğine gitmesi
ve bu konuda kurumsal düzenlemeleri gerçekleştirmesi kaçınılmaz olmuş, bu
doğrultuda 04.04.2013 tarihli 6458 Sayılı Kanun yayımlanmıştır.5,6 Yeni Kanun,
uluslararası koruma çeşitleri olarak mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma ve geçici
koruma terimlerini getirmiştir. Yeni Kanun’a göre Suriye gibi iç savaşın ve çatışmaların
olduğu yerlerden kitlesel olarak gelenlerle ilgili “Geçici Koruma” kavramını
kullanmaktadır. Buna göre ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri
dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen
veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilmektedir (Madde
91/1).5,6
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Sığınmacı ve mülteciler, güç yaşam koşulları, barınma, beslenme ile ilgili
sorunlar, sağlık hizmetlerine, sosyal hizmetlere, eğitim ve çalışma hayatına erişimde
güçlükler, şiddete maruz kalma vb. pek çok nedenle en savunmasız nüfus grupları
arasındadır. Sığınmacı ve mültecilere yönelik sağlık hizmetleri ülkeden ülkeye
değişmekle birlikte yüksek gelirli ülkeler de dahil olmak üzere istenen düzeyde
değildir.4
Dünyada ve Türkiye’de önemli bir sorun olan ve dünyada artan eşitsizlikler,
çatışmalar ve iklim değişiklikleri ile birlikte giderek daha büyük bir sorun olacağı tahmin
edilen sığınmacı ve mülteciler sorununun, tüm yasal düzenlemelere ve müdahalelere
rağmen süreceği tahmin edilmektedir. Sığınmacı ve mültecilerin insan hakları
çerçevesinde muamele görmeleri ve kalıcı yerleşmeleri sağlanana kadar özellikle
beslenme, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel haklardan faydalanmaları için
hükümetler, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer
tarafların hem küresel hem de ülkeler düzeyinde çabasına gereksinim bulunmaktadır.4
Bu bağlamda, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Yuva Derneği işbirliği ve Birleşmiş
Milletler Nüfus Fonu desteği ile Ağustos-Aralık 2015 tarihleri arasında “Genç Mültecileri
Destekleme Projesi” yürütülmüştür. Bu Proje, Suriye’den Türkiye’ye gelen genç
mültecilerin sağlık, eğitim, istihdam ve toplumsal cinsiyet konularında ihtiyaçlarının
saptanması, akran eğitimi, sağlık hizmeti sağlayıcılara yönelik kapasite geliştirme
etkinliklerinin yürütülmesi, genç dostu sağlık danışmanlığı verilmesi, mülteci ve yerel
gençlerin kültürel uyumunun (harmonizasyonun) ve barış ortamının desteklenmesi gibi
farklı çalışmaları barındırmaktadır.
“Genç Mültecileri Destekleme Projesi” kapsamında, Türkiye’de mültecilerin
yoğun olarak yaşadığı Hatay’da gerçekleştirilen ve bu raporda bulguları paylaşılan
ihtiyaç analizi çalışması, Türkiye’de bulunan 18-30 yaş arası Suriyeli gençlere yönelik
uygun müdahalelerin planlanabilmesi için gençlerin sağlık, eğitim, istihdam ve
toplumsal cinsiyet konularındaki temel ihtiyaçlarını tespit etme amacını taşımaktadır.
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YÖNTEM

Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde 2015 yılının Aralık ayında yürütülen bu saha
çalışması, tanımlayıcı tipte epidemiyolojik bir çalışma olarak planlanmıştır. Araştırma
için İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı’ndan yazılı izin alınmış ve çalışmanın
yürütüldüğü mahallerinin muhtarları, çalışma öncesinde bilgilendirilerek, destekleri
alınmıştır.
Türkiye’de bulunan Suriyeliler, ulusal mevzuata göre geçici koruma statüsünde
bulunmalarına rağmen, bu rapor kapsamında uluslararası terminolojiye yakınlık
açısından mülteci terimi kullanılmıştır.
Çalışmada, Kırıkhan’da Suriyeli mültecilerin en yoğun olarak yaşadığı ve farklı
sosyoekonomik özellikleri yansıtan altı mahalle arasından, mültecilere hizmet veren
Kırıkhan Toplum Merkezi’ne en yakın olan ve sosyoekonomik açıdan farklı iki mahalle
(Cumhuriyet Mahallesi ve Barbaros Mahallesi) belirlenmiştir. Haftasonu dahil olmak
üzere bir hafta süren saha çalışmasında, seçilen mahallelerde bulunan haneler ve
işyerleri ziyaret edilmiş, taraf tutmayı önlemek amacıyla her hane veya işyerinde en
fazla bir erkek ve bir kadın olmak üzere 18-30 yaş arasında olan bütün mülteciler
çalışmaya katılmaya davet edilmiştir. Toplam 254 mülteci genç ile görüşülmüş, üç
mülteci (Barbaros Mahallesi’nden iki, Cumhuriyet Mahallesi’nden bir) genç çalışmaya
katılmayı reddetmiştir. Sonuç olarak Cumhuriyet Mahallesi’nden 129, Barbaros
Mahallesi’nden 122 mülteci genç olmak üzere toplam 251 genç ile görüşülmüş ve
hazırlanan soru formu yüz yüze uygulanmıştır. Çalışmada katılımcıların kimlik bilgileri
alınmamış, araştırmanın sonuçlarını öğrenebilmeleri için gerekli iletişim bilgileri
paylaşılmıştır. Katılımcılar Kırıkhan Toplum Merkezi’nin hizmetleri konusunda
bilgilendirilmiş, ayrıca sağlık, sosyal, hukuk vd. alanlarda hizmetlere gereksinim
duyduğu saptanan katılımcılar, ilçede mevcut hizmetlere yönlendirilmiştir.
Saha çalışmasında hem Türkçe hem de Arapça bilen dört anketör ve bir denetçi
görev yapmış, veri toplama öncesinde bir günlük teorik ve pratik eğitim yapılmıştır.
Sahada kullanılan veri toplama formu, Türkiye’de bulunan Suriyeli genç mültecilerin
sağlık, eğitim, istihdam, toplumsal cinsiyet ve ayırımcılık konularında bazı
gereksinimlerini saptamaya yönelik 31 sorudan oluşturulmuş olup, uygulaması kişi
başına ortalama 30 dakika sürmüştür. Proje danışmanı tarafından taslağı hazırlanan
Türkçe form, proje ortakları tarafından gözden geçirilerek bazı değişiklikler yapılmış,
sonrasında Arapça’ya çevrilmiş, formun ön denemesi, saha hazırlık eğitimi sırasında
yapılmış ve formda bazı değişiklikler yapılarak, son hali verilmiştir.
Toplanan veriler, istatistik paket programı desteği ile değerlendirilmiştir. Verilerin
sayı ve yüzde dağılımları alındıktan sonra, gruplar arası karşılaştırmalar için ki-kare ve
Fisher’in kesin ki-kare testleri kullanılmış, istatistiksel açıdan önemlilik sınırı 0,05
alınmıştır.
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Harita 1. Hatay İli / Türkiye

Harita 2. Hatay İli ve İlçeleri
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BULGULAR

Sosyodemografik Özellikler
Katılımcıların %54,2’si erkek, %59,7’si 18-24 yaş aralığındadır. Katılımcıların
%57,8’i en az bir kez evlenmiş, %53,1’i halen evlidir. Halen evli olan gençlerin
%38,8’inin resmi nikahı yoktur. Evli olan katılımcıların %83,9’unun en az bir çocuğu
vardır. Katılımcıların Arapça dışında en çok bildikleri diller Türkçe (%27,5) ve
İngilizce’dir (%27,1) (Tablo 1).
En az bir kez evlenme sıklığı erkeklerde %39,1, kadınlarda %78,9’dur ve
cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,05). Halen
evliler arasında erkeklerin %52,4’ünün, kadınların %64,4’ünün resmi nikahı
bulunmaktadır ve cinsiyetler arasında anlamlı fark yoktur (p˃0,05). Resmi nikahlı olma
düzeyi, öğrenim düzeyine göre de anlamlı fark göstermemektedir (p˃0,05).
Türkçe bilme sıklığı erkeklerde %41,8, kadınlarda %11,4’tür ve cinsiyetler
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,05). İngilizce bilme sıklığı
erkeklerde %30,6, kadınlarda %23,7’dir ve cinsiyetler arasında anlamlı fark yoktur
(p˃0,05).

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Suriyeli Genç Mültecilerin Bazı Sosyodemografik
Özelliklerine Göre Dağılımı (Hatay, Aralık 2015)
Özellikler
Cinsiyet (n=249)
Erkek
Kadın
Yaş (yıl) (n=248)
18-24
25-30
Yaşam Boyu Evlenme Durumu (n=249)
En az bir kez evlenmiş
Hiç evlenmemiş
Medeni Durum (n=245)
Halen evli
Bekar
Ayrı yaşıyor
Eşi ölmüş
Boşanmış
Resmi/Devlet Nikahı (n=67)
Var
Yok

Sayı

Yüzde

135
114

54,2
45,8

148
100

59,7
40,3

144
105

57,8
42,2

130
105
4
4
2

53,1
42,9
1,6
1,6
0,8

41
26

61,2
38,8
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Tablo 1. (Devamı)
Çocuk Sayısı (n=137)*
0
1
2
3
≥4
Türkiye’de İkamet Süresi (n=248)
İlk yıl
2.yıl
3.yıl
4.yıl
5.yıl
Bildiği Diller (n=251)**
Arapça
Türkçe
İngilizce
Kürtçe
Diğer

22
58
26
20
11

16,1
42,3
19,0
14,6
8,0

68
37
81
52
10

27,4
14,9
32,7
21,0
4,0

251
69
68
8
5

100,0
27,5
27,1
3,2
2,0

*Evli olanlar içinde
**Bazı katılımcılar birden fazla dil bildiği için sütun toplamı %100’den fazladır.

Eğitim
Katılımcılar öğrenim durumuna göre değerlendirildiğinde ilk üç sırayı %27,8 ile
ilkokul, %24,1 ile ortaokul ve %20,4 ile lise düzeyinde öğrenim görenler almaktadır.
Katılımcılar arasında Türkiye’de öğrenimine devam edenlerin sıklığı %3,2 olup,
öğrenimine kaldığı yerden devam etmek isteyen gençlerin sıklığı %52,2’dir. Türkiye’de
okula devam edememe nedenleri arasında ilk sıraları maddi güçlükler (%56,3),
çalışmak zorunda olmak (%33,3), dil sorunu (%15,9) ve evdeki yükümlülükler (%15,9)
almaktadır (Tablo 2).
Erkeklerde öğrenim düzeyi (lise %26,2, üniversite %23,8), kadınlara (lise %14,2,
üniversite %15,0) göre anlamlı olarak daha yüksektir (p<0,05). Öğrenimine Türkiye’de
devam edenler ve devam etmek isteyenlerin sıklıkları açısından cinsiyetler arasında
anlamlı fark yoktur (p˃0,05). Öte yandan öğrenimine Türkiye’de devam etmek
isteyenler lise ve üniversite düzeyinde anlamlı olarak daha fazladır (p<0,05).

12

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Suriyeli Genç Mültecilerin Eğitim ile İlgili Bazı Özelliklerine
Göre Dağılımı (Hatay, Aralık 2015)
Özellikler
Öğrenim Düzeyi (n=245)*
Okuryazar değil
Okuryazar, ancak okula gitmemiş
İlkokul
Ortaokul
Lise
Teknik okul / yüksekokul
Üniversite
Yüksek lisans / doktora
Türkiye’de Okula Devam Etme Durumu (n=248)
Devam etmeyen
Devam eden**
Türkiye’de Okula Devam Etme İsteği (n=249)
Yok
Var
İlkokul
Ortaokul
Lise
Teknik okul / yüksekokul
Üniversite
Yüksek lisans / doktora
Öğrenim düzeyi belirtmeyen
Türkiye’de Okula Devam Edememe Nedeni (n=126)***
Maddi güçlükler
Çalışmak zorunda olmak
Dil sorunu
Evdeki yükümlülükler (ev işi, çocuk/ yaşlı/ hasta bakımı vd.)
Aile/ eşin izin vermemesi/ istememesi
Anavatandan geçerli bir diplomanın olmaması / denklik alamamak
Eğitim olanakları / kurumları /başvuru ile ilgili bilginin olmaması
Yakınlarda bir eğitim kurumu bulunmaması/ ulaşım güçlüğü
İstediği okula kabul edilmeme
Diğer nedenler****

Sayı

Yüzde

10
10
68
59
50
4
44
-

4,1
4,1
27,8
24,1
20,4
1,6
18,0
-

240
8

96,8
3,2

119
130
11
19
25
6
32
8
29

47,8
52,2
8,5
14,6
19,2
4,6
24,6
6,2
22,3

71
42
20
20
12
7
5
5
3
9

56,3
33,3
15,9
15,9
9,5
5,6
4,0
4,0
2,4
7,1

* Katılımcıların tümü ilgili okuldan mezun olmayıp, çeşitli düzeylerde ayrılanlar bulunmaktadır.
** En yüksek yüzde (%62,5) ile lise eğitimine devam edilmektedir.
*** Birden fazla neden belirten katılımcılar bulunmaktadır.
**** Sağlık sorunları, kayıtsız olmak, başka ülkeye gitme isteği, toplumsal baskı
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Genç Mültecilerin
Türkiye'de Okula Devam Etme İsteği ve Durumu

100%
90%
80%

47.8

Yüzde

70%
60%

96.8

50%
40%
30%

52.2

20%
10%
0%

3.2

Hayır

Türkiye'de Okula Devam Etme
İsteği
47.8

Türkiye'de Okula Devam Etme
Durumu
96.8

Evet

52.2

3.2
Evet

Hayır

Çalışma ve Gelir Durumu
Katılımcıların %47,2’si Türkiye’ye gelmeden önde Suriye’de çalıştıklarını
belirtmiş olup, Türkiye’ye geldikten sonra çalışan gençlerin sıklığı %53,0’tür. Türkiye’de
çalışan gençler arasında en sık fabrika/inşaat işçileri (%28), gıda sektörü çalışanları
(%17,4) ve tarım işçileri (%16,7) bulunmaktadır. Katılımcıların %70,2’si meslek
edindirme kurslarına katılmak istemekte olup, bu gençlerin %26,9’u geçimini
sağlayacak her türlü kursa katılabileceklerini, %21,0’i kuaförlük/berberlik kursunu,
%12,0’si terzilik/örgücülük kursunu tercih edeceklerini belirtmişlerdir (Tablo 3).
Erkeklerin %60,8’i, kadınların %31,6’sı Türkiye’ye gelmeden önce gelir getiren
bir işte çalıştıklarını belirtmiştir ve cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmaktadır (p<0,05). Erkeklerin %76,7’si, kadınların %26,3’ü Türkiye’de gelir
getiren bir işte çalıştıklarını belirtmiştir ve cinsiyetler arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,05). Türkiye’de meslek edindirme kursuna katılmak
isteyen erkeklerin sıklığı %65,2, kadınların %76,3’tür ve ve cinsiyetler arasında
istatistiksel olarak sınır düzeyde fark bulunmaktadır (p~0,05). Bunun yanısıra bireysel
geliri düşük olanlar, anlamlı olarak daha fazla meslek edindirme kursuna gitmek
istemektedir (p˃0,05).
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Tablo 3. Araştırmaya Katılan Suriyeli Genç Mültecilerin Çalışma Hayatı ile İlgili Bazı
Özelliklerine Göre Dağılımı (Hatay, Aralık 2015)
Özellikler
Türkiye’ye Gelmeden Önce Çalışma Durumu (n=246)
Çalışmayan
Çalışan
Türkiye’de Çalışma Durumu (n=249)
Çalışmayan
Türkiye’de Çalışmama Nedenleri (n=89)
Uygun iş bulamamak
Evdeki yükümlülükler (ev işi, çocuk/ yaşlı/ hasta bakımı vd.)
Çalışmak istememek
İş olanakları/ çalışma izni ile ilgili bilginin olmaması
Sağlık sorunu
Eşin/ ailenin izin vermemesi/ istememesi
Dil sorunu
Okuduğu için
Diğer
Resmi çalışma izninin olmaması
Çalışan
Yapılan iş (n=89)
Fabrika/ inşaat işçisi
Gıda sektörü çalışanı
Tarım işçisi
Oto yıkama / aksesuar / tamir
Mağaza personeli
Ne iş olursa / günlük
Kuaför / berber
Öğretmen
Diğer
Türkiye’de Meslek Kursuna Katılma İsteği (n=248)
İstemeyen
İsteyen
Kurs Alanı (n=167)*
Geçimi sağlayacak her türlü kurs/ herhangi iş alanı
Kuaför / berber
Terzi / örgücü
Hemşirelik
Tamir işi/ marangoz/ camcı/ elektrik/ tesisat
Türkçe kursu
İnşaat işi
Öğretmenlik
Diğer

Sayı

Yüzde

130
116

52,8
47,2

117

47,0

32
19
13
11
9
7
5
4
9
132

36,0
21,3
14,6
12,4
10,1
7,9
4,5
2,2
10,1
53,0

37
23
22
11
8
6
5
4
15

28,0
17,4
16,7
8,3
6,1
4,5
3,8
3,0
11,4

74
174

29,8
70,2

45
35
20
16
14
9
8
7
13

26,9
21,0
12,0
9,6
8,4
5,4
4,8
4,2
7,8

* Bazı katılımcılar birden fazla kurs alanı belirttiğinden, sütun yüzdesi %100’den fazladır.

Katılımcıların bireysel aylık gelirleri %45,5 ile 500 TL’nin altında, %42,3 ile 500999 TL arasında ve %12,2 ile 1000 TL ve üzerindedir. Katılımcıların %54,7’si ailelerinin
ekonomik durumunu kötü veya çok kötü şeklinde nitelendirmiştir (Tablo 4).
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Erkekler arasında bireysel aylık geliri 500 TL’nin altında olanlar %35,1 iken
kadınlarda %84,6 olup, cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmaktadır (p<0,05). Öte yandan ailenin ekonomik durumunu değerlendirme
açısından cinsiyetler arasında anlamlı fark yoktur (p˃0,05).
Tablo 4. Araştırmaya Katılan Suriyeli Genç Mültecilerin Gelir Durumuna Göre Dağılımı
(Hatay, Aralık 2015)
Bireysel Aylık Gelir (n=123)*
<500 TL
500-999 TL
≥1000 TL
Ailenin Algılanan Ekonomik Durumu (n=245)**
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü

Sayı
56
52
15

Yüzde
45,5
42,3
12,2

2
22
87
97
37

0,8
9,0
35,5
39,6
15,1

*Türkiye’de halen çalışan katılımcılara sorulmuştur.
** Katılımcıların çevrelerindeki insanlara kıyasla değerlendirme yapmaları istenmiştir.

Genç Mültecilerin Ekonomik Durumları ile İlgili Algıları
45

39.6

40

35.5
35

Yüzde

30
25
20

15.1
15

9

10
5

0.8
0

Çok iyi

İyi

Orta

Kötü

Çok kötü
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Sağlık Düzeyi ve Sağlık Hizmeti Kullanımı
Katılımcıların %79,5’i sağlık durumlarını kötü veya çok kötü şeklinde
tanımlamakta olup, %19,7’sinin uzun süreli bir sağlık sorunu ya da hastalığı
bulunmaktadır. Bu sorunları arasında ilk üç sırayı %29,8 ile kas/iskelet sistemi
sorunları, %14,9 ile solunum sistemi sorunları ve %10,6 ile sürekli baş ağrısı
almaktadır. Gençlerin %46,4’ü Türkiye’de herhangi bir sağık hizmeti almış olup, en sık
hizmet alınan yerler devlet hastaneleri (%74,5), Suriyeli Hastanesi (%15,3) ve aile
sağlığı merkezleridir (%8,2). Sağlık hizmeti alan gençlerin %86,8’i hizmetlerden genel
olarak memnun olduğunu belirtmiştir (Tablo 5).
Erkeklerde genel sağlık düzeyini kötü olarak algılayanlar %82,0, çok kötü olarak
algılayanlar %2,3, kadınlarda kötü olarak algılayanlar %28,9, çok kötü olarak
algılayanlar %44,7’dir ve cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmaktadır (p<0,05). Erkeklerin %15,0’i, kadınların %25,4’ü uzun süreli bir sağlık
sorunu/hastalığı olduğunu belirtmiştir ve cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark bulunmaktadır (p<0,05). Bunun yanısıra ailenin ekonomik durumu ve uzun süreli
sağlık sorunu olma arasında anlamlı ilişki vardır (p<0,05).
Erkeklerin %39,4’ü, kadınların %55,3’ü Türkiye’de herhangi bir sağlık hizmeti
aldığını belirtmiştir ve cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmaktadır (p<0,05). Genel sağlık hizmeti kullanımı açısından, öğrenim durumu,
bireysel ve ailevi gelir durumuna göre anlamlı fark yoktur (p˃0,05).
Sağlık hizmetinden memnun kalma düzeyi erkeklerde %88,2, kadınlarda
%85,5’tir ve cinsiyetler arasında anlamlı fark yoktur (p˃0,05).
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Tablo 5. Araştırmaya Katılan Suriyeli Genç Mültecilerin Genel Sağlık Düzeyi ve Sağlık
Hizmeti Kullanımı ile İlgili Bazı Özelliklerine Göre Dağılımı (Hatay, Aralık 2015)

Algılanan Sağlık Durumu (n=249)
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Uzun Süreli Sağlık Sorunu/ Kronik Hastalık (n=249)
Yok
Var
Sağlık Sorunu (n=47)
Kas/ iskelet sistemi sorunları
Solunum sistemi sorunları
Sürekli baş ağrısı
Savaş yaraları / vücutta kurşun
Cilt sorunları
Göz ile ilgili sorunlar
Psikolojik sorunlar
Diğer
Türkiye’de Sağlık Hizmeti Kullanımı (n=248)
Hizmet kullanmayan*
Hizmet kullanan
Hizmet Alınan Yer (n=98)**
Devlet hastaneleri
Suriyeli Hastanesi (Orient)***
Aile sağlığı merkezi
Özel doktor
Hizmetten Memnuniyet Durumu (n=106)
Memnun kalan
Memnun kalmayan

Sayı

Yüzde

7
15
29
144
54

2,8
6,0
11,6
57,8
21,7

200
49

80,3
19,7

14
7
5
4
4
3
3
7

29,8
14,9
10,6
8,5
8,4
6,4
6,4
14,9

133
115

53,6
46,4

73
15
8
4

74,5
15,3
8,2
4,1

92
14

86,8
13,2

*Gerek duyduğu halde sağlık hizmeti kullanamayan toplam 15 katılımcı, hizmet kullanmama nedenleri arasında maddi
güçlükleri (10 kişi), mevcut hizmetleri bilmediklerini (5 kişi), işten vakit bulamadıklarını (3 kişi), dil sorunlarını (2 kişi) ve diğer
nedenleri (3 kişi) belirtmişlerdir.
**İki katılımcı birden fazla yerden hizmet aldığından, sütun toplamı %100’den fazladır.
***Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde Suriyeli mültecilere hizmet veren ve Suriyeli sağlık çalışanlarının görev yaptığı hastan
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Genç Mültecilerin Algılanan Sağlık Durumları
70

57.8

60

Yüzde

50

40

30

21.7
20

11.6
6

10

2.8
0

Çok iyi

İyi

Orta

Kötü

Çok kötü

Türkiye'de Sağlık Hizmeti Kullanılan Yerler

8.2

4

15.3

74.5

Devlet Hastaneleri

Suriyeli Hastanesi

Aile Sağlığı Merkezi

Özel
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Katılımcıların %66,4’ü gebeliği önleyici yöntemleri bildiğini belirtmiş olup, en sık
belirtilen üç yöntem doğum kontrol hapı (%63,3), rahim içi araç (%44,9) ve erkek
kondomudur (%26,6). Katılımcıların %46,8’i Türkiye’de gebeliği önleyici yöntemleri
nereden elde edebileceğini bildiğini belirtmiş olup, en çok belirtilen yerler eczane
(%82,5), hastane (%12,6) ve doktor (%11,7) olarak sıralanmıştır. Katılımcılar arasında
cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları bildiğini belirtenlerin sıklığı %69,1, AIDS’i
duyduğunu belirtenler %93,5’tir. Gençlerin %60,2’si AIDS’ten korunmanın mümkün
olduğunu, %23’ü korunmanın mümkün olup olmadığını "bilmediğini" belirtmiş olup,
belirtilen korunma yöntemleri arasında ilk üç sırayı tek eşlilik / evlilik dışı ilişkiden
kaçınmak (%42,8), başkalarının eşyalarını kullanmamak (%25,7) ve cinsel ilişkiden
kaçınmak (%18,4) almıştır (Tablo 6).
Herhangi bir GÖY bilme sıklığı erkeklerde %54,1, kadınlarda %78,8’dir ve
cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,05). GÖY’leri
bilenler evliler arasında da daha fazladır (p<0,05).
Erkek prezervatifi, kadın prezervatifi, doğum kontrol hapı ve takvim yöntemi
erkekler tarafından, RİA ve ertesi gün hapı kadınlar tarafından anlamlı olarak daha
fazla belirtilmiştir (p<0,05). GÖY’lerin elde edilebileceği yerleri bilme açısından
cinsiyetler arasında anlamlı fark yoktur (p˃0,05). CYBE’leri bilme, AIDS hastalığını
bilme ve AIDS’ten korunmaya yönelik farkındalık açısından cinsiyetler arasında ve
medeni duruma göre anlamlı fark yoktur (p˃0,05).
Yüksekokul ve üzeri öğrenim düzeyinde olanlar, hem GÖY’leri hem de nereden
elde edebileceğini anlamlı olarak daha fazla bilmektedir (p<0,05). Öğrenim düzeyi
arttıkça, CYBE’leri ve AIDS’i bilme düzeyi de artmaktadır (p<0,05).
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Tablo 6. Araştırmaya Katılan Suriyeli Genç Mültecilerin Üreme Sağlığı/Cinsel Sağlık
(ÜS/CS) ile İlgili Bazı Konularda Bilgi Durumlarının Dağılımı (Hatay, Aralık 2015)
Sayı
Gebeliği Önleyici Yöntemleri (GÖY) Bilme Durumu (n=238)
Bilmediğini belirten
Bildiğini belirten
Bilinen yöntemler (n=158)
Doğum kontrol hapı
Rahim için araç (RİA) / spiral
Erkek prezervatif / kondom
Ertesi gün hapı
Geri çekme
Tehlikesiz günler/ takvim yöntemi
Kadın prezervatifi
Enjekte edilenler / iğneler
Kadınlarda tüplerin bağlanması
Erkeklerde kanalların bağlanması
Süt/ emzirme ile korunma
Diğer
GÖY Elde Edilebilecek Yerleri Bilme Durumu (n=231)
Bilmediğini belirten
Bildiğini belirten
Bilinen Yerler (n=103)*
Eczane
Hastane
Doktor
Aile sağlığı merkezi
Diğer
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonları Bilme Durumu (n=246)
Bilmediğini belirten
Bildiğini belirten
Belirtilen Enfeksiyonlar (n=165)*
AIDS
İltihap
Diğer
AIDS’i Bilme Durumu (n=246)
Bildiğini belirten
Bilmediğini belirten
AIDS’ten Korunmak Mümkün müdür? (n=246)
Bilmiyorum
Hayır
Evet
Belirtilen Korunma Yöntemleri (n=152)*
Tek eşlilik / evlilik dışı ilişkiden kaçınmak
Başkalarının eşyalarını kullanmamak
Cinsel ilişkiden kaçınmak
AIDS olan kişiden uzak durmak
Ahlaklı olmak / günahtan/ haramdan uzak durmak
Güvenli kan nakli
Prezervatif kullanmak
Temizliğe/ sağlığa dikkat etmek
Hastaneye / doktora / eczaneye gitmek
Kan testi yaptırmak
Dua etmek / din
İlaçla korunmak

Yüzde

80
158

33,6
66,4

100
71
42
30
23
12
8
3
2
2
2
1

63,3
44,9
26,6
19,0
14,6
7,6
5,1
1,9
1,3
1,3
1,3
0,6

123
108

53,2
46,8

85
13
12
2
2

82,5
12,6
11,7
1,9
1,9

76
170

30,9
69,1

153
24
25

92,7
14,5
15,1

230
16

93,5
6,5

65
33
148

26,4
13,4
60,2

65
39
28
22
21
12
9
5
4
3
2
1

42,8
25,7
18,4
14,5
13,8
7,9
5,9
3,3
2,6
2,0
1,3
0,7

*Bazı katılımcılar birden fazla yanıt verdiğinden, sütun toplamı %100’den fazladır.
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Türkiye’de üreme sağlığı/cinsel sağlık (ÜS/CS) hizmeti/ danışmanlığı
alınabilecek yerleri bildiğini belirtenlerin sıklığı %46,3 olup, bu hizmetleri kullananların
sıklığı %16,0’dır. ÜS/CS hizmeti kullananlar en sık (%66,7) devlet hastanelerini
kullanmış olup, memnun kalanların sıklığı %97,1’dir (Tablo 7).
ÜS/CS hizmetileri için nereye başvuracağını bilenler erkeklerde %41,2,
kadınlarda %52,2’dir ve cinsiyetler arasında anlamlı fark yoktur (p˃0,05). ÜS/CS
hizmetlerini bilme durumu, medeni durum ve öğrenim durumu ile ilişkili bulunmamıştır
(p˃0,05).
Türkiye’de ÜS/CS hizmeti alma sıklığı erkeklerde %8,5, kadınlarda %25,0 olup,
cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,05). ÜS/CS
hizmeti alanlar evliler ve öğrenim düzeyi en düşük olanlar arasında da anlamlı olarak
daha fazladır (p<0,05). Bunun yanısıra bireysel geliri en yüksek (ayda 1000 TLve üzeri)
olan grup anlamlı olarak daha fazla ÜS/CS hizmeti almıştır (p<0,05).
Alınan ÜS/CS hizmetinden memnuniyet düzeyi erkeklerde %100,0, kadınlarda
%96,2’dir ve cinsiyetler arasında anlamlı fark yoktur (p˃0,05).

Tablo 7. Araştırmaya Katılan Suriyeli Genç Mültecilerin Üreme Sağlığı/Cinsel Sağlık
(ÜS/CS) ile İlgili Hizmetleri Bilme ve Kullanma Durumlarının Dağılımı (Hatay, Aralık 2015)
Sayı
ÜS/CS Hizmeti Alınabilecek Yerleri Bilme Durumu (n=246)
Bilmediğini belirten
Bildiğini belirten
Bilinen Hizmetler (n=105)*
Doktor
Hastane
Suriyeli Hastanesi (Orient)
Aile sağlığı merkezi
Eczane
Türkiye’de ÜS/CS Hizmeti Kullanma Durumu (n=244)
Hizmet kullanmayan
Hizmet kullanan
Hizmet Alınan Yerler (n=27)
Devlet hastaneleri
Özel doktor
Broşür
Suriyeli Hastanesi (Orient)
Hizmetten Memnuniyet Durumu (n=35)
Memnun kalan
Memnun kalmayan

Yüzde

132
114

53,7
46,3

60
46
4
3
2

57,1
43,8
3,8
2,9
1,9

205
39

84,0
16,0

18
4
3
2

66,7
14,8
11,1
7,4

34
1

97,1
2,9

*Bazı katılımcılar birden fazla yanıt verdiğinden, sütun toplamı %100’den fazladır.
**Gerek duyduğu halde ÜS/CS hizmeti kullanamayan katılımcılar, hizmet kullanmama nedeni olarak dil sorunlarını
(4 kişi), mevcut hizmetleri bilmediklerini (3 kişi), maddi güçlükleri (2 kişi) ve diğer nedenleri (4 kişi) belirtmişlerdir.
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Katılımcılara göre Suriyeli genç mültecilerin en öncelikli sağlık sorunları
psikolojik sorunlar (%34,1), üst solunum yolu enfeksiyonları (%24,4),
hipertansiyon/kalp hastalıkları (%19,9) ve kas/iskelet sistemi sorunlarıdır (%17,0).
Gençlerin Türkiye’de sağlık hizmetleri ile ilgili ilk üç sıradaki beklentileri; ilaçların
ücretsiz/düşük
ücretli
olması
(%45,2),
mültecilere
hizmet
veren
hastanelerin/merkezlerin artması (%17,6) ve doktorların, mültecilerin sorunlarını
anlaması/ilgili olmasıdır (%13,1) (Tablo 8).
Tablo 8. Araştırmaya Katılan Suriyeli Genç Mültecilerin Öncelikli Sağlık Sorunları* ve
Türkiye’de Sağlık Hizmetleri ile İlgili Bazı Beklentilerinin Dağılımı (Hatay, Aralık 2015)
Sayı
Genç Mültecilerin Öncelikli Sağlık Sorunları* (n=176)
Psikolojik sorunlar
Üst solunum yolu enfeksiyonları
Hipertansiyon / kalp hastalıkları
Kas-iskelet sistemi sorunları***
Kanser
Savaş yaraları / uzuv kayıpları
Diyabet
Diş hastalıkları
Mide hastalıkları
Akciğer hastalıkları
AIDS / CYBE
Cilt hastalıkları
Diğer****
Türkiye’de Sağlık Hizmetleri ile İlgili Beklentileri (n=199)
İlaçların ücretsiz / düşük ücretli sağlanması
Mültecilere hizmet veren hastanelerin /merkezlerin artması
Doktorların mültecilerin sorunlarını anlaması / ilgili olması
Hizmet kapsamının genişletilmesi (koruyucu-tedavi edici)
Tercüman
Psikolojik destek
Temiz ortamda / iyi koşullarda yaşam / gıda desteği
Çocuklara öncelik verilmesi
Para / malzeme yardımı
Yakında / kolay ulaşılır sağlık merkezi
Tekerlekli sandalye vb. araçların/malzemenin temini
Çalışma koşullarının iyileştirilmesi / iş sağlığı
Kimlik sorununun çözülmesi
Bilmiyorum
Diğer

Yüzde**

60
43
35
30
17
14
14
14
14
13
12
10
22

34,1
24,4
19,9
17,0
9,6
8,0
8,0
8,0
8,0
7,4
6,8
5,7
12,5

90
35
26
19
10
10
9
6
6
6
5
5
5
9
15

45,2
17,6
13,1
9,5
5,0
5,0
4,5
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
2,5
4,5
7,5

* Genç mültecilerin öncelikli sağlık sorunları hakkında kendi görüşleri sorulmuştur.
** Katılımcılar birden fazla sorun belirttiği için sütun yüzdesi %100’den fazladır.
***Bel ağrısı, sırt ağrısı, el-ayak ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı
**** Kan hastalıkları, çocuk hastalıkları, zehirlenmeler, sigara kullanımı, böbrek hastalıkları, alerji
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Toplumsal Cinsiyet ve Ayırımcılık
Katılımcıların %11,0’i Türkiye’de kadına yönelik şiddete tanık olduğunu
belirtmiştir. Bu tanıklar arasında başvurulabilecek yerleri bildiğini belirtenler %72,0
olup, en sık (%60,0) bilinen yer polis olmuştur. Mülteci kadınların en önemli sorunları
arasında ilk sıraları ekonomik sorunlar (%70,1), çocukların ve evin temel ihtiyaçlarını
karşılayamamak (%28,5), uygun iş olanaklarının yokluğu/iş bulamamak (%22,2) ve
evlerin olumsuz koşulları / korunaklı ev bulamamak (%21,5) almıştır. Türkiye’de yasal
evlilik yaşını bildiğini belirtenler %67,5 olup, bildiğini belirtenler arasında yasal yaşı
doğru bilenler %44,6’dır (Tablo 9).
Türkiye’de iken kadına yönelik şiddete tanıklık etme açısından cinsiyetler
arasında anlamlı fark yoktur (p˃0,05), ancak şiddet durumunda başvurulabilecek
yerleri bilme açısından erkekler (%100,0), kadınlara (%30) göre anlamlı olarak daha
bilgilidir (p<0,05). Mülteci kadınların önemli sorunları olduğunu düşünenler erkeklerde
%44,5, kadınlarda %81,1’dir ve cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmaktadır (p<0,05). Türkiye’de evlenme yaşını bilme sıklığı erkeklerde (%76,9),
kadınlara (%55,8) göre anlamlı olarak daha yüksektir (p<0,05).

Tablo 9. Araştırmaya Katılan Suriyeli Genç Mültecilerin Toplumsal Cinsiyet ile İlişkili
Bazı Bilgi ve Görüşlerinin Dağılımı (Hatay, Aralık 2015)

Sayı
Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddete (KYŞ) Tanıklık Durumu (n=246)
Tanık olmadığını belirten
Tanık olduğunu belirten
KYŞ Durumunda Başvurulabilecek Yerleri Bilme Durumu
(n=25)
Bildiğini belirten
Bilmediğini belirten
Başvurulabilecek yerler (n=25)
Polis
Jandarma
Muhtarlık
Valilik
Hastane / sağlık merkezi
Sivil toplum kuruluşları
Aile

Yüzde

219
27

89,0
11,0

18
7

72,0
28,0

15
1
1
7

60,0
4,0
4,0
28,0
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Tablo 9. (Devamı)
Mülteci Kadınların Önemi Sorunları Olduğunu Düşünme* (n=241)
Sorun beyan etmeyen
Sorun beyan eden
Belirtilen Sorunlar (n=144)
Ekonomik sorunlar
Çocukların ve evin temel ihtiyaçlarını** karşılayamamak
Uygun iş olanaklarının yokluğu / iş bulamamak
Evlerin olumsuz koşulları / korunaklı ev bulamamak
Fiziksel sağlık sorunları / sağlık hizmetlerine erişimde sorun
Dul olmanın güçlükleri
Erkeklerin sözel/ fiziksel tacizi
Korku/ psikolojik sorunlar
Zorla çalıştırılma / çalışma koşullarının ağırlığı / düşük maaş
Dil sorunu
Sınırdan geçişin kadınlar için zorluğu
Sosyal baskı / evden dışarı çıkamamak
Aile içi şiddet
Eğitime erişimde sorunlar
Diğer
Türkiye’de Yasal Evlilik Yaşı Hakkında Bilgi Durumu (n=246)
Bilmediğini belirten
Bildiğini belirten
Doğru bilen
Yanlış bilen

94
147

39,0
61,0

102
41
32
31
8
8
7
7
6
4
3
3
2
2
11

70,1
28,5
22,2
21,5
5,6
5,6
4,9
4,9
4,2
2,8
2,1
2,1
1,4
1,4
7,6

80
166
74
92

32,5
67,5
44,6
55,4

* Katılımcıların, mülteci kadınların sorunları hakkında kendi görüşleri sorulmuştur.
** Çocuklara süt, kıyafet, eve erzak, odun, kömür, soba, yatak, battaniye, temizlik malzemeleri

Katılımcıların %15,1’i, Türkiye’de herhangi bir nedenle dışlandığını ya da kötü
muamele gördüğünü belirtmiş olup, en sık yaşanan durumlar sokakta taciz/ fiziksel
şiddet (%64,7) ve çevre tarafından sevilmeme/ küçük görülme/ suçlanma/ alaydır
(%38,2) (Tablo 10).
Türkiye’de herhangi bir nedenle ayırımcılığa uğrama deneyimi açısından
cinsiyetler arasında anlamlı fark yoktur (p˃0,05). Beyan edilen dışlanma deneyimi, gelir
düzeyi yüksek olanlarda daha az olmakla birlikte anlamlı lişki yoktur (p˃0,05). Benzer
şekilde, beyan edilen dışlanma deneyimi yüksekokul ve üzeri öğrenim
düzeyindekilerde daha az olmakla birlikte anlamlı ilişki bulunmamıştır (p˃0,05).
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Tablo 10. Araştırmaya Katılan Suriyeli Genç Mültecilerin Herhangi Bir Nedenle
Ayırımcılığa Uğrama Deneyimlerinin* Dağılımı (Hatay, Aralık 2015)
Özellikler
Türkiye’de Herhangi Bir Nedenle Dışlanma/Kötü Muamele (n=238)
Yaşamadığını belirten
Yaşadığını belirten
Yaşanan Deneyim (n=34)
Sokakta taciz / fiziksel şiddet**
Çevre tarafından sevilmeme / küçük görülme/ suçlanma/alay
Aracın, paranın çalınması / maddi hasar
İşyerinde olumsuz çalışma koşulları
Evini kiraya vermeme
Diğer

Sayı

Yüzde

202
36

84,9
15,1

22
13
3
2
1
2

64,7
38,2
8,8
5,6
2,9
5,6

*Katılımcılar tarafından algılanan ayırımcı tutum/davranışlar sorulmuştur.
** Küfretme, saldırma/dövme, tükürme

Medya/ İletişim Araçlarının Kullanımı ve Sağlık Bilgisi Kaynakları
Katılımcılar arasında cep telefonu kullanma sıklığı %63,3, cep telefonu olanlar
arasında internete erişimi olanların sıklığı %42,0’dir. Katılımcıların %53,5’i televizyon
seyrettiğini belirtmiş olup, televizyon seyredenlerin tümü Arapça kanalları/Suriye
kanallarını seyretmekte, %19,0’ı Türkçe kanalları da seyretmektedir. Katılımcıların
%46,5’i internet kullanmakta, %34,3’ü Facebook, %26,5’i Whatsapp kullanmaktadır
(Tablo 11).
Erkekler, kadınlara göre anlamlı olarak daha fazla cep telefonu kullanmakta
(sırasıyla %87,0 ve %35,7), telefondan internete daha fazla erişmekte (%55,4 ve
%27,7), daha fazla TV seyretmekte (%64,9 ve %40,2), daha fazla internet (%63,4 ve
%25,9), Facebook (%53,4 ve %12,5), Twitter (%16,0 ve %0,0) ve Whatsapp (%36,3
ve %14,0) kullanmaktadır (p<0,05).
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Tablo 11. Araştırmaya Katılan Suriyeli Genç Mültecilerin Medya/ İletişim Araçlarını
Kullanma Durumlarının Dağılımı (Hatay, Aralık 2015)
Medya / İletişim Araçları (n=245)
Cep telefonu
Cep telefonundan internet erişimi
Televizyon
En çok izlenen kanallar (n=105)
Arap/Suriye kanalları*
Türkçe kanallar**
Haber kanalları
Bütün kanallar
Çocuk kanalları
Dizi / film / müzik kanalları
Dini kanallar
Diğer
Radyo
Gazete/Dergi
İnternet
Facebook
Whatsapp
Twitter
Viber
Instagram
Diğer

Sayı
155
103
131

Yüzde
63,3
42,0
53,5

105
20
15
11
10
6
2
5
1
114
84
65
21
12
8
7

100,0
19,0
14,3
10,5
9,5
5,7
1,9
4,8
0,4
46,5
34,3
26,5
8,6
4,9
3,3
2,9

* En fazla belirtilenler Al Jazeera, Al Arabiya, Orient, Halep
**En fazla belirtilenler NBC, Star, Fox ve Bugün TV

Katılımcıların sağlık konularında bilgi almayı tercih ettikleri kaynaklar arasında
ilk sıralarda sağlık çalışanları/ sağlık merkezleri (%57,7), anne/ baba (%38,2), kardeş
(%18,3) ve eş/ sevgili (%14,2) yer almaktadır (Tablo 12).
Sağlık konularında tercih edilen bilgi kaynakları açısından değerlendirildiğinde,
anne-babadan, eş/sevgiliden, televizyondan ve internetten bilgi alma cinsiyetlere göre
fark göstermezken (p˃0,05), erkekler kardeşlerinden, arkadaşlarından ve sağlık
çalışanlarından bilgi almayı kadınlara göre daha fazla tercih etmektedir (p<0,05).
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Tablo 12. Araştırmaya Katılan Suriyeli Genç Mültecilerin Sağlık Konularında Bilgi Almayı
Tercih Ettikleri Kaynakların Dağılımı (Hatay, Aralık 2015)
Bilgi Kaynakları (n=246)
Sağlık çalışanı / sağlık merkezi
Anne / baba
Kardeş
Eş / sevgili
Arkadaş
İnternet
Diğer tanıdıklar
Televizyon
Broşür / poster
Öğretmen / okul
Telefon danışma hattı
Radyo
Gazete / dergi
Facebook
Twitter
Diğer

Sayı
142
94
45
35
18
18
9
2
1
3

Yüzde
57,7
38,2
18,3
14,2
7,3
7,3
3,7
0,8
0,4
1,2
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma, Türkiye’de bulunan Suriyeli genç mültecilerin sağlık, eğitim,
istihdam ve toplumsal cinsiyet konularında gereksinimlerinin belirlenmesi amacı ile
yürütülmüş niceliksel bir araştırmadır. Hatay’da 18-30 yaş arası Suriyeli mülteciler ile
yürütülen bu araştırmanın bulguları, mülteci gençlerin sağlık, eğitim, çalışma hayatı ve
toplumsal cinsiyet alanlarında önemli sorunlar yaşadığına ve kadın ve erkekler
arasında önemli farklılıklar olduğuna işaret etmektedir.
Çalışmanın bulguları, Türkiye’de bulunan genç mültecilerin en az yarısının evli
ve çocuklu olduğunu, gençlerin ve ailelerinin ciddi maddi güçlükler yaşadığını,
gençlerin yarıdan fazlasının öğrenimlerine devam etmek istediğini, ancak Türkiye’de
başta ekonomik nedenlerle okula devam edemediğini, yarıdan fazlasının genellikle işçi
statüsünde olmak üzere çalıştığını ve on mülteci gençten yedisinin meslek edindirme
kurslarına katılmak istediğini göstermektedir. Gençlerin sağlık düzeyleri ile ilgili algıları
olumsuz olup, beşte birinin uzun süreli bir sağlık sorunu bulunmaktadır. Alınan sağlık
hizmeti ile ilgili genel memnuniyet düzeyi yüksek görünmekle birlikte özellikle ilaca
erişimde ciddi sorunlar olduğu anlaşılmaktadır. Genç mültecilerin üreme sağlığı ve
cinsel sağlık konuları ve Türkiye’de bu konuda hizmet alınabilecek yerler hakkında
bilgileri yetersizdir. Mülteci kadınların sorunları arasında ekonomik sorunlar, iş
bulamamak ve olumsuz barınma koşulları ön plana çıkmaktadır. Yaklaşık yedi gençten
biri Türkiye’de herhangi bir nedenle dışlandığını ya da kötü muamele gördüğünü
belirtmektedir.
Raporda bulguları sunulan niceliksel çalışmanın sonuçları, Türkiye’de bulunan
Suriyeli genç mültecilerin sağlık, eğitim, çalışma hayatı ve toplumsal cinsiyet
konularında çok boyutlu ve çok sektörlü müdahalelere gereksinimleri olduğunu
göstermektedir. Bu kapsamda, hem genel sağlık hem de üreme sağlığı ve cinsel sağlık
konularında sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme müdahaleleri, sağlık hizmetleri ile ilgili
farkındalık ve ilaca erişimin arttırılmasına yönelik müdahaleler, ekonomik güçlüklerin
azaltılması, sağlıklı barınma olanaklarına erişim, çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeler
ve olumsuz çalışma koşullarının önlenmesi, toplumsal cinsiyet konularında
farkındalığın arttırılması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesi ve toplumda
damgalama/ayırımcılığın önlenmesine yönelik müdahaleler önemli gözükmektedir.
Çalışmanın yürütüldüğü bölge ve zaman özelinde düşünüldüğünde, sağlık
alanında planlanacak müdahalelerde 18-30 yaş gençlerin en az yarısının evli ve
çocuklu olduğu, yarıdan fazlasının çalışan gençler olduğu ve ciddi maddi güçlükler
yaşadıkları, ayrıca Türkçe bilen gençlerin sayısının az olduğu dikkate alınmalıdır.
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Müdahaleler kapsamında, özellikle üreme sağlığı, cinsel sağlık ve erken
evlilikler dahil toplumsal cinsiyet konularında sağlığı geliştiren bilgi, tutum ve
davranışları kazandırmaya yönelik bilgi, eğitim, iletişim materyallerinin kullanılması,
eğitim programları düzenlenmesi, gençlere psikososyal destek sağlamaya yönelik
danışmanlık hizmetleri, Türkiye’de geçici koruma statüsünün sağladığı haklar ve başta
sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri ve sosyal hizmetler olmak üzere ülkede var olan
hizmetler konusunda bilgilendirici müdahaleler öncelikli olabilir. Mültecilere yönelik
damgalama ve ayırımcılığın önlenmesi ve yerel halk ile karşılıklı uyumun arttırılması,
ülkemizde sağlıklı bir geleceğin inşası açısından önemlidir.
Mülteci gençlere erişimde sağlık aracılığı ve akran eğitimi modellerinin yanısıra
çalışmanın bulgularına dayanarak televizyon, cep telefonu ve internetin kullanımı daha
fazla sayıda gence ulaşmaya yardımcı olacaktır. Mülteci gençlerin bu müdahalelerin
faydalanıcısı olmalarının yanısıra planlama, yürütme ve değerlendirme aşamalarına
aktif katılımlarının sağlanması da gelecekteki müdahalelerin başarısını arttıracaktır.
Bu çalışmanın bulguları değerlendirilirken, güçlü yanların yanı sıra bazı
sınırlılıkların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Çalışma, Türkiye’de yaşayan
genç mültecilerin tümünü temsil etmemekte olup, Hatay/Kırıkhan’da yaşayan genç
mülteciler için tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır. Çalışmada niceliksel veriler toplanmış
olup, gereksinimlerin belirlenmesinde niteliksel yöntemlerin kullanımının, bu çalışmayı
tamamlayıcı nitelikte olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, aynı bölgede, toplum
katılımlı aksiyon araştırması yöntemlerinden biri olan fotoses kullanılarak, ek bir
niteliksel çalışma yapılması planlanmıştır. Bu konuda ileride yapılacak daha geniş
kapsamlı araştırmalar da literatüre ışık tutacaktır.
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Ek I. Araştırma İzin Yazısı
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Ek II. Araştırma Soru Formu

Merhaba, benim adım ___________________________. Gençlerin hassas durumlarda
korunması ve desteklenmesini amaçlayan bir sivil toplum kuruluşundan geliyorum.
Gençlerin temel ihtiyaçlarına uygun, en iyi çözümleri bulmak amacıyla, Suriye’den gelen
gençlerin sağlık, eğitim ve istihdam alanlarında gereksinimlerini belirleyebilmek için bir çalışma
yürütüyoruz.
Bunun nasıl olacağını size anlatmam için müsaade etmenizi rica ediyorum. Bu araştırmaya
dâhil olmak istiyorsanız, bu kağıtta yazılı soruları size okuyacağım. Bütün sorulara özgürce,
dürüstce ve açıkça cevap vermenizi istiyorum. Hangi sorulara cevap vereceğinizi seçebilirsiniz.
Doğru veya yanlış cevap yoktur. Bütün düşünceler özeldir ve aynı derecede değerlidir.
Bu araştırmayı nasıl yürüttüğümüzü anlatmak isterim. Sorulara verdiğiniz yanıtlar ve kimlik
bilgileriniz kesinlikle gizli kalacaktır. Bu bilgilere sadece araştırmacılar erişebilecek ve
kimliğinizi ifşa edecek herhangi bir bilgi açıklanmayacaktır. Bu araştırmaya katılmanız
gönüllülük esasına dayalıdır.
Bu araştırmaya katılmak isteyip istemediğinize, Hatay çevresinde yaşayan bütün Suriyeli
gençlere yardımcı olacağınızı bilerek karar vermenizi isterim. Gelecekte planlayacağımız ve
geliştireceğimiz yararlı projelere önemli bir katkı olacaktır.
Sorularımız 4 konu hakkındadır: eğitim, çalışma, sağlık ve sosyal konular.
Bu görüşme ____ sürede sona erecektir.
Çalışmamıza katılmak ister misiniz?

Evet

Hayır
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Sosyodemografik Özellikler

1. Ne zaman doğdunuz?
Lütfen yıl olarak belirtiniz.

Yıl:

2. Görüşülen kişinin
cinsiyetini işaretleyiz.

3. Türkiye’ye ne zaman
geldiniz?
4. Hangi dilleri biliyorsunuz?

Erkek

Ay

Kadın

Yıl

Arapça

Türkçe

İngilizce

Kürtçe

Diğer (belirtiniz): ____________________
5. Hiç evlendiniz mi?

Evet

Hayır (Hayır ise 8.soruya geçiniz)

(Evet ise, resmi/devlet nikahınız var mı?)
Evet
6. Şu andaki medeni
durumunuz nedir?

7. Çocuğunuz var mı?

Hayır

Halen evli

Boşanmış

Ayrı yaşıyor

Eşi ölmüş

Hayır

Evet (çocuk sayısı……………….)
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Eğitim
8. Eğitim seviyeniz nedir? (Lütfen bitirdiğiniz en yüksek dereceyi belirtiniz)
Okuma yazması yok
Okuma yazması var, ancak hiç okula gitmemiş.
İlkokul (mezun ise mezun olarak, yoksa hangi sınıfı bitirdiğini belirtiniz____________
Ortaokul (mezun ise mezun olarak, yoksa hangi sınıfı bitirdiğini belirtiniz___________
Lise (mezun ise mezun olarak, yoksa hangi sınıfı bitirdiğini belirtiniz _____________
Yüksek Okul/Teknik Okul
Mezun ise mezun olarak, yoksa hangi sınıfı bitirdiğini belirtiniz:_____________
Hangi bölüm olduğunu belirtiniz: _______________________________________
Üniversite
Mezun ise mezun olarak, yoksa hangi sınıfı bitirdiğini belirtiniz:_____________
Hangi bölüm olduğunu belirtiniz: _______________________________________
Yüksek Lisans / Doktora
Mezun ise mezun olarak, yoksa hangi sınıfı bitirdiğini belirtiniz:_____________
Hangi bölüm olduğunu belirtiniz: _______________________________________
9. Eğitiminize Türkiye’de devam ediyor musunuz?
Evet

Hayır (Hayır ise 10.soruya geçiniz)

a. Evet ise, hangi seviyede?
İlkokul
Ortaokul
Lise
Yüksek Okul (Hangi bölüm olduğunu belirtiniz): _______________
Üniversite (Hangi bölüm olduğunu belirtiniz): _____________
Yüksek Lisans / Doktora (Hangi bölüm olduğunu belirtiniz): _____________
Diğer:_________________________
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10. Eğitiminize Türkiye’de devam etmek istiyor musunuz?
Evet

Hayır (Hayır ise, 11.soruya geçiniz)

a. Evet ise, hangi seviyede?
İlkokul
Ortaokul
Lise
Yüksek Okul (Hangi bölüm olduğunu belirtiniz): _______________
Üniversite (Hangi bölüm olduğunu belirtiniz): _____________
Yüksek Lisans / Doktora (Hangi bölüm olduğunu belirtiniz): _____________
b. Eğitiminize Türkiye’de devam etmek istiyorsanız, şu anda neden devam
edemiyorsunuz? (Lütfen seçenekleri okumadan, kişinin verdiği bilgiye göre
işaretleyiniz)
Dil sorunu
Maddi güçlükler
Eğitim olanakları / eğitim kurumları /başvuru ile ilgili bilginin olmaması
Çalışmak zorunda olmak
Evdeki
yükümlülükler
(ev
bakımı….)________________

işi,

çocuk

bakımı,

yaşlı

bakımı,

hasta

Suriye ve Türkiye’deki müfredat farklılıkları
Anavatandan geçerli bir diplomanın olmaması / denklik alamamak
Kayıt belgelerinin eksikliği / Türkiye’de emniyete kayıtlı olmamak
Geçerli oturma izninin olmaması
Yakınlarda bir eğitim kurumu bulunmaması
Aile/eşin izin vermemesi
Ulaşım güçlüğü
Diğer nedenler
________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Çalışma ve Gelir Durumu
11. Türkiye’ye gelmeden önce çalışıyor muydunuz?
Evet, çalışıyordum

Hayır, çalışmıyordum (Hayır ise, 12.soruya geçiniz)

a. Evet ise, ne iş yapıyordunuz? _________________________________________
12. Türkiye’de gelir getiren herhangi bir işte çalışıyor musunuz?
Evet, çalışıyorum.
Hayır, çalışmıyorum (Hayır ise c şıkkına geçiniz)
a. Evet ise, ne iş yapıyorsunuz? ___________________________________________
b. Bireysel olarak aylık geliriniz ortalama kaç liradır? ________________TL
c. Hayır ise, neden Türkiye’de çalışmıyorsunuz? (Lütfen seçenekleri okumadan kişinin
verdiği bilgiye göre işaretleyiniz)
Çalışmak istemiyorum
Dil sorunu
Evdeki yükümlülükler (ev işi, çocuk bakımı, yaşlı bakımı, hasta bakımı….)
Okuduğum için
Ulaşım güçlükleri
Uygun iş bulamamak
Kayıt belgelerinin olmayışı / Türkiye’de emniyete kayıtlı olmamak
Resmi çalışma izninin olmayışı
İş olanakları / çalışma izni ile ilgili bilginin olmaması
Varolan seçeneklerin benim eğitim/tecrübeme uymaması
Aile/eşin izin vermemesi
Sağlık sorunları
Diğer nedenler ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
13. Çalışma imkanınız olsaydı, burada katılmak isteyeceğiniz herhangi bir meslek
edindirme kursu olur muydu?
Evet (Hangi alanda olduğunu belirtiniz) _____________________________________
Hayır
14. Çevrenizdeki insanlarla kıyasladığınızda, ailenizin şu andaki ekonomik durumunu
nasıl tanımlarsınız?
Çok iyi

İyi

Orta

Kötü

Çok kötü
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Sağlık
15. Şu andaki sağlık durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz?
Çok kötü

Kötü

Orta düzeyde

İyi

Çok iyi

16. Herhangi uzun süreli bir sağlık sorununuz / hastalığınız var mı?
Evet (Sizce sakıncası yoksa belirtmek ister misiniz? ___________
Hayır
17. Türkiye’de herhangi bir sağlık hizmeti aldınız mı?
Evet (Hizmet alınan yeri/yerleri belirtiniz.)________________
(Evet ise, b seçeneğinden devam ediniz.)
Hayır
a. Hayır ise, neden? (Lütfen seçenekleri okumadan kişinin verdiği bilgiye göre
işaretleyiniz)
Maddi durumun yeterli olmayışı
Dil sorunu
Uygun hizmeti almak için nereye gideceğimi bilmiyorum
Mevcut sağlık hizmetlerini ya da nereye başvuracağımı bilmiyorum
Sorunlarımı karşı cinsiyetten bir doktorla paylaşmak istemedim
Burada sağlık hizmetlerine/sağlık çalışanlarına güvenmiyorum
Damgalanacağımı düşünüyorum
Aile/eşin izin vermemesi
Ulaşım güçlüğü
Maddi güçlükler
Kayıt belgelerinin olmayışı / Türkiye’de emniyete kayıtlı olmamak
Diğer nedenler
________________________________________________________________
b.

Aldığınız hizmetten/hizmetlerden genel olarak memnun kaldınız mı?
Evet

Hayır

18.Üreme sağlığı ya da cinsel sağlık konusunda bir sağlık sorunu yaşadığınız takdirde
ya da bu konularda danışmanlık almak isterseniz nereye başvurabileceğinizi biliyor
musunuz?
Evet

Hayır
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a. Evet ise, nereye/nerelere başvurabilirsiniz?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
19.Türkiye’de üreme sağlığı ya da cinsel sağlıkla ilgili bir sağlık hizmeti ya da
danışmanlık aldınız mı? (Kadınlar için gebeliği önleyici yöntem ve doğum dahil.)
Evet (Hizmet alınan yeri/yerleri belirtiniz_________________________
Hayır
Yanıt vermek istemiyorum
a) Hayır ise, neden? (Lütfen seçenekleri okumadan kişinin verdiği bilgiye göre
işaretleyiniz)
Gerekli bir durum olmadı.
Maddi durumun yeterli olmayışı
Dil sorunu
Uygun hizmeti almak için nereye gideceğimi bilmiyorum
Mevcut sağlık hizmetlerini ya da nereye başvuracağımı bilmiyorum
Sorunlarımı karşı cinsiyetten bir doktorla paylaşmak istemedim
Burada sağlık hizmetlerine/sağlık çalışanlarına güvenmiyorum
Damgalanacağımı düşünüyorum
Aile/eşin izin vermemesi
Ulaşım güçlüğü
Maddi güçlükler
Kayıt belgelerinin olmayışı / Türkiye’de emniyete kayıtlı olmamak
Diğer nedenler ________________________________________________________
b) Evet ise, aldığınız hizmetten memnun kaldınız mı?
Evet (Evet ise 20.soruya geçiniz)
Hayır

20.Gebeliği önleyici yöntemleri ya da yolları biliyor musunuz?
Evet

Hayır (b’ye geçiniz)

Yanıt vermek istemiyorum (b’ye geçiniz)
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a) Evet ise, hangi gebeliği önleyici yöntemleri biliyorsunuz? (Lütfen seçenekleri
okumadan kişinin verdiği bilgiye göre işaretleyiniz)
Erkek prezervatif / kondom

Geri çekme

Kadın prezervatifi

Enjekte edilenler / iğneler

Doğum kontrol hapı

Diafram, köpük, jel

Rahim için araç (RİA) / spiral

Vajinal halka

Kadınlarda tüplerin bağlanması

Deri altı implantı

Erkeklerde kanalların bağlanması
Ertesi gün hapı

Tehlikesiz günler/ takvim yöntemi
Süt/ emzirme ile korunma

Diğer yöntemler:___________________________
b) Siz ya da (varsa) eşiniz/partneriniz herhangi bir gebeliği önleyici yöntem
kullanmak istediğiniz takdirde, nereden elde edeceğinizi biliyor musunuz?
Evet

Hayır

Yanıt vermek istemiyorum

Evet ise, lütfen belirtiniz:
______________________________________________________
21.Şimdi sizinle cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda konuşmak istiyorum. Bu
tür hastalıklar cinsel beraberlik sırasında hasta kişiden sağlıklı kişiye bulaşır. Siz
cinsel yolla bulaşan bir hastalık duydunuz mu?
Evet

Hayır

Evet ise, hangi hastalıkları duydunuz?

22. AIDS isimli hastalığı hiç duydunuz mu?
Evet

Hayır

23. Bir insanın AIDS’ten korunmak için yapabileceği bir şey var mıdır?
Evet

Hayır

Bilmiyorum

Evet ise ne/neler yapmalıdır?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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24. Sizce Suriye’den gelen genç insanların en önemli üç sağlık sorunu (ya da sağlık
sorunlarına yol açabilecek en önemli alışkanlıkları) hangileridir?
I.

___________________________________________________________
______

II.

___________________________________________________________
______

III.

___________________________________________________________
_______

25. Türkiye’de genç göçmenlere/mültecilere yönelik hangi sağlık hizmetlerinin
öncelikle sağlanmasını istersiniz?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
26. Türkiye’de iken etrafınızda/mahallenizde eşinden/partnerinden/ailesinden şiddet
gören bir kadın gördünüz mü?
Evet

Hayır (Hayır ise, 27. Soruya geçiniz.)

a. Evet ise, bu kişi sizden yardım talep etseydi nereden destek alabileceğini biliyor
musunuz?
Evet

Hayır

Evet ise, nereden? (Lütfen seçenekleri okumadan kişinin verdiği bilgiye göre
işaretleyiniz)
Polis

Jandarma

Hastane / Sağlık merkezi

Sivil toplum kuruluşu

Valilik

Muhtarlık

Diğer:
______________________________________________________________
27. Çevrenizde Suriye’den gelen kadınların karşılaştığı ve çözülmesi gerektiğini
düşündüğünüz sorunlar var mı?
Evet

Hayır

Yanıt vermek istemiyorum

a. Evet ise, bize bu sorunlardan bahsedebilir misiniz?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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28. Türkiye’de genç erkekler ve kadınlar için yasal olarak izin verilen en erken
evlenme yaşını biliyor musunuz?
Evet (belirtiniz________)

Hayır

29. Türkiye’de cinsiyetiniz, fiziksel görüntünüz ya da başka bir özelliğiniz nedeniyle
başka insanlar tarafından dışlandığınız ya da size kötü davranılan herhangi bir durum
yaşadınız mı?
Evet

Hayır

Yanıt vermek istemiyorum

Evet ise, bize bu durum ya da durumlardan bahsedebilir misiniz?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
30.Türkiye’deki yaşamınızda aşağıda sayılan medya/iletişim araçlarından hangilerini
kullandığınızı belirtebilir misiniz?
Cep telefonu (evet ise telefondan internet erişiminiz var mı?

Evet

Hayır)

Televizyon (en çok izlediğiniz 3 kanalı belirtiniz__________________________
Radyo (en çok dinlediğiniz 3 kanalı belirtiniz______________________________
Gazete / Dergi (en çok okuduğunuz 3 yayını belirtiniz______________________
İnternet (evet ise hangi sıklıkla kullanıyorsunuz?_________________________
Facebook
Twitter
Instagram
Diğer: ______________________________________________________________
31.Sağlığınız ile ilgili konularda kimlerden/nerelerden bilgi almayı tercih edersiniz?
Anne / Baba

Kardeş

Arkadaş

Eş / Sevgili

Öğretmen / Okul

Sağlık çalışanı / Sağlık merkezi

Telefon danışma hattı

Televizyon

Radyo

Gazete / Dergi

İnternet

Facebook

Twitter

Broşür / Poster

Diğer: ______________________________________________________________

Araştırmamıza vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.
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Bu çalışma dışında ayrıca bir fotoğraf çalışması yürütülecektir. Eğer YUVA Derneği’nde
yürütülecek bu fotoğraf çalışmasına katılmak ve fotoğraflarınızın da bir fotoğraf
sergisinde sergilenmesini isterseniz (siz ya da evdeki diğer gençlerden istekli olanlar)
bize e-postanızı ya da telefon numaranızı verir misiniz? Verdiğiniz iletişim bilgisi yolu
ile sizi Ocak ayında Kırıkhan Toplum Merkezi’ne davet edeceğiz.

Görüşmecinin ek notları:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________
Mülakatın günü (gün/ay/yıl)
Mülakatın yeri
Görüşmecinin adı
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