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YÖNETICI ÖZETI

Bu çalışma, Toplum Temelli Göç Programları kapsamında, yerel ve göçmen topluluklar 
arasında çatışmaya yönelik algıların analizi ve sosyal uyumun değerlendirilmesi ama-
cıyla, UNHCR Projesi kapsamında, 1-15 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş-
tir. Çalışmanın verileri, 16 ildeki Türk Kızılay Toplum Merkezlerinde göçmenler ve yerel 
halkın katılımıyla düzenlenen telefon görüşmeleri ile yüz yüze ve çevrim içi odak grup 
görüşmeleri aracılığıyla toplanmıştır. Yerel ve göçmen halktan 1920 kişi gerçekleştirilen 
anket çalışmasına katılım gösterirken ayrıca 195 kişi ile odak grup görüşmeleri gerçek-
leştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular ile topluluklar arasındaki çatış-
maya ve sosyal uyuma yönelik algılar tespit edilerek, topluluklara yönelik sosyal uyum 
faaliyetlerinin şekillendirilmesi ile önleyici ve sürdürülebilir müdahalelerin geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır.

Araştırmaya katılanların sosyal uyum algıları incelendiğinde, 1198 kişinin (597 göçmen 
halk/601 yerel halk) kültürlerarası iletişimin sağlanması, 883’ünün (458 göçmen halk/425 
yerel halk) toplulukların ve bireylerin bir arada barış ve huzur içerisinde yaşaması, 786’sı-
nın (473 göçmen halk/313 yerel halk) dil bariyerinin aşılması, 645’inin (350 göçmen/295 
yerel halk) bireylerin sosyal, kamusal ve hukuki alana tam olarak katılım sağlaması, 
617’sinin (299 göçmen halk/318 yerel halk) karşılıklı empatinin kurulması, 576’sının (373 
göçmen halk/203 yerel halk) hak ve hizmetlere erişim, 373’nün (221 göçmen halk/152 
yerel halk) istihdama erişim ve geçimin sağlanması olarak ifade ettikleri görülmüştür. 

Katılımcıların göçmenlik ve kaynak ülke algıları incelendiğinde, katılımcılardan 551’inin 
Suriye, 154’ünün Irak, 89’nun Afganistan, 43’ünün savaştan kaçanlar, 37’sinin devleti ol-
mayanlar, 34’ünün Bulgaristan, 29’nun İran, 14’nün Filistin, 11’nin Somali ve 8’nin Orta 
Asya ülkelerinden gelenleri göçmen olarak tanımladıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Toplu-
luklar tarafından ‘göçmen’ denilince çoğunlukla akla Suriyelilerin geldiği anlaşılmaktadır.

Göçmenlerin sosyal dışlanmaya maruz kalma nedenlerine yönelik algılar incelendiğinde, 
katılımcıların 233’ünün (24,81%) ön yargılar, 224’ünün (%23,86) dil bariyeri, 203’ ünün 
(%21,62) kültürel farklılıklar, 163’ünün (%17,36) ekonomik nedenler (istihdam noktasında 
göçmenlerin önceliklendirilmesi, ucuz iş gücü vb. söylentiler), 66’sının (%7,03) söylentiler, 
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34’ünün (%3,62) medya ve 16’sının (%1,7) diğer sebepler cevabını verdiği görülmüştür. 
Büyük çoğunlukla toplumsal ön yargılar, dil bariyeri kaynaklı iletişim engelinin ve kül-
türel farklılaşmaya yönelik olan inancın göçmenlerin sosyal dışlanmasında etkili olduğu 
inancı görülmektedir.

Sosyal uyumun sağlanmasında etkin rol oynayabilecek paydaşlara yönelik veriler ince-
lendiğinde katılımcıların 1093’ünün (556 göçmen halk/537 yerel halk) Türk Kızılay temsil-
cisi, 943’ünün (425 göçmen halk/518 yerel halk) bölgesel idari sorumlular, 667’sinin (386 
göçmen halk/281 yerel halk) dini liderler, 667’sinin (319 göçmen halk/348 yerel halk) 
kanaat önderleri, 57’sinin (28 göçmen halk/29 yerel halk) gaziler şeklinde cevapladığı 
görülmüştür. Topluluk tarafından Türk Kızılay temsilcilerinin, kamu yöneticilerinin, dini 
liderlerin ve kanaat önderlerinin topluluklar arasında sosyal uyumun sağlanmasında et-
kili olacağına dair anlayışı taşıdıkları anlaşılmaktadır.

Göçmen katılımcıların yerel toplumla yaşadığı sorunlara ilişkin olarak; katılımcıların 
290’nın yerel halkın kullandığı dili bilmemekten kaynaklanan anlaşmazlıklar, 278’nin sü-
rekli yaşanan tartışma ve münakaşalar, 232’sinin söylenti kaynaklı yaşanan gerginlikler, 
224’nün kültürel farklılıklardan kaynaklı çatışmalar, 221’nin iş yerinde farklı muamele ve 
ayrımcılık, 199’nun okullarda yaşanan akran zorbalığı, 191’nin sözel saldırı, 187’sinin diğer, 
163’nün mahalle sakinleri ve komşular tarafından ayrımcılığa maruz kalma ve 151’nin ma-
halle ortamında huzursuzluk ve gerginlik cevabını verdiği görülmektedir. 

Göçmen katılımcıların yerel toplum ile ilgili düşünceleri incelendiğinde, 441’i iletişimi-
miz gayet iyi, 268’i iletişim kurmakta zorluk yaşıyorum, 229’u bizlere karşı çok fazla ön 
yargıları var, 220’si aralarında kendimi rahat hissediyorum, 216’sı samimiler ve ayrımcı-
lık yapmıyorlar, 209’u rahat bir şekilde arkadaşlık kurabiliyorum, 172’si bizlerle empati 
kuramıyorlar ve 90’ı herhangi bir şey düşünmüyorum şeklinde cevaplamıştır. Göçmen 
topluluğun büyük çoğunluğunun yerel topluluk ile iletişiminin iyi olduğunu düşündüğü 
anlaşılmaktadır. 

Yerel toplumun göçmen topluluk ile yaşadığı sorunlara ilişkin olarak; katılımcıların 
570’inin kültürel farklılıklardan kaynaklı çatışmalar, 345’inin ön yargı nedeniyle zaman 
zaman yaşanması, 272’sinin söylenti kaynaklı yaşanan gerginlikler, 260’ının iş yeri ve 
çalışma koşullarında şartların eşit olmamasından kaynaklı yaşanan gerginlikler, 190’nın 
mahalle ortamında huzursuzluk ve gerginlik, 161’inin medya tarafından yayılan bilgiler-
den kaynaklı sorunlar ve 96’sının diğer cevaplarını verdiği görülmüştür.  Yerel topluluğun 
kültürel olarak göçmenler ile farklılaştıklarını düşündükleri görülmektedir.

Yerel toplumun göçmen topluluk ile ilgili düşünceleri incelendiğinde, katılımcıların 350’si-
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nin Türkiye’de uzun süre kalabilirler, herhangi bir zararı yok, 253’ünün iletişimimiz gayet 
iyi, 229’unun çok fazla kalabalık aile yapıları var, 227’sinin düşük ücretle çalışarak istih-
damı olumsuz anlamda etkiliyorlar, 215’inin nüfus artışlarının kontrol edilmesi gerekiyor, 
182’sinin ülkelerine dönmeleri gerek, 155’inin herhangi bir şey düşünmüyorum, 105’inin 
topluluklar arası evlilikler ve akrabalıklar olmalıdır, 88’inin çok fazla suç işliyorlar cevabını 
verdiği görülmektedir. İlgili bulgudan hareketle yerel topluluğun göçmen topluluğa dair 
olumsuz bir tavır ile yaklaşmadığı, özellikle istihdam ve nüfus ile ilgili endişelerinin oldu-
ğu gözlemlenmektedir. 

Yerel ve göçmen topluluklar arasında yaşanan sorunların çözümünde Türk Kızılay’ın rolü 
sorulduğunda, katılımcıların 700’nün (%36,46) yüksek, 479’nun (%24,95) orta, 356’sının 
(%18,54) çok yüksek, 191’inin (%9,95) bilmiyorum, 99’nun (%5,16) az, 99’nun (%4,56) çok 
az cevabını verdiği görülmüştür. Topluluklar arasında Türk Kızılay temsilcilerinin sosyal 
uyumun sağlanmasında önemli bir yeri olduğuna dair inanışlarının olduğu anlaşılmakta-
dır.

Katılımcıların toplum merkezi faaliyetlerine katılmadan önce toplum ve birey ile uyumla-
rına yönelik cevaplar incelendiğinde, katılımcıların 792’sinin (%45,15) orta, 358’inin (%20
,41) yüksek, 337’sinin (%19,21) az, 134’ünün (%7,64) çok yüksek, 133’ünün (%7,58) çok az 
olduğunu ifade ettiği görülmüştür. Bu veriler ışığında, Toplum Merkezlerinin topluluklar 
üzerinde olumlu etkilerinin olduğu düşünülmektedir.

Toplum Merkezlerinde en faydalı buldukları aktivitelere dair katılımcıların, 1122’sinin (622 
göçmen halk/500 yerel halk) atölyeler, 533’ünün (236 göçmen halk/297 yerel halk) top-
luluğun doğru bilgilendirilmesi, 529’unun (266 göçmen halk/263 yerel halk) sosyal ve 
kültürel hayata dair bilgilendirmeler veya eğitimler, 410’unun (223 göçmen halk/187 ye-
rel halk) özel gün faaliyetleri, 377’sinin (192 göçmen halk/185 yerel halk) spor yoluyla 
uyum, 297’sinin (174 göçmen halk/123 yerel halk) danışma kurulları, 210’unun (115 göç-
men halk/95 yerel halk) çatışma çözümü ve sosyal arabuluculuk eğitimleri, 209’unun 
(110 göçmen halk/ 99 yerel halk) rol model başarı hikâyeleri, 154’ünün diğer (113 göçmen 
halk/41 yerel halk) cevaplarını verdikleri görülmüştür. 

Sosyal uyumun sağlanması için öneriler incelendiğinde, katılımcıların 1267’sinin sosyal 
uyum atölye ve faaliyetlerin artırılması, 826’sının dil bariyerinin kaldırılmasına yönelik 
girişimlerin artırılması, 801’inin sosyal uyum faaliyetlerine yerel ve göçmen topluluk-
ların daha çok dâhil edilmesi, 703’ünün istihdam ve girişimcilik desteklerinin artırılması, 
654’ünün sosyal yaşam kurallarına dair bilgilendirmelerin yapılması, 604’ünün söylen-
tilerin ve ön yargının önlenmesi amacıyla doğru bilinen yanlışlar seminerleri düzenlen-
mesi, 467’sinin topluluğun katılımını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesini ifade ettiği 
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görülmüştür. Katılımcıların sosyal uyum aktivitelerinin, sosyal uyumun artırılmasında 
etkili olabileceğini inandığı düşünülmektedir.

Yerel ve göçmen halk arasında mahalle ve komşuluk algısına ilişkin katılımcıların genellik-
le iyi ve samimi bir düzeyde ilişkiler olduğunu, Türkçe bilen göçmen komşular ile ilişkilerin 
düzeldiği gibi yargıların yanı sıra önyargıların varlığından, arkadaşlık ilişkisi kurulmadığın-
dan bahseden cevaplar ile karşılandığı görülmüştür. Diğer yandan, ortak kültür ve sos-
yal konulara ilişkin algıların ortak kültüre ilişkin dini birliktelikler, benzer mutfak kültürü, 
gelenek görenek benzerliği, tarihsel ortaklıklar, akrabalıklar gibi ortaklıklara değinildiği 
görülmüştür. 

Çatışma ve gerilim konularına ilişkin algıların yerel toplumda yaygın ön yargılar ve yanlış 
bilinen doğrular, istihdamda göçmenlerin düşük ücretle çalıştırılmasından dolayı yaşa-
nan gerginlik, dil bariyeri, kültürel farklılıklar, göçmenlerde doğum oranının fazla olması 
konularının çatışma ve gerilime neden olarak ifade edilmiştir. Çatışma durumunda ve-
rilen tepkiler incelendiğinde katılımcıların çoğunluğunun müdahale etmeme, olayı an-
lamlandırma ve sonra sorunu çözmeye çalışma, uzlaşmaya çalışma, anlayışlı yaklaşma 
cevaplarının işaret edildiği görülmüştür.

Sosyal uyumun sağlanmasında kültürel ve sosyal etkinliklerin, yerel ve göçmen toplu-
lukların bir araya getirilmesi, dil öğretimine eğilim gösterilmesi cevaplarının ve sosyal 
uyum faaliyetlerinin çatışma çözümüne etkisinde katılımcıların çoğunun toplum merkezi 
faaliyetlerinin etkisi olduğu, daha fazla kitleye ulaşılması gerektiğini vurguladıkları gö-
rülmüştür.
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ÇATIŞMA ANALIZI VE SOSYAL UYUM 
DEĞERLENDIRME ÇALIŞMASI 

1. GİRİŞ
Türkiye Cumhuriyeti 1922’yılından bu yana 6,5 milyondan fazla göçmene topraklarını 
açmış, göç gerçeğini birçok kez deneyimlemiştir.  Yakın tarihimizde yaşanan Suriye İnsani 
krizi sonrasında milyonlarca insan yerinden edilerek, başka ülkelere göç etmek zorunda 
kalmıştır. 29.07.2021 tarihi itibari ile ülkemizde 3.692.837 geçici koruma altındaki birey 
ikamet etmekte olup, geçici koruma altındaki bireylerin 1.750.246’sı 18 yaşından küçük-
tür . İstanbul, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Konya, Kilis, An-
kara illerinde geçici koruma altındaki göçmenlerin sayısı 100.000 kişiden fazladır. 

Göç, insanların hayatını derinden etkileyen sosyolojik ve psikolojik temelleri olan bir olay-
dır. Özellikle insani krizler sonrasında yaşanan göçlerde zorla yerinden edilen toplulukla-
rın, temel ihtiyaçları giderildikten sonra, mental iyi oluşlarının devamlılığı için yeni ikame 
alanlarına uyum sağlamaları önemlidir.  Sosyal uyum, göçmen ve yerel toplulukların bir 
arada yaşama becerilerini ifade eder. Göç eden topluluk ile yerel topluluk arasında sosyal 
uyum düzeyini artırarak, verimli bir hale getirmek mümkündür. 

Yerel ve göçmen halkın kısa sürede yoğun bir etkileşime girmesi sonucunda, bir arada 
yaşamaya dair sorunların azaltılması için toplum temelli müdahaleler gereklilik göster-
miştir. 16 ilde bulunan ve bir çok paydaş tarafından desteklenen Türk Kızılay Toplum 
Merkezleri, yerel ve göçmen halktan bireylere yönelik koruma faaliyetleri, sosyal uyum, 
sağlık ve psikososyal destek hizmetleri, dil eğitimi, istihdam edilebilirlik için mesleki eği-
tim ve geçim kaynağı desteği dâhil toplum düzeyinde bütünleşmiş destekler sunarak, 
göçmen ve yerel toplumların sosyal dayanıklılıkları ve iyilik hallerinin artırılması amaç-
lanmaktadır. Toplum Merkezleri sosyal uyum için aşağıda belirtilen alanlarda 16 ilde fa-
aliyetlerini sürdürmektedir:

- Toplulukların sosyal uyum atölyeleri ile bir araya getirilmesi, 

- Rol model faaliyetleriyle göçmenlere yönelik negatif imajın azaltılması, 
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- Toplumdaki sosyal gerilimin takip edilmesi, 

- Çatışma çözümü ve sosyal arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Gönüllük faaliyetlerinin sürdürülmesi,

- Kanaat önderleri aracılığıyla toplulukların bilgilendirilmesi.

Toplum Merkezlerinin bugüne kadar sosyal uyum faaliyetlerinden 493,910 kişi 
faydalanmıştır. 

1.1.  NEDEN BU ÇALIŞMA?
Türkiye coğrafyası 2011 yılı sonrasında nüfusunun neredeyse %5’ini oluşturan yaklaşık 
3,7 milyon göçmen ile yoğun bir şekilde yerel ve göçmen halk etkileşimini yaşamaktadır. 
Bu sosyal etkileşimin her yönüyle ele alınması ve yapılacak çalışmalara kaynak 
oluşturulması amacıyla irdelenmesi gereken bir konudur.  İlgili literatür incelendiğinde 
Türkiye’de sosyal uyum alanında yazılan raporların, gerçekleştirilen araştırmaların 
sınırlı çalışma grupları ile gerçekleştirildiği, kapsam olarak ise sosyal uyum düzeylerine 
odaklanıldığı görülmektedir.

Toplum Merkezleri

Sosyal Uyum 
Çalışmaları
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Bu çalışma yerel ve göçmen halk üzerindeki çatışmaya ve sosyal uyum değerlendirmelerine 
odaklanması sebebiyle çıktıları, önleyici ve süreç bazlı müdahalelere kaynaklık etmesi 
açısından, kendinden sonra gerçekleştirilecek çalışmalara örnek teşkil edebilecektir. 
Bu çalışmanın ilerleyen aşamalarda tekrarlanarak topluluklar arasındaki gerginlik 
kaynaklarının tespit edilmesi ve değişen algıların karşılaştırılmasıyla uyum düzeylerinin 
ölçülmesine yardımcı olacağı ön görülmektedir. 

1.2.  AMAÇ VE HEDEFLER
Bu çalışmanın amacı, göçmen ve yerel halkın görüşleri ile sosyal çatışmanın ve sosyal 
uyumun değerlendirilmesidir. Çalışma çıktıları ile Toplum Merkezleri -özellikle sosyal 
uyum- faaliyetlerine ve daha sonra gerçekleştirilecek araştırmalara katkı sağlanması 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda aşağıda belirtilen içerikler hakkında bilgi toplanmıştır:
- Sosyal uyumun kişiler için ne ifade ettiği, 

- Göçmenlik ve göçmenliğin kaynak ülkeleri,

- Topluluklar üzerinde etkileri olan paydaşlar,

- Sosyal uyumla ilgili konularda Türk Kızılay’ın rolü, 

- Toplum merkezi faaliyetlerinin sosyal uyum üzerindeki etkisi,

- Hangi sosyal uyum etkinliklerinin faydalı olduğu,

- Sosyal uyumun sağlanması için öneriler. 



TOPLUM TEMELLİ GÖÇ PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ       13

2. YÖNTEM
Çatışma analizi ve sosyal uyum değerlendirme anketi her bir Toplum Merkezinde 
toplamda 120 kişi ile gerçekleştirilmiştir.  120 kişiden 100 kişi Toplum Merkezi yararlanıcısı 
olup, geri kalan 20 kişi ise, Toplum Merkezi yararlanıcı olmayanlardan belirlenmiştir. Anket 
gerçekleştirilen 100 kişi Kota Örnekleme yöntemiyle Toplum Merkezlerinden yararlanan 
kişilerden, geri kalan 20 kişi Kartopu Tekniği kullanılarak belirlenmiştir.  Toplum Merkezi 
yararlanıcısı olmayan kişiler Toplum Merkezleri tarafından yerel ve göçmen toplumun 
yaşadığı bölgelerden seçilmiştir.  Odak grup görüşmeleri ise çalışmanın gerçekleştirildiği 
bütün illerde 12 kişi ile gerçekleştirilmiş olup, eşit bir şekilde cinsiyet dağılımı ve göçmen 
ile yerel halk oranına olabildiğince dikkat edilmiştir. Çatışma analizi ve sosyal uyum 
değerlendirme anketi üzerinden veriler toplanırken Kobo ToolBox araç seti kullanılmıştır. 
Toplum Merkezi personeli ve gönüllüleri aracılığıyla kişiler telefon ile aranarak Kobo 
ToolBox üzerinden anketler doldurulmuştur. 

2.1. TELEFON ARACILIĞIYLA ANKET UYGULAMASI
16 Toplum Merkezinde göçmen ve yerel toplum üyelerine telefon aracılığıyla ulaşılarak 
çatışma analizi ve sosyal uyum değerlendirme anketi gerçekleştirilmiştir. Her bir mer-
kezde toplam 120 kişiye ulaşılmış, 16 merkezde toplamda 1920 kişiye yönelik anket uy-
gulaması yapılmıştır. Katılımcıların 981’i (%51,09) göçmen, 939’u (%48,91) yerel halktan; 
953’ü (%49,64) erkek, 967’si (%50,36) kadındır. 
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2.2. ODAK GRUP GÖRÜŞMELERI 
16 Toplum Merkezi’nin her birinde göçmen ve yerel toplum üyelerinin katılımıyla yüz 
yüze veya çevrim içi olarak Odak Grup Görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Toplamda 32 OGG 
gerçekleştirilmiş olup, 195 kişilik göçmen ve yerel toplum üyesine erişim sağlanmıştır. 
Göçmenler ve yerel toplum ile ayrı ayrı OGG’ler düzenlenmiştir. Her iki toplumla ayrı 
OGG’lerin düzenlenmesinin sebebi, bireylerin açık bir şekilde görüşlerini ifade ederek di-
ğer taraftan etkilenmemesini sağlamaktır. Katılım sağlayan kişilerin 71’i 18-25 yaş aralı-
ğında, 89’u 30-45 yaş aralığında, 36’sı 45-60 yaş aralığındadır. OGG’lere katılım sağlayan 
toplum üyelerinin sayısı ve nitelikleri Tablo 1’ de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Odak grup görüşmesi katılımcılarına ait nitelikler 

Toplum Merkezi
Odak Grup Katılımcılarının Sayısı ve Niteliği

Yerel Göçmen
Toplam

Erkek Kadın Erkek Kadın

Adana Toplum Merkezi 3 3 3 3 12

Ankara Toplum Merkezi 3 3 3 3 12

Bursa Toplum Merkezi 2 4 2 4 12

Gaziantep Toplum Merkezi 3 3 3 3 12

Hatay Toplum Merkezi 3 3 3 3 12

İstanbul Toplum Merkezi-Anadolu Yakası 3 3 3 3 12

İstanbul Toplum Merkezi-Avrupa Yakası 3 3 3 3 12

İzmir Toplum Merkezi 3 3 3 3 12

Kahramanmaraş Toplum Merkezi 3 3 3 3 12

Kayseri Toplum Merkezi 3 3 3 3 12

Kilis Toplum Merkezi 3 3 3 3 12

Kocaeli Toplum Merkezi 3 3 3 3 12

Konya Toplum Merkezi 3 3 3 4 13

Mardin Toplum Merkezi 3 4 3 3 12

Mersin Toplum Merkezi 5 2 2 5 14

Şanlıurfa Toplum Merkezi 3 3 3 3 12

Toplam 49 49 46 52 195
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2.3. SINIRLAMALAR
Çalışmanın yürütülmesinde karşılaşılan en önemli zorluk, Covid-19 salgını sebebiyle çev-
rim içi anket ve OGG’lerin düzenlenmesi sırasında yaşanan teknik güçlükler olmuştur. 
Bazı üyelerin internet erişimine sahip olmamasından dolayı, görüşmeler telefon görüş-
meleri üzerinden yürütülmüştür. Diğer zorluklar arasında, yerel toplum üyelerinden daha 
fazla sayıda erkeğin, müsait olmamalarından dolayı çevrim içi OGG görüşmelerine dâhil 
edilememiş olmasıdır. Ayrıca bu çalışma, verilerin toplandığı çalışma grubu ile sınırlıdır. 

2.4. TELEFON ARACILIĞIYLA ANKET UYGULAMASI SONUCUNDA            
ELDE EDILEN BULGULAR
2.4.1. Çalışma Grubundaki Katılımcıların Demografik Profili
Araştırmanın çalışma grubunda 16 Toplum Merkezinin bulunduğu illerdeki yerel ve göç-
men katılımcılardan oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubundaki bulunan katılımcıla-
rın 981’i (%51,09) göçmen, 939’u (%48,91) yerel halk kişilerinden oluşmaktadır (Şekil 1.)

Araştırmanın çalışma grubunda bulunan katılımcıların yaş dağılımları incelendiğin-
de 717’sinin (%37,34) 18-30 yaş aralığında, 874’ ünün (%45,52) 30- 45 yaş aralığında, 
294’ünün (%15,31) 45-60 yaş aralığında ve 35’inin (%1,82) 60 yaş üzeri yaşta olduğu 
görülmüştür (Şekil 2). 

Şekil 1. Çalışma grubunda bulunan katılımcıların göçmen-yerel halk dağılımı
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Şekil 2. Çalışma grubunda bulunan katılımcıların yaş dağılımı

Şekil 3. Araştırmanın çalışma grubunda bulunan katılımcıların cinsiyete göre dağılımları

Araştırmanın çalışma grubunda bulunan katılımcıların 963’ü (%49,64)’ü erkek, 967’si 
(%50,36) kadındır (Şekil 3). 

Araştırmanın çalışma grubunda bulunan katılımcıların uyruklara göre dağılımları ince-
lendiğinde katılımcıların 961’nin (%50,05) Suriye uyruklu olduğu, 939’nun (%48,91) Türk 
vatandaşı olduğu ve diğer grubunda ise, İran, Yemen, Ürdün, Fas ve Türkmenistan uy-
ruklu oldukları görülmüştür (Şekil 4). 

CINSIYET

KadınErkek
%50,36 %46,64
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Şekil 4. Araştırmanın çalışma grubunda bulunan katılımcıların uyruklara göre dağılımı

Araştırmanın çalışma grubunda bulunan katılımcıların medeni hallerine göre dağılımla-
rı incelendiğinde, katılımcıların 1245’nin (%64,48) evli, 518’nin (%26,98) bekar, 86’sının 
(%4,48) dul (eşi vefat etmiş, kayıp gibi durumlarda), 65’inin (%3,39) boşanmış ve 6’sının 
(%0,31) imam nikahlı (resmi nikahlı olmayan) olduğu görülmüştür (Şekil 5).

Araştırmanın çalışma grubundaki katılımcıların çocuk sayılarına göre dağılımları incelen-
diğinde, katılımcıların 354’ünün (%25,80) iki çocuğu, 341’inin (%24,85) üç çocuğu, 262’si-
nin (%19,10) dört ve üzeri, 254’ünün (%18,51) dört çocuğu ve 161’nin (%11,73) bir çocuğu 
olduğunu ifade ettiği görülmüştür (Şekil 6). 

Şekil 5.  Çalışma grubundaki katılımcıların medeni halle göre dağılımı
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Şekil 6. Çalışma grubunda bulunan katılımcıların çocuk sayıları

Şekil 7. Çalışma grubunda bulunan eğitim durumları

Araştırmanın çalışma grubunda bulunan katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılı-
mı incelendiğinde, katılımcıların 459’unun (%23,91) ortaokul mezunu, 455’inin (%23,70) 
üniversite, 437’sinin(%22,76), 428’inin (%22,29) lise, 77’sinin (%4,01) okur-yazar, 37’sinin 
(%1,93) yüksek lisans, 20’sinin (%1,04) diğer (meslek okulu), 7’sinin (%0,36) doktora dü-
zeyinde eğitim seviyesine sahip olduğu görülmektedir (Şekil 7). 

Araştırmanın çalışma grubunda bulunan katılımcıların gelir durumuna göre dağılımları 
incelendiğinde, katılımcıların 654’ünün (%34,06) 1500-3000 Türk lirası arası gelire sahip 
olduğunu, 366’sının (%19,06) sosyal destek aldığını, 357’sinin (%18,59) 0-1500 Türk lirası 
arası gelire sahip olduğunu, 221’nin (%11,51) geliri olmadığını, 213’ünün (%11,09) 3000-
5000 Türk Lirası arası gelire sahip olduğunu ve 109’nun (%5,68) 5000 Türk Lirası ve 
üzeri geliri olduğunu ifade ettiği görülmüştür (Şekil 8).
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Şekil 8. Çalışma grubunda bulunan katılımcıların gelir dağılımı

Şekil 9. Çalışma grubunda bulunan katılımcıların TM faaliyetlerine katılma durumu

2.4.2. Çalışma Grubunda Bulunan Katılımcıların Sosyal Uyum 
Değerlendirmeleri

2.4.2.1. Toplum Merkezi Faaliyetlerine Katılım Sağlama Süresi
Araştırmanın çalışma grubunda yer alan katılımcıların 766’sının (%39,90) toplum mer-
kezi faaliyetlerine düzenli olarak katılım sağlamadığını ifade ettiği, katılımcıların 311’inin 
(%16,20) bir yıldan daha uzun süredir, 283’ünün (%14,74) yeni, 227’sinin (%11,82) bir ay ile 
üç ay arasında, 193’ünün (%10,05) üç ay ile altı ay arasında ve 140’ının (%7,29) bir yıldır 
toplum merkezi faaliyetlerine katılım sağladığını ifade ettiği görülmüştür (Şekil 9).
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2.4.2.2. Katılımcıların ‘Sosyal Uyum’ a İlişkin Algıları
Araştırmanın çalışma grubunda yer alan katılımcıların ‘Size göre sosyal uyum ne ifa-
de ediyor?’ sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde, katılımcıların 1198’nin (597 göç-
men halk/601 yerel halk) kültürlerarası iletişimin sağlanması, 883’ünün (458 göçmen 
halk/425 yerel halk) topluluklarının ve bireylerin bir arada barış ve huzur içerisinde ya-
şaması, 786’sının (473 göçmen halk/313 yerel halk) dil bariyerinin aşılması, 645’inin (350 
göçmen/295 yerel halk) bireylerin sosyal, kamusal ve hukuki alana tam olarak katılım 
sağlaması, 617’sinin (299 göçmen halk/318 yerel halk) karşılıklı empatinin kurulması, 
576’sının (373 göçmen halk/203 yerel halk) hak ve hizmetlere erişim, 373’ünün (221 göç-
men halk/152 yerel halk) istihdama erişim ve geçimin sağlanması cevabını verdikleri gö-
rülmüştür (Şekil 10).

2.4.2.3. Katılımcıların Göçmenlik ve Kaynak Ülke Algısı
Araştırmanın çalışma grubunda yer alan katılımcıların ‘Sizce hangi ülkeden göç edenlere 
göçmen denir?’ sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde, katılımcıların 551’inin Suriye, 
154’ünün Irak, 89’nun Afganistan, 43’ünün savaştan kaçanlar, 37’sinin devleti olmayan-
lar, 34’ünün Bulgaristan, 29’nun İran, 14’nün Filistin, 11’nin Somali ve 8’nin Orta Asya 
ülkeleri cevabını verdikleri görülmüştür (Şekil 11). 

Şekil 10. Katılımcıların ‘Sosyal Uyum’ algısı
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2.4.2.4. Sosyal Uyumun Sağlanmasında Etkin Rol Oynayabilecek Paydaşlar
Araştırmanın çalışma grubunda bulunan katılımcıların ‘Bulunduğunuz bölgede sizce sos-
yal uyumun sağlanmasında etkin rol oynayan/oynayabilecek en önemli paydaşlar kim-
lerdir?’ sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde katılımcıların 1093’ünün (556 göçmen 
halk/537 yerel halk) Türk Kızılay temsilcisi, 943’ünün (425 göçmen halk/518 yerel halk) 
bölgesel idari sorumlular (muhtar, belediye başkanı vb.), 667’sinin (386 göçmen halk/281 
yerel halk) dini liderler (imam, müftü, yerel veya göçmen dini kişiler vb.), 667’sinin (319 
göçmen halk/348 yerel halk) kanaat önderleri (STK temsilcisi, yaşlı, bilim insanı vb.), 57’si-
nin (28 göçmen halk/29 yerel halk) gaziler şeklinde cevapladığı görülmüştür (Şekil 13). 

Şekil 11. Katılımcıların göçmenlik ve kaynak ülke algısı

Şekil 12. Katılımcıların sosyal uyumun sağlanmasında etkili olacak kişilere yönelik cevapları
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2.4.2.5. Göçmenlerin Sosyal Dışlanmaya Maruz Kalma Nedenleri
Araştırmanın çalışma grubunda bulunan katılımcıların ‘Göçmenlerin sosyal dışlanmaya 
maruz kalmasındaki en büyük nedenler nedir?’ sorusuna verdikleri cevaplar incelendi-
ğinde katılımcıların 233’ünün (24,81%) ön yargılar, 224’ünün (%23,86) dil bariyeri, 203’ 
ünün (%21,62) kültürel farklılıklar, 163’ünün (%17,36) ekonomik nedenler (istihdam nok-
tasında göçmenlerin önceliklendirilmesi, ucuz iş gücü vb. söylentiler), 66’sının (%7,03) 
söylentiler, 34’ünün (%3,62) medya ve 16’sının (%1,7) diğer (saygı duyulmaması, duyar-
sızlık, bilgisizlik, milliyetçilik, siyasi nedenler ve yanlış algı) sebepler cevabını verdiği gö-
rülmüştür (Şekil 12).

2.4.2.6. Göçmen Katılımcıların Yerel Toplumda Yaşadığı Sorunlar
Araştırmanın çalışma grubunda bulunan göçmen katılımcılara yöneltilen ‘Yerel toplum 
ile yaşadığınız başlıca sorunlar nelerdir?’ sorusunda verilen cevaplar incelendiğinde ka-
tılımcıların 290’nın yerel halkın kullandığı dili bilmemekten kaynaklanan anlaşmazlıklar, 
278’nin sürekli yaşanan tartışma ve münakaşalar, 232’sinin söylenti kaynaklı yaşanan 
gerginlikler, 224’nün kültürel farklılıklardan kaynaklı çatışmalar, 221’nin iş yerinde farklı 
muamele ve ayrımcılık, 199’nun okullarda yaşanan akran zorbalığı, 191’nin sözel saldı-
rı, 187’sinin diğer (sorun yaşanmıyor, bilgisi yok, ekonomik sebepler), 163’nün mahalle 
sakinleri ve komşular tarafından ayrımcılığa maruz kalma ve 151’nin mahalle ortamında 
huzursuzluk ve gerginlik cevabını verdiği görülmektedir (Şekil 14).

Şekil 13. Katılımcıların göçmenlerin dışlanma nedenlerine yönelik cevapları
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2.4.2.7. Göçmen Katılımcıların Yerel Toplum İle İlgili Düşünceleri
Araştırmanın çalışma grubunda bulunan göçmen katılımcılara ‘Yerel toplumla ilgili dü-
şünceleriniz nedir?’ sorusu yöneltildiğinde alınan cevaplar incelendiğinde katılımcıların 
441’i iletişimimiz gayet iyi, 268’i iletişim kurmakta zorluk yaşıyorum, 229’u bizlere karşı 
çok fazla ön yargıları var, 220’si aralarında kendimi rahat hissediyorum, 216’sı samimiler 
ve ayrımcılık yapmıyorlar, 209’u rahat bir şekilde arkadaşlık kurabiliyorum, 172’si bizler-
le empati kuramıyorlar ve 90’ı herhangi bir şey düşünmüyorum şeklinde cevaplamıştır 
(Şekil 15). 

Şekil 14. Göçmen katılımcıların yerel toplum ile yaşadığı sorunlar

Şekil 15. Göçmen katılımcıların yerel toplum ile ilgili düşünceleri
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2.4.2.8. Yerel Toplumun Göçmen Topluluk İle Yaşadığı Sorunlar
Araştırmanın çalışma grubunda bulunan yerel katılımcılara yönetilen ‘Göçmen topluluk 
ile yaşadığınız başlıca sorunlar nelerdir?’ sorusu yöneltildiğinde alınan cevaplar incelen-
diğinde 570’inin kültürel farklılıklardan kaynaklı çatışmalar, 345’inin ön yargı nedeniy-
le zaman zaman yaşanması, 272’sinin söylenti kaynaklı yaşanan gerginlikler, 260’ının iş 
yeri ve çalışma koşullarında şartların eşit olmamasından kaynaklı yaşanan gerginlikler, 
190’nın mahalle ortamında huzursuzluk ve gerginlik, 161’inin medya tarafından yayılan 
bilgilerden kaynaklı sorunlar ve 96’sının diğer (sorun yaşanmıyor, bilgisi yok, iletişim ku-
rulamaması ve ekonomi) cevaplarını verdiği görülmüştür (Şekil 16). 

2.4.2.9. Yerel Toplumun Göçmen Topluluk İle İlgili Düşünceleri 
Araştırmanın çalışma grubunda bulunan yerel halktan katılımcılara ‘Göçmen toplulukla 
ilgili düşünceleriniz nedir?’ sorusu yöneltildiğinde alınan cevaplar incelendiğinde katılım-
cılardan 350’sinin Türkiye’de uzun süre kalabilirler, herhangi bir zararı yok, 253’ünün ile-
tişimimiz gayet iyi, 229’unun çok fazla kalabalık aile yapıları var, 227’sinin düşük ücretle 
çalışarak istihdamı olumsuz anlamda etkiliyorlar, 215’inin nüfus artışlarının kontrol edil-
mesi gerekiyor, 182’sinin ülkelerine dönmeleri gerek, 155’inin herhangi bir şey düşünmü-
yorum, 105’inin topluluklar arası evlilikler ve akrabalıklar olmalıdır, 88’inin çok fazla suç 
işliyorlar cevabını verdiği görülmektedir (Şekil 17). 

Şekil 16. Yerel toplumun göçmen toplum ile yaşadığı sorunlar
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2.4.2.10. Yerel ve Göçmen Topluluklar Arasında Yaşanan Sorunların Çözümünde 
Türk Kızılay’ın Etkisi
Araştırmanın çalışma grubundaki katılımcılara yerel ve göçmen topluluklar arasında 
yaşanan sorunların çözümünde Türk Kızılay’ın etkisi sorulduğunda, katılımcıların 
700’nün (%36,46) yüksek, 479’nun (%24,95) orta, 356’sının (%18,54) çok yüksek, 
191’inin (%9,95) bilmiyorum, 99’nun (%5,16) az, 99’nun (%4,56) çok az cevabını verdiği 
görülmüştür (Şekil 18). 

Şekil 17. Yerel toplumun göçmen topluluk ile ilgili düşünceleri

Şekil 18. Çatışmaların çözümünde Kızılay’ın etkisi
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2.4.2.11. Toplum Merkezi Faaliyetlerine Katılmadan Önce Katılımcıların Toplum ve 
Birey İle Uyumları
Araştırmanın çalışma grubundaki katılımcılara ‘Toplum merkezi faaliyetlerine katılım 
sağlamadan önce toplum veya bireyler ile uyum düzeyiniz nasıldı?’ sorusuna verilen 
cevaplar incelendiğinde, katılımcıların 792’sinin (%45,15) orta, 358’inin (%20,41) yüksek, 
337’sinin (%19,21) az, 134’ünün (%7,64) çok yüksek, 133’ünün (%7,58) çok az olduğunu 
ifade ettiği görülmüştür (Şekil 19). bilgisi yok, iletişim kurulamaması ve ekonomi) 
cevaplarını verdiği görülmüştür (Şekil 16). 

2.4.2.12. Katılımcıların Toplum Merkezlerinde Dahil Oldukları ve En Faydalı 
Buldukları Aktiviteler
Araştırmanın çalışma grubunda bulunan katılımcılara ‘Toplum merkezinde katılım sağ-
ladığınız veya dâhil olduğunuz hangi sosyal uyum faaliyetleri sizin için daha efektif ve 
yararlı olmuştur?’ sorusu yöneltilmiş ve verilen cevaplar incelendiğinde katılımcıların, 
1122’sinin (622 göçmen halk/500 yerel halk) atölyeler, 533’ünün (236 göçmen halk/297 
yerel halk) topluluğun doğru bilgilendirilmesi, 529’nun (266 göçmen halk/263 yerel halk) 
sosyal ve kültürel hayata dair bilgilendirmeler veya eğitimler, 410’nun (223 göçmen 
halk/187 yerel halk) özel gün faaliyetleri, 377’sinin (192 göçmen halk/185 yerel halk) spor 
yoluyla uyum, 297’sinin (174 göçmen halk/123 yerel halk) danışma kurulları, 210’nun (115 
göçmen halk/95 yerel halk) çatışma çözümü ve sosyal arabuluculuk eğitimleri, 209’nun 
(110 göçmen halk/ 99 yerel halk) rol model başarı hikâyeleri, 154’nün (113 göçmen halk/41 
yerel halk) diğer (bilgisi yok, dil kursları, girişimcilik destekleri, istihdama yönlendirme) 
cevaplarını verdikleri görülmüştür (Şekil 20).

Şekil 19. Toplum merkezi faaliyetleri öncesi uyum düzeyi
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2.4.2.13. Katılımcıların Sosyal Uyumun Sağlanması İçin Önerileri
Araştırmanın çalışma grubunda bulunan katılımcılara ‘Toplum merkezinde katılım sağ-
ladığınız veya dâhil olduğunuz hangi sosyal uyum faaliyetleri sizin için daha efektif ve 
yararlı olmuştur?’ sorusu yöneltilmiş ve verilen cevaplar incelendiğinde katılımcıların, 
1122’sinin (622 göçmen halk/500 yerel halk) atölyeler, 533’ünün (236 göçmen halk/297 
yerel halk) topluluğun doğru bilgilendirilmesi, 529’nun (266 göçmen halk/263 yerel halk) 
sosyal ve kültürel hayata dair bilgilendirmeler veya eğitimler, 410’nun (223 göçmen 
halk/187 yerel halk) özel gün faaliyetleri, 377’sinin (192 göçmen halk/185 yerel halk) spor 
yoluyla uyum, 297’sinin (174 göçmen halk/123 yerel halk) danışma kurulları, 210’nun (115 
göçmen halk/95 yerel halk) çatışma çözümü ve sosyal arabuluculuk eğitimleri, 209’nun 
(110 göçmen halk/ 99 yerel halk) rol model başarı hikâyeleri, 154’nün (113 göçmen halk/41 
yerel halk) diğer (bilgisi yok, dil kursları, girişimcilik destekleri, istihdama yönlendirme) 
cevaplarını verdikleri görülmüştür (Şekil 20).

Şekil 20. Toplum merkezi faaliyetleri öncesi uyum düzeyi
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Şekil 21. Sosyal uyumun sağlanması için öneriler
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Tablo 2. Yerel ve göçmen topluluklar arasındaki mahalle ve komşuluk algısı

3. ODAK GRUP GÖRÜŞMELERİ İLE ELDE 
EDİLEN BULGULAR

Tema Alt Tema f

Yerel ve Göçmen Toplu-
lukların Mahalle ve Kom-

şuluk Algısı

Komşuluk seviyesi iyi ve samimi bir düzeyde 28

İletişim kurmak istemiyorlar/iletişimimiz yok 8

Komşuluk ilişkilerimiz kötü/çok kötü 5

Türkçe öğrendikten sonra ilişkiler düzeldi/daha iyi hale geldi 4

Gençler/çocuklar/aileler arasında arkadaşlık ilişkisi çok iyi 4

Her iki tarafın da ön yargıları olabiliyor 4

Bölgeye göre ilişkilerin seviyesi değişebiliyor 4

Orta derecede bir iletişimiz/ilişkimiz var 3

Çocuklar arasında gerginlikler daha sık oluyor/kaynaşma zorluğu var 3

Göçmenlere yönelik olumsuz davranışlar bazen olabiliyor 3

Göçmenler Türkçe bilmedikleri için doğru iletişim kurulamıyor 3

Göçmenler ve Türk Toplumu iletişime geçmek istemiyor 2

Mahalle kültüründe yerel halkın yok sayıldığını düşünüyorum 1

Komşuların çok ses çıkarması dışında ilişkiler iyi 1

Şehir kültürü nedeniyle komşuluk ilişkileri zayıf 1

Yüz yüze ilişkiler iyi, ancak sosyal medyada algı olumsuz oluşabiliyor 1

Her geçen gün gerilim artıyor 1

Göçmenler belirli yerlerde toplanmış durumdalar 1

Yerel halk tarafından göçmenlere karşı ayrımcılık yapılıyor 1

Erkekler arasında iletişim kısıtlı/yok 1

Toplam 79

Araştırmanın katılımcıları ile gerçekleştirilen odak grup görüşmelerinde yerel ve göçmen 
halk arasındaki mahalle ve komşuluk algılarına ilişkin 79 ifade kullanılmıştır. Katılımcıların 
ifadeleri incelendiğinde 28’inin ‘komşuluk seviyesi iyi ve samimi bir düzeyde’, sekizinin 
‘iletişim kurmak istemiyorlar/iletişimimiz yok’, beşinin ‘komşuluk ilişkilerimiz çok kötü/

3.1. YEREL VE GÖÇMEN HALK ARASINDAKI MAHALLE VE 
KOMŞULUK ALGILARI
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çok kötü’, dördünün ‘Türkçe öğrendikten sonra ilişkiler düzeldi/daha iyi hale geldi’, dör-
dünün ‘Gençler/çocuklar/aileler arasında arkadaşlık ilişkisi çok iyi’, dördünün ‘Her iki ta-
rafın da ön yargıları olabiliyor’, dördünün ‘Bölgeye göre ilişkilerin seviyesi değişebiliyor’, 
üçünün ‘Orta derecede bir iletişimiz/ilişkimiz var’, üçünün ‘Çocuklar arasında gerginlikler 
daha sık oluyor/kaynaşma zorluğu var’, üçünün ‘Göçmenlere yönelik olumsuz davranış-
lar bazen olabiliyor’,  üçünün ‘Göçmenler Türkçe bilmedikleri için doğru iletişim kurulamı-
yor’, ikisinin ‘Göçmenler ve Türk toplumu iletişime geçmek istemiyor’ cevabını verdikleri 
görülmüştür (Tablo 2). Katılımcıların örnek ifadeleri aşağıda belirtilmiştir:

Bazıları ile çok iyi ama 
bazıları vatandaşlık alsa 
bile kötü davranıyor. Sen 
Suriyelisin diye olumsuz 
tepki gösteriyorlar.

Yahya (43), 
Adana’dan göçmen katılımcı)
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3.2. ORTAK KÜLTÜR VE SOSYAL KONULARA ILIŞKIN ALGILAR

Tema Alt Tema f

Ortak Kültür ve Sosyal 
Konulara İlişkin Algılar

Dini konularda benzerlikler bulunması 35

Benzer yemek kültürünün olması 20

Gelenek ve göreneklerin benzer olması 17

Benzer tarih ve kültürümüzün bulunmaktadır 7

Aile ahlakı/Yapısı/akrabalık benzerlikler ve aşiret ilişkilerinin aynı olması 7

Dildeki ortak kelimelerden kaynaklı benzerlikler ve Arapça ile Kürtçenin belirli 
bölgelerde konuşulması

5

Aile yapısı benzer değil/farklı 1

Hiç benzer yönlerimiz bulunmamaktadır 1

Eğitim sistemi ve bina yapıları benzer 1

Herkesin insan olması yönünden benzer özellikler taşımaktadırlar 1

Temizlik hassasiyeti, çay-kahve kültürü ile kahvaltı kültürünün benzerliği 1

Göçmenler ve Türk Toplumu iletişime geçmek istemiyor 2

Mahalle kültüründe yerel halkın yok sayıldığını düşünüyorum 1

Toplam 96
Tablo 3. Yerel ve göçmen toplulukların ortak kültür ve sosyal konular üzerine algısı

Odak grup görüşmelerinde yerel ve göçmen topluluktan katılımcılar ortak kültüre ve 
sosyal konulara ilişkin 96 ifade kullanılmıştır. Katılımcıların ifadeleri incelendiğinde 35’inin 
‘Dini konularda benzerlikler bulunması’, 20’sinin ‘Benzer yemek kültürünün olması’, 17’si-
nin ‘Gelenek ve göreneklerin benzer olması’, 7’sinin ‘Benzer tarih ve kültürümüzün bu-
lunmaktadır’, 7’sinin ‘Aile ahlakı/yapısı/akrabalık benzerlikler ve aşiret ilişkilerinin aynı 
olması’, 5’ inin ‘Dildeki ortak kelimelerden kaynaklı benzerlikler ve Arapça ile Kürtçenin 
belirli bölgelerde konuşulması’ cevaplarını verdiği görülmüştür (Tablo 3). 

Din ve yemek kültürlerimiz 
benzer özelliklere sahip. 
Konuşma üslubumuzda 
benzerlik göstermekte. Lehçeli 
konuşma tarzlarımız aynı 
bence...

Ceylan (26) 

Gaziantep’te yerel halktan katılımcı
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3.3. ÇATIŞMA VE GERILIM KONULARINA ILIŞKIN ALGILAR

Tema Alt Tema f

Çatışma ve Gerilim Konu-
larına İlişkin Algılar

Yerel toplumda ön yargıların bulunması/toplumda yaygın olan yanlış bilgiler 16

Düşük ücret ve daha çok göçmenlere istihdam sağlanması 15

İletişim kurulamaması nedeniyle yaşanan sorunlar (Dil sorunu) 11

Kültürel farklılıkların bulunması 11

Göçmenlerde doğum oranı ve çocuk sayısının fazla olması 6

Göçmenlere yardım sağlanması yerel toplumda gerilime neden olabiliyor 6

Ekonomik/Maddi sebeplerden kaynaklı anlaşmazlıkların yaşanması 5

Birden fazla ailenin aynı evde kalması (gürültü, hijyen vb.) 3

Çalışma alanında yerel-göçmen aynı hakka ve ücrete sahip olmaması 2

Yüksek kira bedelleri nedeniyle yaşanan sorunlar 2

Göçmenler tarafından yerel toplumla diyalog veya iletişim kurmak 
istenmemesi

2

Göçmenlerin temizlik ve hijyene daha fazla hassasiyet göstermemeleri 
nedeniyle ortaya çıkan sorunlar

2

Yerel toplumun zaman zaman zorbalık ve ayrımcılık yapması 2

Çocuklara yönelik akranların zorbalık yapması 1

Öğretmenlerin göçmen çocuklara yeterli ilgi göstermemesi 1

Göçmenlerin kendi dillerini konuştukları zaman negatif bir algı oluşması 1

Hukuksal sistem farklılığının olması (çoklu evlilik vb.) 1

Yardımların fon kaynaklı olduğunun yerel halk tarafından bilinmemesi 1

Orta yaş/yaşlı olan göçmenlerin kalıplaşmış düşüncelerinin bulunması 1

Göçmenlerin zamana uymaması, Yerel toplumun ise zamana riayet etmesi 
sorun olabiliyor (iş hayatı vb.)

1

Toplam 90
Tablo 4.  Yerel ve göçmen toplulukların çatışma ve gerilim konularına ilişkin algıları

Katılımcıların verdikleri cevaplar incelendiğinde çatışma ve gerilim konuları ile ilişkin 90 
ifadenin kullanılmıştır. Katılımcıların 16’sının ‘Yerel toplumda ön yargıların bulunması/
toplumda yaygın olan yanlış bilgiler’, 15’inin ‘Düşük ücret ve daha çok göçmenlere istih-
dam sağlanması’, 11’nin ‘İletişim kurulamaması nedeniyle yaşanan sorunlar (Dil sorunu)’, 
11’nin ‘Kültürel farklılıkların bulunması’, 6’sının ‘Göçmenlerde doğum oranı ve çocuk sayı-
sının fazla olması’, 6’sının ‘Göçmenlere yardım sağlanması yerel toplumda gerilime neden 
olabiliyor’ cevabını verdiği görülmüştür (Tablo 4).  
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Suriyelilerde erkekler daha 
çok söz sahibidir ama Türk aile 
yapısında kadın ve erkek eşit 
söze sahiptir. Suriyeli erkekler 
bundan rahatsız olduğu için 
çatışma oluşabiliyor. Ayrıca 
Türkler kadının söz sahibi 
olmamasını yanlış bulur ve 
bu konuda hep Suriyelileri 
uyarırlar. Türkler zamanlamaya 
önem verirler ve çok dakiktirler. 
Fakat Suriyeliler böyle değildir 
ve bu sebeple özellikle kamu 
kurumlarında çok çatışma 
çıkar.

Adana’dan göçmen 

kadın katılımcı (36)

Çalışma hayatlarında Türklerle 
aynı işleri yapmamıza rağmen 
aynı aylığı alamıyor oluşumuz 
gibi konular olduğunu 
düşünüyorum. Yani sosyal 
hayatta eşit olamayan bir 
yaklaşım var.

Kilis’ten göçmen katılımcı 
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3.4. ÇATIŞMA DURUMUNDA VERILEN TEPKILERE ILIŞKIN 
DÜŞÜNCELER

Tema Alt Tema f

Çatışma Durumunda Ve-
rilen Tepki

Müdahale etmem/tepkisiz kalırım 16

Önce olayı anlamaya, sonra sorunu çözmeye çalışırım 10

Mantıklı bir şekilde konuşur uzlaşmaya çalışırım 5

Uzlaştırmak için Arabuluculuk yaparım 4

Anlaşmaya çalışırım, ayırım yapmam, orta yolu bulmaya çalışırım 4

Anlayışlı olur, sakinleştirmeye çalışırım, insanlarla uzlaşırım 4

Ağlar, tepki veremem 3

Sınır dışı korkusu/ailenin korunması nedeniyle tepkisiz kalırım 3

Haklı olan tarafı desteklerim/adil olmaya çalışırım 3

Polisi arayıp, duruma müdahil olmasını sağlarım 2

Arabuluculuk yaparım 2

Başka konu açar veya Türkçe bilen arkadaşımı çağırırım 1

Türkçem iyi olmadığı için işaret diliyle anlatmaya çalışırdım 1

Zayıf olanın yanında olur, destek sağlarım 1

Haklı haksız bakmadan gerginliği düşürürüm 1

Kanaat Önderleri aracılığıyla çözmeye çalışırım 1

Göçmen: ''özür dileyerek'' 1

Toplam 62

Katılımcıların verdikleri cevaplar incelendiğinde çatışma durumunda verilen tepkilere 
ilişkin 62 ifade kullanılmıştır. Katılımcıların 16’sının ‘Müdahale etmem/tepkisiz kalırım’, 
10’nun ‘Önce olayı anlamaya, sonra sorunu çözmeye çalışırım’, 5’nin ‘Mantıklı bir şekil-
de konuşur uzlaşmaya çalışırım’, 4’nün ‘Uzlaştırmak için Arabuluculuk yaparım’, 4’nün 
‘Anlaşmaya çalışırım, ayırım yapmam, orta yolu bulmaya çalışırım’, 4’nün ‘Anlayışlı olur, 
sakinleştirmeye çalışırım, insanlarla uzlaşırım’ cevabını verdiği görülmüştür. Yanıtları ve-
renlerden sadece 12 kişi Çatışma Çözümü ve Sosyal Arabuluculuk eğitimini almış, geri 
kalan üyeler görüşmenin yapıldığı tarihte henüz bu eğitimi almamıştı. (Tablo 5). 

Tablo 5.  Yerel ve göçmen toplulukların çatışma durumunda verilen tepkilere ilişkin düşünceler
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Haklı olan tarafta yer alıyorsam 
polise şikâyet ederim. Hakkımı 
ararım. Haksız taraftaysam da 
haklı olanla uzlaşmayı tercih 
ederim.

Gaziantep’ten Göçmen Katılımcı, 
Mustafa (43) 

İki tarafı da dinleyerek ortak 
çözüm üretmeye çalışırım.

Ebru (43), Hatay’dan göçmen 
katılımcı.
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3.5. SOSYAL UYUMU SAĞLAMAK IÇIN YAPILACAK ETKINLIKLER

Tema Alt Tema f

Sosyal Uyumu Sağlamak 
Adına Yoğunluk Verilecek 

Faaliyetler

Kültürel ve sosyal uyum etkinlikleri yoğunlaştırılmalı (spor, gezi, sem) 22

Her iki topluluğa bilgilendirme ve ortak faaliyetler yapılmalıdır 14

Türkçe dil atölyelerinin ve dil öğretiminin daha çok artırılması 12

Atölyenin ve sosyal kurs/faaliyetlerin artırılması gerek 9

Doğru bilinen yanlışlar artırılması ve yaygınlaştırılması 4

Kadınlara özel etkinliklerin yapılmalıdır/artırılmalıdır 3

Kadınları sosyal/çalışma hayatına dahil edilmeleri için çalışmalar yapılabilir 3

Meslek edindirme kurslarına yoğunluk verilmelidir 2

Çocuklara yönelik özel etkinlikler yapılmalıdır 2

Sosyal Uyum eğitimleri artırılmalıdır (şehir hayatı, kültür, tarih, sos hay) 2

Göçmenlerin kültürleri yerel topluma öğretilebilir 2

Yerel toplum kültürünün göçmenlere öğretilmesine yoğunluk verilebilir 2

Ramazan gibi dini günlerde ortak faaliyetler yapılmalıdır 1

Dil atölyeleri ve kurslarının çeşitlendirilmesi yapılabilir 1

Arapça dil atölyeleri de açılmalıdır 1

Okullarda her bir sınıfta akran arabulucusunun bulunması gerek 1

Her bir göçmen çocuğun yerel toplumdan arkadaşı olmalı 1
Erkek katılımcıların artırılması gerek 1

Toplam 83

Katılımcılar sosyal uyumu sağlamak için yapılacak etkinliklere verdikleri cevaplara iliş-
kin 83 ifade kullanılmıştır. Katılımcıların cevapları incelendiğinde, katılımcıların 22’sinin 
‘Kültürel ve sosyal uyum etkinlikleri yoğunlaştırılmalı’ (spor, gezi, sem), 14’ünün ‘Her iki 
topluluğa bilgilendirme ve ortak faaliyetler yapılmalıdır’,  12’sinin ‘Türkçe dil atölyeleri-
nin ve dil öğretiminin daha çok artırılması’, 9’nun ‘Atölyenin ve sosyal kurs/faaliyetlerin 
artırılması gerek’, 4’nün ‘Doğru bilinen yanlışlar artırılması ve yaygınlaştırılması’, 3’ nün 
‘Kadınlara özel etkinliklerin yapılmalıdır/artırılmalıdır’, 3’nün ‘Kadınları sosyal/çalışma ha-
yatına dâhil edilmeleri için çalışmalar yapılabilir’ cevabını verdiği görülmüştür (Tablo 6). 

Tablo 6.  Yerel ve göçmen halktan katılımcıların sosyal uyumu sağlamak için yapılacak etkinlikler
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Öncelikle bu sorunları aşmak 
için çocuklara yoğunlaşmak 
gerekiyor. Türk ve Suriyeli 
anneler için yemek yapma 
etkinlikleri olmalı. Çocuklar için 
“Ağaç yaşken eğilir” şeklinde 
düşünüp faydalı ve uyumlu 
olacakları şekilde eğitmemiz 
ve buna yönelik etkinlikler 
yapmamız gerekir.

İstanbul’dan göçmen katılımcı
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3.6. SOSYAL UYUM FAALIYETLERININ ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNDE 
ETKISI

Tema Alt Tema f

Sosyal Uyum Faaliyetle-
rinin Çatışma Çözümünde 

Etkisi

TM faaliyetleri sayesinde yerel ve göçmen topluluklar arasındaki ön yargılar 
kırılmakta ve değişmekte

28

Yapılan etkinlikler çok bilinmiyor, bu sebeple iletişim çalışmalarına ağırlık ve-
rilmelidir

5

Kızılay'ın rolü oldukça önemli 4

Daha fazla kitleye ulaşılması gerekiyor ve Kızılay bilinirliğin artırılması yararlı 
olabilir

4

Doğru bilinen yanlışlar ön yargıların kırılmasında etkili oluyor 3

Rol model çalışmaları etkili oluyor 2

Danışma Kurulları, toplumun ihtiyaçlarını ve düşüncelerini yansıtmada olduk-
ça önemli bir görev üstleniyor

2

Uzak mahalle ve bölgelere de ulaşılması gerekiyor 2

Kişiden kişiye ve durumdan duruma farklılık gösterir 1

Topluluklar arasında iletişimin artırılması gerekir 1

Etkili değil 1

Kızılay’daki faaliyetler oldukça verimli ve yerel halk ile göçmenler bir araya 
gelebiliyor. Ancak, diğer STK’larda yerel halk ve göçmenlerle birlikte faaliyet 
yapılmıyor

1

Algıyı ve bilinci artıracak çalışmalara ağırlık verilmeli 1

Toplam 55

Katılımcılar sosyal uyum faaliyetlerinin çatışma çözümüne etkisine ilişkin 55 ifade kul-
lanılmıştır. Katılımcıların verdikleri cevaplar incelendiğinde, katılımcıların 28’nin ‘TM faa-
liyetleri sayesinde yerel ve göçmen topluluklar arasındaki ön yargılar kırılmakta ve de-
ğişmekte’, 5’nin ‘Yapılan etkinlikler çok bilinmiyor, bu sebeple iletişim çalışmalarına ağırlık 
verilmelidir’, 4’nün ‘Kızılay’ın rolü oldukça önemli’, 4’nün ‘Daha fazla kitleye ulaşılması 
gerekiyor ve Kızılay bilinirliğin artırılması yararlı olabilir’, 3’nün ‘Doğru bilinen yanlışlar ön 
yargıların kırılmasında etkili oluyor’ cevabını verdiği görülmüştür. 

Tablo 7.  Sosyal uyum faaliyetlerinin çatışma çözümüne etkisi
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Doğru bilinen yanlışlar 
çalışması yerel halka 
aktarılmaya devam edilmeli. 
Yerel halkta bilgi eksikliği 
olduğu için olumsuz yargı ve 
algılara hızlıca kapılabiliyorlar.

Kayseri’den katılımcılar

Toplum merkezinin giyim 
atölyesi olmasaydı Suriyeli 
bireyler ile böyle iyi 
kaynaşamazdım. Toplum 
Merkezine teşekkür ederim.

 Kilis’ten yerel halktan katılımcı
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4. ÇATIŞMA ANALİZİ VE SOSYAL UYUM 
DEĞERLENDİRME ANKETİ
DEĞERLENDIRME ÖNCESI ONAY
Bu değerlendirme çalışmasının amacı, yerel ve göçmen toplum arasında var olan çatış-
ma konularını anlamak, sosyal gerilimi ölçmek, ön yargıları anlayabilmek ve Türk Kızılay 
tarafından gerçekleştirilen sosyal uyum çalışmalarının etkililiğini ölçmektir. Bu değer-
lendirme kapsamında bilgiler isimsiz kaydedilecek ve Türk Kızılay’ın faaliyetlerinin ge-
liştirilmesinde kullanılacaktır. Bu çalışmaya katılmak hizmetlerimizden faydalanmanızı 
etkilemeyecek olup tamamen gönüllülük kapsamındadır.
Değerlendirme çalışmamız yaklaşık olarak 10 dakika sürecektir ve 18 sorudan oluşmak-
tadır. Bu kapsamda değerlendirme çalışmasına katılmak istiyor musunuz?
Evet, (Bu seçenek seçilirse, görüşmeye devam edilir)

Hayır, (Bu seçenek seçilirse, görüşme sonlandırılır)

Sorular
1) Hedef Kitle (Yerel veya göçmen)

2) Tarih

3) Toplum Merkezi

4) Formu dolduran personel/gönüllü ad-soyadı

5) Yaş aralığı (tek seçimli ve zorunlu)

- 18 – 30
- 30 - 45
- 45 – 60
- 60 üzeri

6) Cinsiyet (tek seçimli ve zorunlu)

- Kadın
- Erkek
- Belirtmek İstemiyor

7) Uyruk (tek seçimli ve zorunlu)

- Türk vatandaşı
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- Suriye
- Irak
- Afganistan
- Somali
- Diğer

8) Medeni Hal (tek seçimli ve zorunlu)

- Bekar
- Evli
- Boşanmış –
- Dul
- İmam nikahlı (resmi nikahı olmayanlar)

9) Varsa çocuk sayısı? (tek seçimli ve zorunlu değil)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 4 ve üzeri

10) Eğitim durumu (en son bitirilen okul) (tek seçimli ve zorunlu)

- Okuryazar
- İlkokul
- Ortaokul
- Lise
- Üniversite
- Yüksek Lisans 
- Doktora
- Diğer

11) Ailenin maddi gelir düzeyi (tek seçimli ve zorunlu)

- Geliri yok
- Geliri yok – Sosyal Destek alıyor(Kızılay Kart, belediye yardımı vb.)
- 0 – 1500
- 1500 – 3000
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- 3000 – 5000
- 5000 ve üzeri

12) Türk Kızılay Toplum Merkezi faaliyetlerine ne kadar süredir katılım sağlı-
yorsunuz? (tek seçimli ve zorunlu)

- Düzenli olarak katılım sağlamıyor
- Yeni (Sadece 1 faaliyete yeni katılmışsa)
- 1 ay ile 3 ay arası
- 3 aydan 6 aya kadar
- 1 yıl
- 1 yıldan fazla

13) Size göre sosyal uyum ne ifade ediyor (çoklu seçimli ve zorunlu)

- Kültürlerarası iletişim sağlanması
- Bireylerin sosyal, kamusal ve hukuki alana tam olarak katılım sağlaması 
- Hak ve hizmetlere erişim
- Toplulukların ve bireylerin bir arada barış ve huzur içerisinde yaşaması
- Karşılıklı empatinin kurulması
- Dil bariyerinin aşılması
- İstihdama erişim ve geçimin sağlanması
- Diğer

14) Sizce hangi ülkeden göç edenlere biz göçmen diyoruz?(açık soru ve zo-
runlu)

15) Bulunduğunuz bölgede sizce uyumun sağlanmasında etkin rol oynayan/
oynayabilecek en önemli paydaşlar kimlerdir? (çoklu seçimli ve zorunlu)

- Dini liderler (imam, müftü, yerel veya göçmen dini kişiler vb.)
- Kanaat önderleri (STK temsilcisi, yaşlı, bilim insanı vb.)
- Bölgesel idari sorumlular(muhtar, belediye, vb.)
- Türk Kızılay Temsilcisi
- Gazi
- Diğer
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16) Sizce göçmenlerin sosyal dışlamaya maruz kalmasındaki en büyük etken 
nedir? (Sadece yerel topluluğa sorulacak ve çoklu seçimli olacaktır - zorunlu)

- Dil bariyeri
- Ekonomik nedenler (istihdam noktasında göçmenlerin önceliklendirilmesi, ucuz 
iş gücü vb.)
- Önyargılar
- Söylentiler
- Kültürel farklılıklar
- Medya
- Diğer

17) Yerel toplum ile yaşadığınız sorunlar nelerdir? (Sadece göçmen topluluğa 
sorulacak ve çoklu seçmeli olacaktır - zorunlu)

- Sürekli yaşanan tartışma ve münakaşalar
- Sözel saldırı
- Mahalle sakinleri ve komşular tarafından ayrımcılığa maruz kalma
- Mahalle ortamında huzursuzluk ve gerginlik
- Kültürel farklılıklardan kaynaklı çatışmalar
- İş yerinde farklı muamele ve ayrımcılık
- Söylenti kaynaklı yaşanan gerginlikler
- Yerel halkın kullandığı dili bilmemekten kaynaklı yaşanan anlaşmazlıklar
- Okullarda yaşanan akran zorbalığı
- Diğer

18) Göçmen topluluk ile yaşadığınız problemler nelerdir? (Sadece yerel toplu-
luğa sorulacak ve çoklu seçimli olacaktır - zorunlu)

- Kültürel farklılıklardan kaynaklı çatışmalar 
- Mahalle ortamında huzursuzluk ve gerginlik
- Söylenti kaynaklı yaşanan gerginlikler
- Ön yargı nedeniyle zaman zaman çatışmaların yaşanması
- İş yeri ve çalışma koşullarında şartların eşit olmamasından kaynaklı yaşanan ger-
ginlikler
- Medya tarafından yayılan bilgilerden kaynaklı sorunlar
- Diğer
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19) Yerel toplumla ilgili düşünceleriniz nedir? (Sadece göçmen topluluğa so-
rulacak ve çoklu seçmeli olacaktır - zorunlu)

- İletişimimiz çok iyi 
- Samimiler ve ayrımcılık yapmıyorlar
- Aralarında kendimi rahat hissediyorum
- Rahat bir şekilde arkadaşlık kurabiliyorum
- İletişim kurmakta zorluk çekiyorum
- Bizlere karşı çok fazla ön yargıları var
- Bizlerle empati kuramıyorlar
- Herhangi bir şey düşünmüyorum

20) Göçmenlerle ilgili düşünceniz nedir? (Sadece yerel topluluğa sorulacak ve 
çoklu seçimli olacaktır - zorunlu)

- Türkiye’de uzun süre kalabilirler, herhangi bir zararları yok
- İletişimimiz çok iyi
- Topluluklar arası evlilikler ve akrabalıklar olmalıdır
- Ülkelerine dönmeleri gerek
- Çok fazla kalabalık aile yapıları var
- Nüfus artışlarının kontrol edilmesi gerekiyor
- Çok fazla suç işliyorlar
- Düşük ücretle çalışarak istihdamı olumsuz anlamda etkiliyorlar
- Herhangi bir şey düşünmüyorum

21) Yukarıda bahsi geçen problemlerin çözümünde Türk Kızılay sosyal uyum 
faaliyetlerinin etkililik düzeyi sizce nedir? (zorunlu ve tek seçimli)

- Çok yüksek
- Yüksek
- Orta
- Az
- Çok az
- Bilmiyorum

22) Toplum Merkezi faaliyetlerine katılım sağlamadan önce Toplum veya bi-
reyler ile uyum düzeyiniz nasıldı? (zorunlu değil ve tek seçimli)

- Çok yüksek
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- Yüksek
- Orta
- Az
- Çok az

23) Toplum Merkezinde katılım sağladığınız hangi sosyal uyum faaliyeti sizin 
için daha efektif ve yararlı olmuştur (çok seçimli ve zorunlu değil)

- Atölyeler (dil, teknoloji, kodlama, zeka, müzik, sanat, el işi vb.)
- Spor yoluyla uyum (futbol, basketbol, voleybol, tenis, bisiklet, yürüyüş vb.)
- Topluluğun doğru bilgilendirilmesi (doğru bilinen yanlışlar, söylentilere karşı yapı-
lan bilgilendirmeler, genel hizmetlere dair bilgilendirmeler vb.)
- Danışma kurulları
- Çatışma çözümü ve sosyal arabuluculuk eğitimleri
- Rol model – başarı hikâyeleri
- Sosyal ve kültürel hayata dair bilgilendirmeler veya eğitimler
- Özel gün faaliyetleri (gezi, kadın buluşmaları, göçmenler günü vb.)
- Diğer

24) Sosyal uyumun sağlanması için ne/neler öneriyorsunuz?(çok seçimli ve 
zorunlu)

- Sosyal uyum atölye ve faaliyetlerinin artırılması (dil, teknoloji, kodlama, zekâ, mü-
zik, sanat, el işi, spor vb.)
- Sosyal uyum faaliyetlerine yerel ve göçmen toplumun daha çok dâhil edilmesi
- İstihdam ve girişimcilik desteklerinin artırılması
- Sosyal yaşam kurallarına dair bilgilendirmelerin artırılması
- Söylentilerin ve ön yargının önlenmesi amacıyla doğru bilinen yanlışlar seminer-
lerine devam edilmesi
- Dil bariyerinin kaldırılmasına yönelik girişimlerin artırılması
- Topluluğun katılımını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesi (Danışma Kurulları, 
Komiteler vb.)
- Diğer

25) İlave görüş ve geri bildirimleriniz varsa bir cümle ile belirtiniz. (Açık soru) 
(Teşekkür vb. konular yazılmamalıdır)
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5. ÇATIŞMA ANALİZİ VE SOSYAL 
UYUM DEĞERLENDİRME ODAK GRUP 
GÖRÜŞME DOKÜMANI

ODAK GRUP GÖRÜŞMESI ÖNCESI HAZIRLIK
• Katılımcıların toplantının zamanı hakkında bilgilendirilmesini sağlamak 

• Katılımcıların internet bağlantısı olup olmadığını ve Skype/Zoom ile bağlanıp bağlana-
mayacağını kontrol etmek.

• Katılımcılara konu hakkında önceden bilgi vermek 

ODAK GRUP GÖRÜŞMESINE GIRIŞ
Görüşmeye başlamadan önce sorumlu, odak grup görüşmesinin amacını anlatır ve rıza 
ile gizlilik konularında bilgi verir. Akabinde, yeni katılımcı varsa kendisini tanıtması is-
tenir ve kısaca faaliyetlerimiz hakkında bilgi verilir. Bilgi verildikten sonra, odak grup 
görüşmesi öncesi katılımcılara sorularının olup olmadığı sorulur. Eğer yoksa odak grup 
görüşmesine başlanır. 

Aşağıdaki metni kullanabilirsiniz: 
“Bugün toplantıya katıldığınız için teşekkürler. Bu odak grup görüşmesini, yerel ve 
göçmen toplumda var olan çatışma alanlarını, sosyal gerginlikleri, ön yargıları ve 
Toplum Merkezi tarafından gerçekleştirilen sosyal uyum faaliyetlerinin etkililiğini 
ölçmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Vereceğiniz tüm bilgilerin gizli tutulacağını 
ve hiçbir kurumla paylaşılmayacağını belirtmek isteriz. Odak grup görüşmelerine ka-
tılımınızın, Türk Kızılay ’dan veya diğer kuruluşlardan aldığınız hizmetlere herhangi 
bir etkisi olmayacak ve alınan bilgiler analiz amacıyla kullanılacaktır. Toplantı yaklaşık 
yarım saat sürecektir.‘’
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Yer

Tarih

Katılımcıların Profili

Erkek 
katılımcıların 
sayısı

Kadın 
katılımcıların 
sayısı

Katılımcıların 
uyruğu

Suriyeli 

Yaş

18-30

30-45

Türk 45-60

(diğer 
uyruk varsa 
buraya 
yazınız)

Odak grup görüşmemizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla bazı kuralları 
sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

• Konuşan kişinin sözünün kesilmemesi rica olunur.

• Fikirlerinizi özgür bir şekilde paylaşabilirsiniz.

• Herkesin görüşü bizler için değerli ve önemlidir. Bu sebeple sorulara ve tartışmalara 
lütfen mümkün olduğunca katılım sağlamaya çalışın. 
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Sıra 
No Sorular Yönlendirici Açıklamalar Yanıtlar

1 Yerel ve göçmen topluluklar 
arasındaki mahalle ve komşuluk 
ilişkileri nasıldır? Bir cümle ile 
açıklayınız.

Bu soruyla göçmen grupların 
mahalle ve komşuluk bazında 
ilişki düzeylerinin ölçülmesi 
planlanmaktadır. 

2 Yerel ve göçmen toplulukların 
ortaklaştığı kültürel ve sosyal 
konular nelerdir? Bu ortak konular 
ilişkilerin geliştirilmesine katkı 
sağlıyor mu?

Bu soruyla yerel ve göçmen 
toplulukların ortaklaştığı konular 
tespit edilerek, bu ortak konular 
üzerinden çalışmalar yapılabilir.

(aile yapısı, aileye önem, büyüklere 
saygı, yemek, din vb.)

3 Yerel ve göçmen topluluklar 
arasındaki çatışma ve gerilim 
konuları nedir?

Burada her iki toplumda var olan 
kültürel farklılıklar, söylentiler, 
sosyal yaşama adapte olamama, dil 
farklılıklar, istihdam olanakları vb. 
hususlar dikkate alınarak yanıtlar 
alınmalıdır.

4 Herhangi bir toplumsal gerginlik 
veya sosyal çatışma durumunda 
nasıl bir tepki verirsiniz?

Çatışma Çözümü ve Sosyal 
Arabuluculuk eğitimlerinin etkililiğinin 
ölçülmesi hedeflenmiştir. Sorunun 
muhatabı eğitimi alıp almadığı 
sorulur ve cevabının yanına parantez 
içerisinde “(Çatışma Çözümü Eğitimi 
Almıştır)” veya “(Çatışma Çözümü 
Eğitimi Almamıştır)” olarak not edilir.

5 Yerel ve göçmen topluluklar 
arasında uyumun sağlanabilmesi 
adına ne tür faaliyetlere yoğunluk 
verilmelidir? Toplum Merkezinde 
katıldığınız faaliyetler dışında neler 
önerirsiniz?

Toplum Merkezlerinde gerçekleştirilen 
faaliyetlerin etkililiği ve bu faaliyetlere 
ek olarak önerilerin alınması 
hedeflenmiştir.

6 Toplum Merkezinin sosyal uyum 
faaliyetleri, yukarıda bahsedilen 
sorunların çözümünde etkili midir? 
Nasıl?

Bu soruyla Toplum Merkezleri 
tarafından gerçekleştirilen atölye, 
spor, bilgilendirmeler, doğru 
bilinen yanlışlar, danışma kurulları 
ve kanaat önderleri ile yapılan 
çalışmalar, çatışma çözümü ve sosyal 
arabuluculuk eğitimlerinin etkilerinin 
ölçülmesi planlanmıştır.
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