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Teşekkür

Çalışmanın en başından beri sahip olduğu uzmanlık ile CVME’ye 
katkıda bulunan Aysha Twose’a çok teşekkür ederiz.

Örneklem konusundaki teknik uzmanlığı ile bize destek olan WFP’den 
meslektaşımız Lena Hohfeld’e müteşekkiriz.

Bu belgedeki sonuçların yazıya dökülmesi için verdiği destekten dolayı 
Katy Williams’a ve raporun tasarımını üstlendiği için Lynn Clark’a ayrıca 
teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca, bu raporu Türkçe’ye çeviren Gönenç 
İnal’a minnetarız.

Son olarak, Dünya Gıda Programı Türkiye Ülke Ofisinde ve Türk 
Kızılay’da çalışan tüm gözlem asistanlarına bu çalışmanın veri toplanma 
aşamasında gösterdikleri gayretler için çok teşekkür ederiz.

Kapak fotoğrafı: Hatay, Reyhanlı’da ailesinin tek sabit gelir kaynağı olan SUY kartını 
elinde tutan Suriyeli mülteci Halime.
WFP / Deniz Akkuş
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Tanımlar

Hane reisi  Haneye liderlik eden referans kişisi.

Kayıtlı  İçişleri Bakanlığı altında ulusal bir kurum olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne (GİGM) kimlik belgeleri ile kayıt 
yaptırmış olan bireyler. Kayıt yaptırmak kişilere Türkiye’de resmi ikamet hakkı tanıyarak kamu hizmetlerine ve 
sosyal yardımlara erişmelerini sağlar.

Kayıtsız  Yukarıda tanımlandığı şekilde mevcut durumda GİGM’e kayıt yaptırmamış bireyler. Bu kişiler GİGM’e hiç kayıt 
yaptırmamış olabileceği gibi kayıt yaptırmayı bekliyor da olabilirler (örneğin, belgelerini sunmuş ve başvurularının 
akıbetini bekliyor olabilirler). Bu ifade, ayrıca, bir yerde kayıt yaptırmış, ancak daha sonra başka bir yere taşınıp 
kaydını yenilememiş kişileri de tanımlar. 

Mülteci CVME4 kapsamında görüşülen kayıtlı bireylerin hiçbiri Türkiye Hükümeti tarafından mülteci olarak 
tanınmamaktadır. Ancak bu raporun kolay anlaşılır olması için yukarda belirtilen yasal statülerden herhangi birine 
sahip olan veya bu statü için başvurmayı planlayan kişiler mülteci olarak anılır.

Başvuru yapmamış  Sosyal Uyum Yardım (SUY) Programına başvurmamış kişiler. 

Yararlanıcı  SUY Programına başvurmuş, hak sahibi olduğu tespit edilmiş ve yardım almaya başlamış kişiler.

Hak sahibi olmayan  SUY Programına başvurmuş ve hak sahibi olmadığı tespit edilmiş kişiler.
başvuran

Bekleyen yararlanıcı  SUY Programına başvurmuş, hak sahibi olduğu tespit edilmiş ve SUY kartlarını teslim almayı bekleyen kişiler. 

Harita 1. 
CVME3 ve CVME4 verilerinin toplandığı bölgeler

CVME3 örneklem noktaları CVME4 örneklem noktaları
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4 milyondan fazla kayıtlı mültecinin bulunduğu Türkiye dünyada 
en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Bu mültecilerin 
3.7 milyonu Suriyelidir. Türkiye Hükümeti mültecilere uyruklarına 
göre geçici ve uluslararası koruma sağlamış ve Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğünde (GİGM) kayıt yaptırmak şartıyla eğitim, sağlık gibi 
hizmetlere ücretsiz erişebilme imkanı tanımıştır.

Türkiye Hükümetinin gayretlerini desteklemek adına Kasım 2016’da, 
geçici veya uluslararası koruma altında olan ve kamp dışında yaşayan 
en yardıma muhtaç mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak 
için Sosyal Uyum Yardım (SUY) Programı başlatılmıştır. Program 
kapsamında yararlanıcılara her ay sabit miktarda paranın yatırıldığı 
kartlar dağıtılmıştır. Bu aylık yardımın yanı sıra kartlara hane boyutuna 
ve engellilik durumuna göre düzenli ek ödemeler de yapılmaktadır. 
Haziran 2019 itibarıyla programdan 1.64 milyon faydalanmaktadır.

CVME çalışmasının temel amacı mülteci nüfusunun sosyoekonomik 
zarar görebilirliğini ölçmek, ihtiyaçlarını belirlemek ve mümkün 
olduğu durumlarda zaman içerisinde oluşan trendleri analiz etmektir. 
Mayıs 2019’da yapılan CVME gibi bu çalışma da ülke çapındaki 
mülteci nüfusunu temsil kabiliyetine sahiptir. Sadece bu raporda 
yer alan diğer bir analiz ise SUY Programı’na başarıyla başvurmuş, 
fakat henüz kartlarını teslim almamış olan ‘bekleyen yararlanıcılara’ 
yönelik gerçekleştirilmiştir. Veri toplama Eylül ve Aralık 2018 dönemini 
kapsamaktadır. Veriler, 8.027 bireyin oluşturduğu 1.380 haneyle yüz 
yüze yapılan anketler sonucu toplanmıştır. 

Temel bulgular

SUY Programından kimler faydalanıyor?
Örneklemdeki  hanelerin  yarısından çoğu (yüzde 53) SUY yararlanıcısıyken 
yüzde 28’inin ise hak sahibi olmadığı değerlendirilmiştir.

Mültecilerin yüzde 90’dan fazlası GİGM’ne ve NVİGM’ne (Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) kayıt olmuştur. Bu kurumlara 
kayıt yaptırmak SUY Programına başvurmak için gereklidir. Programa 
başvurmamış olan yüzde 14’lük kitle için GİGM ve NVİGM (nüfus) 
kaydının olmaması başvuru yapmamalarının ana sebebidir. Bu kitle 
içerisinde her üç kişiden birinin hak sahibi olmayacağına inandığı 
veya kendisine böyle söylendiği için programa başvurmaması endişe 
vericidir. Bir diğer yüzde 15’lik kitleye ise kriterleri karşılamayacakları 
söylenmiştir.

Önemli sayıda engelli birey SUY başvurusu için gerekli olan engelli 
raporuna sahip olmadıklarını ifade etmiştir (yuzde 2.5’lik bir kitlenin 
engelli raporu varken raporu olmayanların oranı yüzde 3.3’tür). Neden 
raporlarının olmadığı sorulduğunda verilen cevaplar arasında rapor 
çıkarttırma sürecini bilmemek veya rapor çıkarttırmayı karşılayacak 
maddi imkanının olmaması sayılmaktadır. 

Yönetici Özeti

En yardıma muhtaç gruplar

Hane reisinin kadın olduğu haneler
Mülteci hanelerin sadece yüzde 12’sinin reisi kadındır. Bu yüzde 12’lik 
kitlenin yarısını da tek ebeveynli aileler oluşturmaktadır. Anket sonuçları 
hane reisinin kadın olduğu hanelerin neredeyse tüm göstergelere 
göre yardıma muhtaç olduğunu ortaya koymaktadır. Yetişkin kadın 
mülteciler Türkçe bilmeye ve örgün eğitim almış olmaya erkeklerden 
çok daha az meyillidir. Hanede hiç çalışan bireyin olmaması olasılığı 
reisin kadın olduğu hanelerde çok daha yüksektir (yüzde 42’ye yüzde 
15). Yoksulluk anlamında reisin kadın olduğu hanelerle reisin erkek 
olduğu haneler arasında büyük bir fark vardır. Reisin erkek olduğu 
hanelerin yüzde 4’ü, reisin kadın olduğu hanelerin ise yüzde 10’u 
aşırı yoksulluk içinde yaşamaktadır. Çok boyutlu yoksulluk oranları ise 
hane reisinin kadın olduğu hanelerde çok daha yüksektir (yüzde 60’a 
yüzde 39). Bu haneler, aynı zamanda, kabul edilemez düzeyde gıda 
tüketmeye daha meyillidir (yüzde 9’a yüzde 2).

Bekleyen yararlanıcılar
SUY kriterlerine uyan, ancak SUY kartını henüz teslim almayan 
mülteciler (çoğu Türkiye’ye yeni gelmiştir) bekleyen yararlanıcılar 
olarak adlandırılır. Anket sonuçları, bekleyen yararlanıcıların muhtaçlık 
seviyesini açığa çıkarmıştır. Bu gruptaki mülteciler genellikle çok 
boyutlu yoksulluk içindedir (yüzde 85) ve yaşam koşulları, eğitim 
ve gıda güvenliği alanlarında yoksunluk oranları özellikle yüksektir. 
Genel olarak her beş mülteciden ikisi yeterli gıda satın almaya maddi 
imkanları yetmediği için tüketim odaklı bir baş etme stratejilerine 
başvurmak durumunda kalmıştır, ancak bu oran bu grupta yer alan 
mültecilerde her beş kişiden dördü şeklinde kaydedilmiştir. Genel 
olarak hanelerin yaklaşık yüzde 20’si toplam harcamalarının yüzde 
65’ten fazlasını gıdaya ayırmaktadır. Bekleyen yararlanıcılarda ise 
bu oran yüzde 69’dur. Son üç ay içinde borç alan mültecilerin yarısı 
aldıkları borç parayı gıda harcamaları için kullanırken bu oran 
bekleyen yararlanıcılarda yüzde 67’ye tırmanmaktadır. Bu da bekleyen 
yararlanıcıların gıda güvensizliğine karşı zarar görebilirliğinin daha 
yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 

Afgan haneler
Resmi rakamlara göre Türkiye’deki mültecilerin çoğu Suriyeli olmakla 
birlikte Iraklıların oranı yüzde 4, Afganların oranı da yüzde 5’tir. Veriler 
hem Afgan hem de Iraklı erkeklerin işgücüne katılma olasılığının daha 
düşük olduğunu göstermektedir. Veriler, ayrıca, Afgan mültecilerin 
kayıt sürecinde daha sık sıkıntı yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Bunun 
yanı sıra, yüzde 76’lık bir oranla Afganlar çok boyutlu yoksulluk içinde 
yaşamaya Iraklılardan (yüzde 54) ve Suriyelilerden (yüzde 38) daha 
meyillidir. Türkiye’deki mültecilerin sadece yüzde 3’ü kabul edilemez 
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düzeyde gıda tüketimine sahipken bu oran Afgan mülteciler arasında 
yüzde 18’e yükselmektedir. 

Yeni gelenler
Türkiye’ye geliş tarihi de mültecilerin muhtaçlık profiline etki etmektedir. 
Mülteciler Türkiye’de ne kadar uzun süre yaşarlarsa, haysiyetli bir 
hayat sürme olasılıkları o kadar artmaktadır. Anket yapılmadan önceki 
altı ay içinde Türkiye’ye gelmiş olan az sayıdaki mültecinin en muhtaç 
durumda olduğu değerlendirilmiştir. Bu mültecilerin yüzde 95’i çok 
boyutlu yoksulluk içinde yaşamaktadır. 

En büyük yoksunluk/muhtaçlık alanları

Barınma 
SUY hak sahipliği durumuna bakılmaksızın mültecilerin en yoksun 
olduğu alan barındıkları meskenlerin kalitesidir. Mültecilerin sadece 
yüzde 30’u özel alan, doğal aydınlatma ve havalandırma, emniyet ve 
temel gereksinimler açısından asgari insani standartları karşılayan 
meskenlerde yaşamaktadır. Bu oran yararlanıcılarda yüzde 27’ye 
düşerken bekleyen yararlanıcılarda ise sadece yüzde 21’dir. SUY 
hak sahipliği grupları içerisinde daha iyi durumdaki meskenlerde 
barınma oranı en yüksek olan grup yüzde 37’yle hak sahibi olmayan 
başvuranlardır. 

Gıda güvensizliği
Yoksunluğun en yüksek olduğu ikinci alan gıda güvenliğidir, çünkü 
mültecilerin çoğu tüketim odaklı baş etme stratejilerine başvurmak 
durumundadır. Gıda Tüketim Skoru göstergesine göre gıda güvenliği 
kabul edilebilir seviyede görünmekle birlikte, gıda tüketimi kabul 
edilemez düzeyde olan yüzde 3’lük kitle 120.000 kayıtlı mülteciye 
tekabül etmektedir. Bu gruptaki mültecilerin bu temel ihtiyaçlarını 
karşılamak için yardıma ihtiyaçları vardır.

Eğitim
CVME4 verileri okul çağındaki (6-17 yaş) çocukların yüzde 28’inin 
geçen okul döneminde okula devam etmediğini göstermektedir. Bu 
durumun başlıca sebepleri şöyledir: aile çocukları çalıştırmaya ihtiyaç 
duymaktadır; aile henüz kayıt olmamıştır; aile okul kitapları, ulaşım, 
kırtasiye, vb. harcamaları karşılayamamaktadır; çocuklar okula gitmek 
istememektedir (zorbalığa maruz kaldıkları için, vb.). Okul devamsızlığı 
oranı hane reisinin kadın olduğu hanelerde daha yüksektir; hak sahibi 
olmayan ve başvuru yapmamış hanelerde ise endişe verici durumdadır. 
Yararlanıcı hanelerdeki çocuklar en düşük okul devamsızlığı oranına 
sahiptir (yüzde 18). Bu da SUY yardımının ailelerin çocuklarını okula 
göndermesinde önemli rol oynadığına işaret etmektedir. 

Çocuk işçiliği
CVME4 verileri neredeyse 18 yaşın altındaki her beş mülteci erkek 
çocuktan birinin anket yapılmadan önceki ay içerisinde çalıştığını 
ortaya çıkarmaktadır (yüzde 17; 112.000 erkek çocuğu). Bu oran hak 

sahibi olmayan hanelerde yüzde 35’e, başvuru yapmamış hanelerde ise 
yüzde 27’ye yükselmektedir. Yararlanıcı hanelerdeki erkek çocuklarının 
çalışmaya çok daha az meyilli olması SUY Programının yararlanıcı 
hanelere olumlu etkisinin bir göstergesi olarak düşünülebilir. 

Tavsiyeler

• İhtiyaç içindeki tüm mültecilerin programa başvurmasının 
sağlanması için bütün mültecilere doğru bilgilerin aktarılması 
dahil olmak üzere kayıt ve başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması 
ve/veya hızlandırılması için gayretlerin sürdürülmesi.

• En yardıma muhtaç mültecilere erişilebilmesi ve yardımın temel 
ihtiyaçları karşılamaya yetmesi için özellikle yararlanıcıların 
hedeflenmesi alanında ve yardımın değeri ile ilişkili olarak SUY 
yardım çerçevesinin bütüncül bir gözden geçirmeye tabi tutulması.

• Yardım programlarından daha fazla fayda elde etmek için 
kaynakların etkili ve etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla Şartlı 
Eğitim Yardımı (ŞEY) gibi diğer yardım programlarıyla sinerjinin 
güçlendirilmesi.

• Mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları için bulgulara dayalı 
bir yaklaşımın geliştirilebilmesi amacıyla Türkiye’de yaşayan 
mültecilerin muhtaçlık durumunun değerlendirilmeye devam 
edilmesi.
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Suriye’de çatışmaların başladığı Mart 2011’den beri 5.6 milyon Suriyeli 
ülkesini terk etmiştir. Bu kişilerin çoğu Türkiye’ye sığınmıştır. Devletin 
elindeki istatistiklere göre 10 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Türkiye’de 
3.7 milyon kayıtlı Suriyeli mülteci vardır.1 170.000 Afgan, 142.000 
Iraklı, 39.000 İranlı, 5.700 Somalili ve 11.000 diğer uyruklu mülteciyle 
birlikte2  ülkedeki toplam kayıtlı mülteci sayısı 4 milyonun üzerindedir. 
Böylece Türkiye mevcut durumda dünyada en fazla mülteciye ev 
sahipliği yapan ülkedir.

Yoğun mülteci akını karşısında Türkiye Devleti tüm Suriyeli mültecilere 
geçici koruma, diğer uyruklu mültecilere de uluslararası koruma 
sağlamıştır. Bu kapsamda, kimlik ve adres kaydı tutmak için kullanılan 
mevcut ulusal sistemlerde gerekli ayarlamalar yapılmıştır. Geçici ve/
veya uluslararası koruma altındaki mültecilere, eğitim ve sağlık gibi 
Türkiye vatandaşlarına tanınan tüm temel hizmetlere erişim hakkı 
tanınmıştır. Çeşitli ulusal STK’lar, uluslararası kuruluşlar, BM kuruluşları 
ve diğer uluslararası kuruluşlar, hem Türkiye’de yaşayan mültecilere 
yardım etmek için hem de Türkiye Devletine mülteci nüfusunun ihtiyaç 
duyduğu diğer yardımları sağlamak için çalışmaktadır.

Bu yardımlardan bir tanesi Sosyal Uyum Yardım (SUY) Programı 
tarafından sağlanmaktadır. Avrupa Birliğinin fonladığı en büyük insani 
yardım projesi olan SUY Programı, Türkiye’de kamp dışında yaşayan 
en yardıma muhtaç mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için 
tasarlanmıştır. SUY Programı yararlanıcı hanelere; gıda, yakıt, kira, 
ilaç ya da fatura giderleri gibi ihtiyaçlarını karşılamaları için her ay 
sabit miktarda nakit paranın yüklendiği bir banka kartı sağlar. Her ay 
hanedeki kişi başına, karta 120 TL (20 USD) yüklenir. Her üç ayda bir 
ise hanedeki kişi sayısına göre ek ödemeler yapılır: 1-4 kişilik hanelere 
kişi başı 600 TL, 5-8 kişilik hanelere kişi başı 300 TL, 9+ kişilik hanelere 
de kişi başı 100 TL ayrıca yüklenir. Ağır engelli mülteciler aylık ek 600 
TL’lık bir ödeme alır.

Ülke genelinde Kasım 2016’da başlatılan program Türk Kızılay; 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) ve Dünya Gıda 
Programı (WFP) tarafından uygulanmaktadır. Finansmanı ise Avrupa 
Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Birimi (ECHO) tarafından 
karşılanmaktadır.3 Haziran 2019 itibarıyla SUY Programı, hak 
sahipliği kriterlerini karşılayan 1.64 milyonun üzerinde insana yardım 
sağlamaktadır.4 Türkiye’de çalışma izni olan veya kayıtlı mülk sahibi 
olanlar yardım almaya hak sahibi değildir.

1  UNHCR, Türkiye Devleti https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/113

2  UNHCR Eylül 2019 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/71996

3  SUY Programı ile ilgili daha fazla bilgi için bakınız: https://www.essncard.com/

4 https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000104792/download/?_

ga=2.173837347.1680094670.1571306422-860233316.1522749238

Son 20 yılda istikrarlı büyüme kaydeden Türkiye, 2018 yılında bir 
anda baş gösteren bir dizi ekonomik güçlükle yüzleşmektedir. Türk 
Lirasındaki ani düşüş, yatırımcı güveninin sarsılması ve yurtiçi talebin 
azalmasıyla 2018 yılının sonunda enflasyon yüzde 20’ye tırmanmış 
ve Türkiye’de ekonomik durgunluk yaşanmaya başlamıştır.5 Ancak, 
Ağustos 2019 itibarıyla Türkiye’nin manşetlerde yer alan enflasyon 
oranı Mayıs 2018’den beri en düşük seviyeye gerilemiştir.6

Kapsamlı Zarar Görebilirlik İzleme Çalışması (CVME), SUY Programının 
değerlendirilmesinde ve izlenmesinde çok önemli rol oynamıştır. 
CVME1 ve CVME27 Türkiye’deki mülteci nüfusunu temsil kabiliyetine 
sahip değilken, CVME4 ülkedeki mülteci nüfusunu temsil kabiliyetine 
sahip ikinci zarar görebilirlik çalışmasıdır. Mayıs 2019’da yayınlanan 
bir önceki CVME3’te8 olduğu gibi bu çalışmanın da esas amacı mülteci 
nüfusunun sosyoekonomik zarar görebilirliğini değerlendirmek, 
ihtiyaçlarını hesaplamak ve mümkün olduğu durumlarda bu sonuçları 
bir önceki çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırmaktır. Bu rapor tespit 
edilen ihtiyaçları birçok sektöre göre ve sayısal olarak ayrıştırmaktadır. 
Rapor, ayrıca, programa başvurup hak sahibi olan ancak yardımdan 
faydalanmalarını sağlayacak SUY kartlarını henüz teslim almayan 
mültecileri de kapsamaktadır.

CVME, Türkiye’deki mülteci nüfusunun büyüklüğü ve SUY Programının 
boyutu açısından programın hesap verebilir olması ve performansı 
açısından elzem bir araç olup SUY paydaşlarının ve Türkiye’deki 
diğer birçok insani yardım ve kalkınma kuruluşlarının kullanımı için 
mültecilerin ihtiyaçlarıyla ilgili önemli bulgular ortaya koymaktadır.

Önceki CVME çalışmalarında kullanılan verileri diğer izleme bulgularıyla 
bir arada kullanarak SUY paydaşları;

• SUY yardımından faydalanmayı amaçlayan mültecilere yönelik dış 
erişim faaliyetlerini arttırmış ve başvuru için gereken önkoşulları 
(kimlik kaydı, adres kaydı, vb.) karşılamak konusunda mültecilere 
destek olmuştur,

• Gayriresmi meskenlerde barınan ve mevsimlik işlerle uğraşan 
mültecilerin adres kaydı yaptırabilmesi ve bu sayede SUY 
Programına başvurabilmesi için savunuculuk faaliyetleri ortaya 
koymuştur,

• Koruma yönlendirmelerini arttırarak SUY yardımı dışında 

5 Dünya Bankası Türkiye Ülke Görünümü, Nisan 2019: http://pubdocs.worldbank.org/

en/188761555342422504/Turkey-Snapshot-Spring-2019.pdf

6  TÜİK: http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=30859

7 Önceki CVME raporları: https://www.wfp.org/publications/turkey-comprehensive-vulnerabilitymonitoring-

exercise

8  CVME3 Raporu: https://reliefweb.int/report/turkey/refugees-turkey-comprehensive-vulnerabilitymonitoring-

exercise-round-3-may-2019

1  Giriş
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hizmetlere (eğitim, sağlık veya hukuki danışmanlık) ihtiyaçları olan 
hanelerin/bireylerin ilgili hizmet sağlayıcılara yönlendirilmesini 
sağlamıştır,

• Hane boyutuna göre ailelerin aldığı ek ödemelerin miktarını 
arttırmıştır,

• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) takdir hakkı 
tanıyarak SUY demografik kriterlerini karşılamayan, ancak çok 
yoksul olduğu tespit edilen hanelerin programa dahil edilmesini 
sağlamıştır. SUY hedefleme mekanizması oldukça iyi işlemekle 
birlikte, SUY Programının ihtiyaç sahibi nüfusun belli bir kısmına 
ulaşamadığına işaret eden bir dışlama hatasının varlığı da böylece 
kabul edilmiştir.

Yöntemler

CVME4 kapsamında veriler Eylül-Aralık 2018 arasında toplam 8.027 
kişinin oluşturduğu 1.380 haneden toplanmıştır. Veri toplama 
faaliyetleri mültecilerin evlerinde ve yüz yüze yapılan anketlerle 
gerçekleştirilmiştir. Anket hem hane hem de birey düzeyinde yapılmış 
ve mülteciler nezdinde demografik özellikler, Türkiye’ye geliş, yaşam 
koşulları, sağlık, eğitim, geliş, harcama, borç, gıda güvenliği, baş 
etme stratejileri, toplumsal cinsiyet, emniyet ve güvenlik konularında 
bilgileri ele almıştır. Tüm veriler eğitimli WFP gözlem asistanları 
tarafından tablet kullanılarak toplanmış ve Open Data Kit aracılığıyla 
yüklenmiştir. Veri toplama sırasında WFP çalışanlarına Kızılay personeli 
eşlik etmiştir.

Temsil kabiliyeti olan bir örnekleme ulaşmak için iki aşamalı bir 
yaklaşım benimsenmiştir: coğrafi bölge temelinde ve hane temelinde. 
İlk aşamada yapılan coğrafi mekânsal analiz sonucunda örneklemin 
coğrafi temsil kabiliyeti sağlanmıştır. Bu kapsamda 55 coğrafi bölge 
belirlenmiştir. CVME3 ve CVME4 kapsamında veri toplanan bölgeler 
Harita 1’de gösterilmektedir.

İkinci aşamada sosyal ağ teorisi doğrultusunda Katılımcı Güdümlü 
Örneklem metodolojisi kullanılarak her ilçeden rastgele 25 hane 
belirlenmiştir. Böylece örneklem en az 1,375 haneyi kapsar hale 
gelmiştir.  

Tüm haneler uluslararası/geçici koruma altında, henüz kayıt 
yaptırmamış veya gelecekte uluslararası/geçici koruma talebinde 
bulunmayı planlayan hanelerdir.9 Her iki metodoloji için de örneklem 
ağırlıkları belirlenmiştir. Böylece ortaya tüm ülkeyi temsil kabiliyetine 
sahip bir örneklem çıkmıştır. Örneklem metodolojisiyle ilgili ayrıntılı 
anlatım için bakınız Ek 1.

9 4 Nisan 2013 tarihli Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında Türkiye’ye sığınan yabancılara 
uluslararası koruma, geçici koruma veya insani ikamet statülerinden biri tanınır.

Şekil 1.  
SUY durumuna göre anket katılımcılarının sayısı

Şekil 2.  
Uyruğa göre anket katılımcılarının sayısı

Hane katılımcılarının 
toplam sayısı

1380

Hane katılımcılarının 
toplam sayıs 

1380

393 
Hak sahibi 
olmayan 
başvuran

195 
Başvuru 

yapmamış
 olanlar

723
Yararlanıcı

69 
Bekleyen

yararlanıcı

258
Iraklı

13
Diğer

103 
Afgan

1006
Suriyeli 

Raporda haneleri; hak sahipliği durumuna, hane reisinin cinsiyetine ve 
uyruğa göre karşılaştırmak için veriler ayrıştırılmıştır. Nüfusun (ağırlıklı 
örneklem) hak sahipliği kriterlerine, hane reisinin cinsiyetine ve 
hanenin uyruğuna göre ayrıştırılmış hali Şekil 1 ve 2’de gösterilmiştir. 
CVME4 sadece ulusal düzeyde istatistiksel olarak temsil kabiliyetine 
sahip olmasına rağmen, gösterge niteliğindeki bu kıyaslamalar farklı 
nüfus gruplarının ihtiyaçlarına dair faydalı bilgiler sağlamakta ve farklı 
muhtaçlık seviyelerini açığa çıkarmaktadır. 
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Hane profilleri

Hanelerin yüzde 88’inin reisi erkek, yüzde 12’sinin reisi ise kadındır. 
Hanelerin büyük çoğunluğu Suriyeli (yüzde 73) olmakla birlikte onları 
Iraklılar (yüzde 17) ve Afganlar (yüzde 7) takip etmektedir. Küçük bir 
azınlık da (yüzde 3) diğer uyrukludur (bakınız Şekil 2 ve 3).

Ailelerin neredeyse yüzde 60’ı iki ebeveyn ve çocuklardan 
oluşmaktadır. Akraba olmayan kişilerin aynı hanede yaşadığına 
nadiren rastlanmaktadır. Hanelerin sadece yüzde 3.2’si tek ebeveyn ve 
18 yaşın altında çocuklardan oluşmaktadır. Bu oranlarda uyruğa göre 
belirgin farklılıklar gözlemlenmemektedir. Hane reisinin kadın olduğu 
hanelerin neredeyse yarısı tek ebeveynli ailelerdir.10

Şekil 4’te gösterildiği gibi örneklemdeki hanelerin yarısından fazlası 
(yüzde 53) SUY yardımından faydalanırken yüzde 28’inin hak sahibi 
olmadığı değerlendirilmiştir. Yüzde 14’lük küçük bir kesim henüz 
başvurmamıştır. Daha da küçük bir kesim ise (yüzde 5) SUY kartlarını 
teslim almayı beklemektedir. 

Mülteci nüfusunun profili

Nüfus piramidinde de gösterildiği gibi Türkiye’deki mülteci nüfusu 
oldukça gençtir: Mültecilerin yüzde 67’si 25 yaşın altındadır (Bu oran 
yaklaşık 2.7 milyon kişiye karşılık gelmektedir). Okul çağında olan 
yaklaşık 1.2 milyon mülteci çocuk vardır. Hane reisinin erkek olduğu 
hanelerin yaş ortalaması 39’dur. Hane reisinin kadın olduğu hanelerde 
ise bu rakam 43’tür.

10  Mülteci nüfusunun aile yapısıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bakınız Ek 2.

%12
reisin kadın olduğu 
haneler 

%88
reisin erkek olduğu 
haneler 

Şekil  3.  
Hane reisinin cinsiyeti

Şekil  4.  
Türkiye’deki mültecilerin SUY hak sahipliği durumu

%28 
Hak sahibi 

olmayan başvuran

%14
Başvuru yapmamış 

olanlar

%53
Yararlanıcı

%5 
Bekleyen

yararlanıcı

Kaynak: CVME4 verileri

Yaş
70+

65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

Yüzde
10 0 10

Şekil  5.  
CVME4 yaş piramidi

2  Demografik Özellikler
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SUY Programına başvurmak için tüm hane üyelerinin Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğüne (GİGM) kayıt yaptırmış olması, 99’la başlayan 
bir kimlik numarasının olması ve aynı aile numarasıyla kaydedilmiş 
olması gerekmektedir. Ayrıca tüm hane üyeleri ve adreslerinin 
2018 yılının sonuna kadar yaşadıkları ilçenin Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğüne (NVİGM) kayıtlı olması gerekmektedir. 
Şekil 6’da mültecilerin yaklaşık yüzde 91’inin GİGM kaydının olduğu 
görülmektedir. Bu oran CVME3’te yüzde 90’dır. Aynı şekilde bir 
önceki çalışmadan bu yana kayıtlı olmayan kişi sayısı da yüzde 4’ten 
yüzde 1’e gerilemiştir. Bu da 2016 ve 2018 yılları arasında UNHCR ve 
GİGM tarafından yapılan hane doğrulama ziyaretlerinin çoğunlukla 
tamamlandığına ve başarılı olduğuna işaret etmektedir.11

Şekil 7, NVİGM kaydı olan mültecilerin CVME3’te yüzde 75’ten CVME4’te 
yüzde 90’a ulaştığını göstermektedir. Yüzde 4.5’lik küçük bir kesimin hiç 
kayıt yaptırmadığı, daha da az sayıda kişinin ise başka bir adreste nüfus 
kaydının olduğu görülmektedir. 

Yararlanıcıların tümünün ve hak sahibi olmayan başvuranların yüzde 
96’sının GİGM kaydı vardır (kalan yüzde 4’lük kesim kayıt sonucunu 
beklemektedir). Başvuru yapmamış olanların ise GİGM kayıt oranları 
çok daha düşüktür (yüzde 36), ancak bu durumdakilerin çoğu son 
6 ayda Turkiye’ye geldiği için kayıt sonucunu beklemektedir. Ayrıca 
başvuru yapmamış olanların sadece yüzde 61’inin nüfus kaydı varken 
bu oran yararlanıcılarda yüzde 98, hak sahibi olmayanlarda ise yüzde 
93’tür.

Bu veriler uyruğa göre ayrıştırıldığında kayıt sonucunu bekleyenlerin 
veya kayıt yaptırmamış olanların çoğunun Afgan olduğu görülmektedir 
(yüzde 5’i kayıt sonucunu beklemektedir; yüzde 9’u ise kayıt 
yaptırmamıştır). Iraklıların yüzde 4’ü kayıt yaptırmamışken yüzde 
2’si kayıt sonucunu beklemektedir. Suriyelerin ise yüzde 91’i kayıt 
yaptırmıştır.

Anket sonuçlarına göre mültecilerin yüzde 14’ü (500.000 kayıtlı 
mülteci) SUY Programına başvurmamıştır. Bu oran önceki çalışmada 
yüzde 24’tür. Kayıt yaptırmamış mültecilerin yaklaşık yüzde 76’sı ise 
SUY Programına başvurmamıştır. Bu da GİGM ve NVİGM kaydının 
olmamasının SUY Programına başvurmadaki başlıca engel olduğunu 
bir kez daha ortaya koymaktadır. Hanelerin SUY Programına 
başvurmamalarının başlıca sebepleri CVME4 ve CVME3’e göre 
ayrıştırılmış halde Şekil 8’de sıralanmıştır. Başvuru yapmamış 
olanların yaklaşık yüzde 42’si için GİGM kaydı yaptırmamış olmak SUY 
Programına başvurmanın önündeki başlıca engeldir. Yüzde 29’unun 
hak sahibi olmayacaklarına inanması veya kendilerine böyle söylenmiş 
olması ise endişe vericidir. Bu orana ek olarak yüzde 15’lik bir kitle, 
SYDV’lerin kendilerine kriterleri karşılamayacaklarını söylediğini ifade 
etmiştir. Başvuru yapmamış olanların sadece yüzde 1’i nüfus kaydı 

11 https://help.unhcr.org/turkey/information-for-syrians/verification-of-syrian-nationals-under-
temporaryprotection/

GİGM’e 
kayıt olmuş

GİGM’e kayıt 
olmamış

GİGM’e kayıt olmak  
için başvurmuş

%90

%6 %4

%91

%8
%1

CVME4CVME3

CVME4CVME3

Şekil 6.  
GİGM kaydı: CVME3 ve CVME4

Şekil 7.  
NVİGM kaydı: CVME3 ve CVME4

Nüfusa kayıt 
olmuş

Hiçbir adresle 
nüfusa kayıt 

olmamış

Nüfusa kayıt 
olmak için 
başvurmuş

Başka bir 
adresle nüfusa 

kayıt olmuş

%0
%6

%19

%91

%75

%0
%4 %5

3  Kayıt ve Türkiye’ye geliş
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yaptırmamış olmalarının SUY Programına başvurmanın önündeki 

başlıca engel olduğunu belirtmiştir. Bu oran CVME3’te her üç kişiden 

biri şeklindedir.

Başvuru yapmamış olanların yalnızca yüzde 5’i SUY Programından 

haberdar olmadıklarını ve sadece yüzde 2’si nasıl başvuracaklarını 

bilmediklerini belirtmiştir. Buna rağmen SUY paydaşları, SUY hak 

sahipliği kriterleriyle ve SUY başvurusunun nasıl yapılacağıyla ilgili 

mültecileri bilgilendirme gayretlerini sürdürmelidir.

SUY hak sahipliği kriterlerinden biri hanede engelli bir bireyin olmasıdır, 

ancak birçok hane bunun için gereken engelli raporunu almamış veya 

alamamıştır. Raporsuz engelli bir bireyin olduğu hanelerin oranı 

başvuru yapmamış haneler ve bekleyen yararlanıcılar içinde çok daha 

yüksektir. Hanelere neden engelli raporu almadıkları sorulduğunda 

verilen başlıca yanıtlar hanenin rapor almayı istememesi, rapor alma 

sürecinden haberdar olmaması veya raporu karşılayacak parasının 

olmamasıdır. 

SUY dışındaki yardımlara ve diğer 
hizmetlere erişim

Mültecilerin sadece yüzde 4’ü gıda yardımı almaktadır. Yararlanıcıların 

ise yüzde 1’den azı SUY dışında çok amaçlı nakit yardımı almaktadır. 

SUY hak sahipliği durumuna göre bakıldığında, başvuru yapmamış 

olanların STK’lardan herhangi bir yardım alma oranının daha da düşük 

olduğu ortaya çıkmaktadır (sadece yüzde 3). Bu oran yararlanıcılar ve 

bekleyen yararlanıcılar için biraz daha yüksektir (yaklaşık yüzde 7).

Hanelerin yaklaşık yüzde 14’ü, çocuk bakımı, kadın sağlığı veya ruh 

sağlığı hizmetleri gibi ihtiyaç duydukları bazı hizmetlere erişemediklerini 

dile getirmiştir. Erişememelerinin sebebi olarak da bu hizmetlerin 

mevcut olmaması, hanenin bu hizmetleri karşılayacak durumunun 

olmaması ve gerekli belgelere sahip olmaması sayılmaktadır. 

Türkiye’ye geliş ve Türkiye’den  
ayrılma planları

Mültecilerin çoğu (neredeyse yüzde 65’i) Türkiye’ye 3 ila 6 yıl önce 

gelmiştir. Ancak yüzde 5’lik bir kitle de anketin yapıldığı tarihten 

önceki 6 ay içerisinde gelmiştir. Bu oranın CVME3’te de aynı olduğu 

görülmektedir. Bu da veri toplandığı sırada hala az sayıda mültecinin 

Türkiye’ye giriş yaptığı anlamına gelmektedir (bakınız Şekil 9). 

Afganların yüzde 21’i Türkiye’ye son 6 ay içinde gelmişken, Iraklı ve 

Suriyelilerin yalnızca yüzde 4-5’i yakın zamanda Türkiye’ye gelmiştir.

Şekil 8.  
SUY Programına başvurmama sebepleri: CVME3 ve CVME4

GİGM kaydı 
yok

Hak sahibi 
olmayacağına 
inanıyor veya 

kendisine 
böyle 

söylenmiş

Nüfusa 
kaydı yok

SYDV kriterleri 
karşılamaya- 

caklarını 
söylemiş

SUY 
Programını 

bilmiyor

GİGM/
NVİGM kaydı 

başka ilde

Yakın 
zamanda 
Türkiye’ye 
gelmiş/
Kimliğini 
bekliyor

Nasıl 
başvuru 

yapacağını 
anlamamış

%42

%11

%5
%3

%9

%4
%2

%31

%35

%29

%15

%5 %4
%2 %2 %1

Şekil 9.  
Türkiye’ye geliş tarihine göre mülteci yüzdeleri: CVME3 ve CVME4

2011’den
 önce

6 aydan az 6 ay–1 yıl 1–3 yıl 3–6 yıl

%1
%5 %4

%25

%65

%1
%5 %5

%35

%54

CVME4CVME3

CVME4CVME3
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Hanelerin yüzde 84’ünde tüm üyeler aynı anda Türkiye’ye gelmişken 
kalan yüzde 16’lık kitle Türkiye’ye ayrı ayrı giriş yapmıştır. Özellikle 
hak sahibi olmayan başvuru sahibi hane üyelerinin Türkiye’ye farklı 
zamanlarda geldiği görülmektedir (yüzde 29). Bu hanelerin SUY 
demografik kriterlerini karşılamaması kısmen bundan kaynaklanıyor 
olabilir.12

GİGM ve nüfus kaydı yaptırmış olan mültecilerin sayısındaki artışa 
rağmen, kendi ülkelerindeki çatışma devam etse bile Türkiye’den 
ayrılmayı planlayan en az bir kişinin olduğu hanelerin yüzdesinde 
artış vardır. CVME3’te bu oran yüzde 10’ken CVME4’te yüzde 14.5’a 
yükselmiştir. Bu oranın SUY durumuna göre dağılımında önemli 
farklılıklar ortaya çıkmaktadır: bu oran başvuru yapmış ve kartlarını 
teslim almayı bekleyen yararlanıcılarda en düşük seviyedeyken (yüzde 
7.3) başvuru yapmamış olanlarda en yüksektir. Başvuru yapmamış 
hanelerin yüzde 22’sinde Türkiye’den ayrılmayı planlayan en az bir üye 
bulunmaktadır.

Mülteciler Türkiye’de ne kadar uzun süredir yaşıyorsa Türkiye’den 
ayrılmayı planlama olasılıkları o kadar düşüktür. 3-6 yıl önce gelen 
hanelerin sadece yüzde 8’i Türkiye’den ayrılmayı düşünmektedir. Bu 
oran 1-3 yıldır Türkiye’de yaşayanlarda yüzde 15, son 6 ay içerisinde 
gelenlerde ise yüzde 68’dir.

Türkiye’den ayrılmayı planlayan mülteciler arasında Suriyelilerin oranı 
en düşüktür (yüzde 10). Iraklıların ve Afganların oranı ise oldukça 
yüksektir (sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 39). Bu kişilere Türkiye’den ayrılıp 

12  Aile üyeleri ülkeye farklı zamanlarda geldiğinde kayıtlarının farklı resmi kimlik belgelerine yaptırılması 
muhtemeldir. Böyle durumlarda aile üyeleri SUY başvurusu sırasında tek bir aileye mensup olarak 
değerlendirilemezler.

nereye gitmeyi planladıkları sorulduğunda yüzde 28’i Avrupa, yüzde 
26’sı kendi ülkeleri ve yüzde 11’i de Kanada/ABD cevabını vermiştir. Bu 
kitle içindeki her üç kişiden biri (yüzde 35) UNHCR/IOM’e üçüncü ülkeye 
yerleştirme için başvurduğunu veya başvuracağını ifade etmiştir.13 
Türkiye’den ayrılmayı planlayanların oranı Suriyeliler arasında en az 
olmakla birlikte kendi ülkelerine dönmeyi planlayanların oranı da 
Suriyeliler arasında en yüksektir. Suriyelilerin yüzde 45’i Suriye’ye geri 
dönmek istediklerini dile getirirken yüzde 47’si de Avrupa’ya gitmek 
istediklerini ifade etmiştir. Iraklı veya Afgan hanelerin çok azı kendi 
ülkelerine geri dönmeyi planladıklarını söylemiştir (yüzde 1).

Veriler, ayrıca, Avrupa’ya gitmeyi planlayan ve halihazırda UNHCR/
IOM aracılığıyla batılı üçüncü ülkelere yerleştirilme için başvuran 
mültecilerin çok boyutlu yoksulluk ve yardıma muhtaçlık seviyelerinin, 
kendi ülkelerine dönmeyi planlayan mültecilere kıyasla daha yüksek 
olduğunu göstermektedir.

Mültecilerin sadece yüzde 4’ü başka bir ile taşınmayı düşündüklerini 
belirtmiştir. Bu oran CVME3’te yüzde 2’dir. Mültecilerin başka bir ile 
taşınmak istemelerinin ana sebepleri başka illerdeki iş olanaklarının 
daha iyi olması (yüzde 66) ve şu an yaşadıkları yerde mülteci/ev sahibi 
toplumun düşmanca tavrıdır (yüzde 12).

13 “Türkiye’den ayrılıp nereye gitmek istiyorsunuz?” sorusu CVME3 ve CVME4’te farklılık göstermektedir, çünkü 
UNHCR/IOM aracılığıyla üçüncü ülkeye yerleştirme seçeneği CVME4’te eklenmiştir.
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Manisa’da yaşayan bu Afgan aile SUY yardımı olmadan hayatta kalamayacaklarını söylüyor.
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Herkesin uygun barınma koşullarında yaşamaya hakkı vardır. Bu hak, 
güven ve huzur içinde onurluca ve uzun vadeli yaşama hakkını öngören 
uluslararası belgelerde tanınmıştır. Barınma hakkının temel unsurları; 
ilgili hizmetlerin mevcudiyeti, olanaklar, materyaller ve altyapı; fiyat; 
meskenin oturulabilir olup olmadığı; erişilebilirlik; konum ve kültürel 
uygunluktur. Barınma hakkı, aynı zamanda, güvenli içme suyu; yemek 
pişirmek için enerji kaynağı; ısınma ve aydınlatma; hijyen ve yıkama 
olanakları; gıda depolama; çöp toplama; kanalizasyon ve acil durum 
hizmetlerini de kapsamaktadır. Kişiler soğuk, nem, sıcaklık, yağmur, 
rüzgar ve insan sağlığını tehdit eden diğer unsurlara, yapısal risklere 
ve hastalık taşıyıcılara karşı gerekli korumaya ve yeterli yaşam alanına 
sahip olmalıdır.14

Neredeyse tüm mülteciler (yüzde 92) eşyasız daire kiralamıştır. Yüzde 
5’lik bir kitle eşyalı daire kiralarken sadece yüzde 3’lük bir kitle de 
yaşadıkları meskende ücretsiz olarak barınmaktadır. Mültecilerin 
neredeyse hiçbiri ev sahibi değildir (yüzde 0.3’lük bir kitle hariç). 
Mültecilerin yalnızca yüzde 30’u özel alan, doğal aydınlatma, 
havalandırma, güvenlik ve temel gereksinim standartlarını asgari 
düzeyde sağlayan meskenlerde barınmaktadır.15 Bu raporun 
sosyoekonomik muhtaçlık kısmında görüldüğü gibi barınma, SUY 
hak sahipliği durumuna bakılmaksızın Türkiye’deki mültecilerin 
mahrumiyetinin en yüksek düzeyde olduğu alandır. Şekil 10’da 
gösterildiği gibi, CVME3’ten beri iyi koşullardaki meskende barınan 
yararlanıcı hane yüzdesi düşmüştür. Bunun sebebi büyük olasılıkla 
CVME4 veri toplama süreci devam ettiği sırada enflasyon oranının 
yüksek seyretmesine rağmen SUY yardım miktarının aynı kalmasıdır. 
Hak sahibi olmayan başvuranların durumunda önemli bir değişiklik 
olmamıştır. 

CVME3’ten beri kiradan tasarruf etmek için aynı meskeni paylaşan 
hanelerin oranı yüzde 7 artarak yüzde 23’e yükselmiştir. Hane 
reisinin kadın olduğu haneler, reisin erkek olduğu hanelere göre 
başka hanelerle aynı meskeni paylaşmaya daha meyillidir (bakınız 
Şekil 11). Yararlanıcıların ve hak sahibi olmayan başvuranların aynı 
meskeni başka hanelerle paylaşma olasılığı daha yüksek olmakla 
birlikte bekleyen yararlanıcılarda bu duruma nadiren rastlanmaktadır. 
Bunun sebebi bu kişilerin yakın zamanda Türkiye’ye gelmiş olmasından 
kaynaklanıyor olabilir.

14 Uygun barınma koşulları tanımı: http://www.ifrc.org/PageFiles/95884/D.01.02.a.%20SPHERE%20Chap.%20
4%20shelter%20and%20NFIs_%20English.pdf

15 IFRC’ye göre aşağıdaki kriterler karşılanırsa barınmanın asgari standartları yerine getirdiği kabul edilir: Özel 
alan: Mevcut alan hane içerisinde farklı cinsiyetten, yaş grubundan ve farklı ailelerden bireylerin güvenli 
bir şekilde birbirinden ayrı olmasını ve kişilerin mahremiyetini sağlamalıdır. Temel gereksinimler: Mesken 
içerisinde hanenin tuvaletinin, su tesisatının, yıkanmak için ve yemek pişirmek için ayrılmış bir yerinin olması 
gerekir. Doğal aydınlatma ve havalandırma: Mesken içine hava ve gün ışığı girmesine elverişli olmalıdır. 
Emniyetli ve güvenli alan: Hane meskeni emniyetli hane getirebilmelidir ve mesken alanı güvenli olarak 
nitelenebilmelidir. http://www.ifrc.org/

Şekil 10.  
SUY hak sahipliğine göre iyi bir meskende yaşayan hanelerin 
yüzdesi: CVME3 ve CVME4

Şekil 11.  
Meskeni bir başka haneyle paylaşan hanelerin yüzdesi

Hane reisinin kadın 
olduğu haneler 

Hane reisinin cinsiyetine göre

SUY hak sahipliğine göre

Bekleyen 
yararlanıcılar 

Hak sahibi olmayan 
başvuranlar 

Hane reisinin erkek 
olduğu haneler 

Başvuru yapmamış 
olanlar 

Yararlanıcılar

%33

%21

%26

%20

%26

%2

4  Yaşam koşulları

Yararlanıcılar Hak sahibi olmayan 
başvuranlar

Başvuru yapmamış 
olanlar

%29

%35

%25

%43

%35

%20

CVME4CVME3

Aynı zamanda, bekleyen yararlanıcıların ve SUY yararlanıcılarının daha 
kalabalık koşullarda yaşadığı gözlenmiştir (yatak odası başına sırasıyla 
2.9 ve 2.5 kişi düşmektedir). Hak sahibi olmayan başvuranlar ve başvuru 
yapmamış olanlarda ise yatak odası başına yaklaşık 2 kişi düşmektedir. 
Her 10 haneden 1’inde yatak odası başına 4 ya da daha fazla kişi 
düşmektedir. Bu oran hak sahibi olmayan başvuranlarda sadece yüzde 
6’dır, ancak SUY yararlanıcılarında ve bekleyen yararlanıcılarda yüzde 
12’nin üzerine çıkmaktadır. Bu istatistik kısmen hane büyüklüğünün 
bir göstergesi olarak görülebilir, çünkü SUY yararlanıcılar ve bekleyen 
yararlanıcılar daha geniş hanelere sahiptir.
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Evde temel ihtiyaçlara erişim

Çoğu mülteci hanenin evinde tuvalet meskenin içindeyken (yüzde 
85) kalan yüzde 15’lik kitle tuvaleti evin dışında kullanmaktadır. 
Tuvaleti dışarda olan evlere batı bölgelerde oldukça az (yüzde 2.1) 
rastlanmaktadır. Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde ise tuvaletin 
dışarıda olması bu bölgelerin kültürünün ve mimarisinin bir parçası 
olduğu için daha yaygındır (sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 26). Her 5 
haneden 1’i tuvaleti bir başka haneyle paylaşmaktadır, ancak bu 
hanelerin çoğu meskeni paylaşan hanelerdir.

Yemek pişirme ve temizlik için gerekli temel araçlara sahip olmak 
mülteci haneler için elzemdir. Neredeyse tüm hanelerin evlerinde ayrı 
bir mutfağı ve elektriği vardır. Sekil 12, çoğu hanenin yemek pişirmek 
için gerekli enerji kaynağına (çoğunlukla tüp veya doğal gaz), yine 
yemek pişirme ve temizlik için suya ve temizlik malzemelerine erişimi 
olduğunu göstermektedir. Ancak, Afgan hanelerin yemek pişirmek 
için enerji kaynağına, hijyen malzemelerine ve yemek pişirme ile 
temizlik için suya erişiminin Suriyeli ve Iraklı hanelerinkinden çok daha 
düşük olduğu görülmektedir. Hak sahibi olmayan haneler, güvenli 
gıda hazırlama için gerekli temel malzemelere erişim konusunda 
ortalamanın üstünde bir seviyededir. 

Çoğu hanede yatak (yüzde 93) ve battaniye (yüzde 87) gibi temel 
eşyalar mevcuttur. Türkiye’ye yeni gelmiş ve henüz SUY başvurusu 
yapmamış olanların çoğunun yatak, battaniye ve kışlık kıyafet gibi bazı 
temel eşyalara erişiminin kısıtlı olduğunu belirtmek gerekir. 

Cep telefonuna ve internete erişim

Cep telefonu ve internet erişimi, kişinin sevdikleriyle iletişim halinde 
kalması için elzem olmanın yanı sıra, birçok mülteci tarafından 
kişilerin güvenliği ve emniyeti için su, yiyecek ve mesken kadar önemli 
görülmektedir.16

Çoğu mülteci internet erişimini kendi kendilerine ayakta durmaları 
için elzem olan ve onları hayata bağlayan bir araç olarak görmektedir. 
Güncel bilgilere erişim olmadan mülteciler sağlık ve eğitim gibi temel 
hizmetlere erişememekte ve hayatlarını iyileştirmek için bilinçli kararlar 
alamamaktadır. İnternet erişiminin olmaması mülteci toplulukların 
güçlenerek birbirlerine kenetlenme kapasitelerini kısıtlayarak mülteci 
bireylerin kendi kendilerine yetebilir hale gelmelerini engellemektedir. 
Araştırmalar Türkiye’deki mültecilerin yüzde 76’sının cep telefonunun 
olduğunu göstermektedir (bakınız Şekil 13). Bu kitlenin sadece yüzde 
35’inin mobil internet erişimi vardır, ancak Wi-fi yoluyla internete 
erişim sağlıyor olmaları da muhtemeldir.

Bekleyen yararlanıcıların internet erişim düzeyinin daha kısıtlı olduğu 
kaydedilmiştir. Akıllı telefondan ziyade (yüzde 30), daha çok temel 

16 UNHCR & Accenture. 2016 2016 Connected Refugees: How the Internet and Mobile Connectivity Can Improve 
Refugee Well-being and Transform Humanitarian Action (“Mülteciler Arasında İrtibat: İnternet ve Cep 
Telefonu Nasıl Mültecilerin Refah Seviyesini Arttırıp İnsani Yardımı Dönüştürebilir”)

özelliklere sahip bir cep telefonu kullanmaktadırlar (yüzde 71). 
Mobil internet erişimi olan bir akıllı telefon sahibi olmak yararlanıcı 
hanelerde, reisin erkek olduğu hanelerde ve hak sahibi olmayan 
hanelerde daha yaygın görülmektedir. Reisin kadın olduğu hanelerin 
internete erişim oranı daha düşüktür. Dolayısıyla bu haneler bilgiye 
erişim ve kendi kendilerini geliştirme olanakları açısından daha 
dezavantajlı konumdadır.

Toplam
%97

%94
%92

Suriyeli 

Iraklı 

Afgan 

%98

%97

%64

%97

%95

%34

%97

%80

%32

Yemek pişirmek ve 
temizlik yapmak için 
yeterli su

Yeterli hijyen 
ürünleri

Yemek pişirmek 
için yeterli enerji 
kaynağı 

Şekil 12.  
Uyruğa göre güvenli gıda hazırlama için temel ihtiyaçlara erişim

Cep telefonu Akıllı telefon Mobil veri

Şekil 13.  
Cep telefonuna, akıllı telefona ve internete erişim

Toplam 

Bekleyen 
yararlanıcılar 

Başvuru 
yapmamış olanlar 

Hak sahibi 
olmayan 

başvuranlar 

Yararlanıcılar 

Hane reisinin 
erkek olduğu 

haneler 

Hane reisinin 
kadın olduğu 

haneler 

Hane reisinin cinsiyetine göre

SUY hak sahipliğine göre

%29

%71

%26

%25

%28

%29

%33

%33

%13

%31

%34

%40

%36

%27

%76

%30

%75

%79

%78

%65

%81
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Türkiye Devletinin tüm mültecilerin ülke çapındaki devlet 
hastanelerinde sağlık hizmetlerine ücretsiz erişimini sağlayan sosyal 
güvenlik sistemi sayesinde, Türkiye’deki mülteciler sağlık hizmetlerine 
yeterli düzeyde erişebilmektedir.

Anket yapılmadan önceki 30 gün içinde yetişkinlerin yüzde 13’ünün ve 5 
yaşın altındaki çocukların yüzde 16’sının hasta olduğu rapor edilmiştir. 
Katılımcılar genellikle akut solunum yetersizliği ile bağlantılı sıkıntılar 
yaşadıklarını belirtmişlerdir.

Kadınların yaklaşık yüzde 15’i hamile veya emzirme dönemindedir. 
Yüzde 10’u ise hamilelikle bağlantılı sağlık hizmetlerine ihtiyaç 
duymaktadır. Ayrıca, kadınların yaklaşık yüzde 10’u kadın sağlığıyla 
alakalı sağlık sorunları yaşadıklarını ifade etmiştir.

Afgan çocukların ve başvuru yapmamış hanelerin çocuklarının hasta 
olmaya çok daha meyilli olduğu görülmüştür (sırasıyla yüzde 44 ve 
yüzde 27).

Hem yetişkin hem de çocuk hastalıkları alanında tedaviye ihtiyaç 
duyma oranı yüksektir. Hastaların yaklaşık yüzde 90’ı tedavi olmak için 
genellikle devlet hastanelerine (yüzde 82), halk sağlığı merkezlerine 

(yüzde 8.5) veya eczanelere gitmektedir. Hane reisinin erkek olduğu 
haneler, reisinin kadın olduğu hanelere göre hanedeki hasta bireyi 
tedavi ettirmek için harekete geçmeye daha meyillidir (sırasıyla yüzde 
93 ve yüzde 88).

WFP Türkiye’nin fonladığı ve John Hopkins İnsani Yardım Alanında 
Sağlık Merkezinin çok amaçlı nakit yardımı ve sağlık alanında 2019 
yılında yaptığı çalışmaya göre17 Türkiye’deki mülteci hanelerin 
neredeyse yarısı yakın zamanda sağlık harcaması yapmadıklarını 
belirtmiştir. Türkiye’deki mülteci hanelerin aylık ortalama sağlık 
harcamaları yaklaşık 40-80 TL (7-15 USD) arasındayken bu rakam 
Ürdün’deki mülteciler için yaklaşık 138 USD ve Lübnan’daki mülteciler 
için de 157 USD’dır.18

17 Multipurpose Cash Assistance and Health (“Çok Amaçlı Nakit Yardımı ve Sağlık”): https://reliefweb.int/
report/turkey/multi-purpose-cash-assistance-and-health

18  UNHCR Ürdün. Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Hizmetlerden Yararlanma Anketi. Aralık 2018: https://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68539.pdf. UNHCR Lübnan. Sağlık Hizmetlerine Erişim ve 
Hizmetlerden Yararlanma Anketi. Aralık 2018: https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/67944.

5  Sağlık

W
FP

/O
za

n 
To

pt
as

 

SUY yardımı sayesinde Imad, Halid ve Usama’nın dedesi ve ninesi torunlarına sağlıklı ve besleyici gıdalar alabiliyor. Ankara, Türkiye.
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22 Ekim 2014 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliği, geçici koruma altındaki 
mültecilere yönelik geniş yelpazede eğitim hizmeti sunmaktadır: okul 
öncesi eğitimi, ilk ve orta öğretim (1-12. sınıflar), yüksek öğretim ve 
yaygın eğitim programları. Mültecilerin okul öncesi eğitim, ilk ve orta 
öğretim (ve Geçici Eğitim Merkezleri) ve yaygın eğitim programlarına 
(Halk Eğitim Merkezlerinin Türkçe dil ve beceri geliştirme kursları da 
dahil olmak üzere) erişimini sağlayan ve yöneten kurum Milli Eğitim 
Bakanlığıdır.

Ancak, birçok mülteci aile çocuklarını okuldan alıp çalıştırmak zorunda 
kalmaktadır (yüzde 25). Kayıt olmayı beklediği için (yüzde 20); ders 
kitapları, ulaşım, kırtasiye, vb. masrafları karşılayamadığı için (yüzde 
14) veya çocukları okula gitmek istemediği/okulda zorbalığa maruz 
kaldığı için (yüzde 13) çocuklarını okula gönderemeyen aileler de 
mevcuttur.

CVME4 verileri okul çağındaki mülteci çocukların (6-17 yaş arası) yüzde 
28’inin ‘okula devam etmediğini’ göstermektedir. ‘Okula devamsızlığı’ 
kişinin kendi beyanına göre geçen dönemden beri okula gitmemesi 
olarak tanımlanmaktadır. CVME4 verileri erkek çocuklarının yüzde 
30’unun, kız çocuklarının ise yüzde 26’sının okula devam etmediğini 
göstermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığından alınan en güncel verilere göre Türkiye’de 
yaşayan 1.05 milyon okul çağındaki mülteci çocuktan 643.058’i ilk 
ve orta öğretim okullarında veya geçici eğitim merkezlerinde eğitim 
görmektedir. 404.478’i ise mevcut durumda eğitim sisteminin 
dışındadır.19

Verilerin, yaşı büyük çocukların daha çok devamsızlık yapma eğiliminde 
olduğunu göstermesi şaşırtıcı değildir. 13-17 yaşlarındaki erkek ve kız 
çocuklarının yüzde 59’u okula devam etmemektedir. Bunun başlıca 
sebepleri ailenin geçimine maddi olarak katkıda bulunmak ya da ev 
işlerine yardımcı olmaktır. Okul devamsızlığı hem kız hem de erkek 
çocukları için hane reisinin kadın olduğu hanelerde, reisin erkek 
olduğu hanelere göre daha yüksektir (sırasıyla yüzde 32 ve yüzde 27).

Genel okul devamsızlığı hak sahipliği durumuna göre ayrıştırıldığında, 
Şekil 15’te gösterildiği gibi özellikle başvuru yapmamış ve hak sahibi 
olmayan hanelerin çocuklarının devamsızlık oranı endişe vericidir. 
Başvuru yapmamış hanelerin yarısından fazlasında (yüzde 52) 
ve hak sahibi olmayan hanelerin yüzde 42’sinde çocuklar eğitim 
alamamaktadır. Devamsızlık oranı yararlanıcılar arasında en düşük 
seviyededir (yüzde 18). Bu da SUY yardımının, ailelerin çocuklarını 
okula göndermeye devam etmesine destek olduğunu göstermektedir.

19 Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci verileri: https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_
dosyalar/2018_12/03175027_03-12-2018__Ynternet_BYlteni.pdf

Şekil 15.  
SUY hak sahipliğine, uyruğa ve hane reisinin cinsiyetine göre okul 
devamsızlığı

Yararlanıcılar 
Erkek çocukları 

Kız çocukları 

Kız çocukları 

Kız çocukları 

Kız çocukları 

Kız çocukları 

Kız çocukları 

Kız çocukları 

Kız çocukları 

Kız çocukları 

Erkek çocukları 

Erkek çocukları 

Erkek çocukları 

Erkek çocukları 

Erkek çocukları 

Erkek çocukları 

Erkek çocukları 

Erkek çocukları 

Hak sahibi 
olmayan 

başvuranlar
Başvuru 

yapmamış
 olanlar

Bekleyen 
yararlanıcılar

Afgan

Iraklı

Suriyeli

%15

%48

%41

%27

%27

%27

%26

%32

%60

%18

%42

%34

%22

%36

%28

%28

%32

%43

SUY hak sahipliğine göre

Uyruğa göre

Hane reisinin cinsiyetine göre

Şekil 14.  
Geçen dönem okula devam etmeyen çocukların yaş grubuna ve 
cinsiyete göre dağılımı

Toplam 
devamsızlık 

%26
%30

Orta öğretim
(13–17) 

İlk öğretim 
(10–13)

İlk öğretim  
(6–9)

%59
%59

%18
%20

%9
%13

Kız çocukları Erkek çocukları

6  Çocukların eğitimi
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Odak Grup Görüşmesi sırasında 5 yaşındaki Suriyeli mülteci Rahaf, WFP ve Kızılay çalışanlarıyla vakit geçiriyor. Rahaf’ın anne babası SUY yardımı alıyor. Kahramanmaraş, 
Türkiye.

Okula devamsızlığın başlıca sebebi ailelerin (özellikle de hane reisinin 
kadın olduğu hanelerin) çocukların çalışmasına ihtiyaç duymasıdır. 
Hane reisi olan kadınların yaklaşık yüzde 84’ü, lise çağındaki erkek 
çocuklarını okuldan almalarının esas sebebinin bu olduğunu ifade 
etmiştir. Bu sebeple erkek çocuklarını okuldan aldıklarını beyan eden 
erkek hane reislerinin oranı yüzde 57’dir. Kız çocuklarını okuldan 
aldığını ifade eden kadın hane reislerinin yüzde 37’si sebebin çocuğu 
çalışmaya göndermek olduğu söylemiştir. Erkek hane reislerinde ise 
bu oran yüzde 3’tür. Kadın hane reisleri için lise çağındaki çocuklarını 
okula göndermenin ikinci en büyük sebebi kırtasiye ve ulaşım gibi 
masrafları karşılayamamalarıdır (yüzde 15). Bu oran erkek hane 
reisleri için yüzde 10’dur.

6-9 yaş arası çocuklar ve Afgan uyruklu çocukların okul devamsızlığında 
ise GİGM ve nüfus kaydının olmaması çok daha büyük bir engeldir 
(sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 61). Suriyeli ve Iraklıların da %17-18’i 
GİGM/nüfus kaydında çıkan sıkıntılardan ötürü çocuklarını okula 
gönderemediklerini ifade etmiştir.
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Bu bölüm Türkiye’deki mülteci hanelerin ekonomik açıdan muhtaçlığına 
odaklanmaktadır. Yapılan analiz kapsamında mültecilere yönelik 
beceri, istihdam, gelir, harcama, borç ve çok boyutlu yoksulluk endeksi 
olmak üzere birçok gösterge incelenmiştir. 

Dil becerileri

Türkçe konuşabilmek, mültecilerin muhtaçlığını azaltıp entegrasyon 
beklentisini (kamu hizmetlerine erişim, GİGM ve nüfus kaydı) ve iş 
bulma olasılığını arttırmaktaktadır.

Çalışabilir yaştaki mültecilerin sadece yüzde 7.5’i iyi düzeyde Türkçe 
konuşabilmektedir.20 Yaklaşık yüzde 30’luk bir kitle ise temel düzeyde 
Türkçe konuşabilmektedir. Yaşı genç mültecilerin temel, orta ve ileri 
düzeyde Türkçe dil becerisine sahip olması daha olasıdır. Yetişkin 
kadın ve erkeklerin aksine kız ve erkek çocukların Türkçe yeterliliğinde 
önemli bir fark tespit edilmemiştir. 18-59 yaşları arasındaki kadınların 
yüzde 64’ü ve erkeklerin ise yüzde 33’ü hiç Türkçe konuşmamaktadır. 
60 yaşın üzerindeki mültecilerin Türkçe konuşmasına da çok nadiren 
rastlanmaktadır. 

Eğitim düzeyi ve teknik kurslar

Eğitim düzeyi yüksek olan mültecilerin daha iyi iş olanaklarına erişimi 
kolaylaşmaktadır.

Şekil 17, yetişkin kadınların eğitim seviyesinin yetişkin erkeklerden çok 
daha düşük olduğunu göstermektedir. Erkek hane reislerinin yaklaşık 
yüzde 20’si hiç örgün eğitim almamıştır ve okuma yazma bilmemektedir. 
Bu oran kadın hane reislerinde yüzde 40’a yükselmektedir. Erkek hane 
reisleri arasında lise ve yüksekokul mezunlarının yüzdesi çok daha 
yüksektir.

Mültecilerin yalnızca küçük bir kısmı (yüzde 5’ten azı) Türkiye’ye 
geldikten sonra Türkçe dil kursuna veya teknik/mesleki bir kursa 
gitmiştir. Yetişkin mültecilere Türkiye’ye geldiklerinden beri ne tür 
teknik eğitim veya destek aldıkları sorulduğunda yüzde 3’lük bir kitle 
Türkçe dil kursuna gittiklerini söylemiştir. Türkçe dil kursuna gidenler 
arasında kadınların oranı erkeklerinkinden biraz daha yüksektir. 
Teknik/meslek kursuna gidenlere nadiren rastlanmakla birlikte bu 
alanda erkeklerin oranı kadınlarınkinden yüksektir (sırasıyla yüzde 4 
ve yüzde 1).

Hak sahibi olmayan hanelerdeki erkeklerin eğitim düzeyi daha 
yüksektir. Bu hanelerin yüzde 18’inde lise diploması olan en az bir 
erkek vardır. Bu oran yararlanıcı hanelerde yüzde 9’dur.

20 Ana dili Türkçe olan mülteciler Türkiye’deki genel mülteci nüfusunun yüzde 1.4’ünü oluşturmaktadır ve bu 
orana dahil edilmemiştir.

Şekil 16.  
Yaş gruplarına ve cinsiyete göre Türkçe konuşma becerisi

İleri düzey Orta düzey Temel düzey Hiç

7  Sosyoekonomik muhtaçlık

Erkek 
çocukları 

6–17

Erkekler 
18–59

60 yaş 
üstü 

erkekler

Kız 
çocukları 

6–17

Kadınlar 
18–59

60 yaş 
üstü 

kadınlar

%24 %33%26 %64 %80 %89

%30
%38

%40

%23

%15

%31

%18
%24

%8%15
%10%10

%12%12

Erkek Kadın

Okuma 
yazma biliyor 
(örgün eğitim 

almamış) 

Okuma yazma 
bilmiyor 

İlk 
öğretim 
mezunu 

Orta 
öğretim 
mezunu 

Lise 
mezunu 

Üniversite 
ve üstü 
mezunu 

%20

%40

%30 %29

%20 %21

%3
%5%5

%1

Şekil 17.  
Hane reislerinin eğitim düzeyi

*Kadın/erkek sütunlarındaki oranların toplamının %100’e ulaşmamasının sebebi 
%0-1’lik bir kitlenin hala eğitimine devam ediyor olmasıdır.
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İstihdam 

Türkiye’ye geldiğinden beri çalışmış olan erkeklerin oranı 
CVME3’te yüzde 79’dan CVME4’te yüzde 75’e gerilemiştir. Bunun 
sebebi Türkiye’deki ekonomik duraklama ve Türk Lirasının değer 
kaybetmesi olabilir. Afgan ve Iraklı erkeklerin çalışma oranı Suriyeli 
erkeklerinkinden daha düşüktür. Şekil 18’de görüldüğü gibi hanelerin 
yüzde 19’unda hane üyelerinden hiçbiri çalışmamaktadır. Bu oran 
hane reisinin kadın olduğu hanelerde yüzde 42.5’e tırmanmıştır. 
Başvuru yapmamış hanelerde çalışan hane üyesinin olmamasına daha 
sık rastlanmaktadır. Bunun sebebi bu hanelerin büyük olasılıkla yakın 
zamanda Türkiye’ye gelmiş olmasıdır. Kadınların ise Türkiye’de çalışma 
oranları kendi ülkelerindeki çalışma oranlarının altındadır. Kadınların 
yüzde 8’i kendi ülkelerinde çalışıyorken Türkiye’ye geldiğinden beri 
çalışmış olan kadınların oranı yüzde 5’tir.

Suriyeli erkeklerin Türkiye’de iş sahibi olma şansı Suriye Arap 
Cumhuriyeti’ndekiyle aşağı yukarı aynı olmakla birlikte Afgan erkekler 
için bu olasılık çok daha düşüktür (önceden yüzde 79 iken şu an yüzde 
67); Iraklı erkekler için ise daha da düşüktür (önceden yüzde 70 iken 
şu an yüzde 49).

Gelir kaynakları

Anket yapılmadan önceki 30 gün boyunca SUY yardımı, hane reisinin 
kadın olduğu haneler için hanenin ana gelir kaynağı (yüzde 65), reisin 
erkek olduğu haneler için de hanenin ikincil gelir kaynağı olmuştur. 
Bu haneler için hanenin ana gelir kaynağı niteliksiz işlerdir. Reisi 
kadın olan her beş haneden birinin SUY/insani yardım haricinde geliri 
bulunmamaktadır.

SUY yardımının, yararlanıcıların büyük çoğunluğunun başlıca gelir 
kaynağı olması şaşırtıcı değildir. Benzer şekilde, diğer üç gruptaki 
haneler genellikle niteliksiz işlerden gelir elde etmektedir. Bekleyen 
yararlanıcılar ve hak sahibi olmayan başvuranlar için yarı nitelikli 
işler önemli bir gelir kaynağıdır. Az sayıda hak sahibi olmayan 
başvuran, başvuru yapmamış mülteci ve bekleyen yararlanıcı da gelir 
kaynaklarının SUY yardımı olduğunu ifade etmiştir. Bu da bazı ailelerin 
(özellikle aynı çatı altında yaşıyorlarsa) büyük olasılıkla aldıkları 
yardımı onlarla paylaştığına işaret etmektedir. İlginç bir bulgu başvuru 
yapmamış olanların yüzde 17’sinin başka hiçbir gelir kaynağı olmaksızın 
sadece SUY yardımı ile geçiniyor olmasıdır. 

Veriler mültecilerin Türkiye’ye geldiklerinden beri daha az beceri 
gerektiren ve kayıtsız işlerde çalışmaya alışmak zorunda kaldıklarını 
göstermektedir. Çalışan mülteciler arasında kendi ülkelerindeyken 
gelirini niteliksiz işlerden elde edenlerin oranı yüzde 57.5’ken bu oran 
Türkiye’de yüzde 87’ye yükselmiştir (bakınız Şekil 20).

Yine Şekil 20’de görüldüğü üzere, mülteci nüfusunun yaklaşık yüzde 
17’si kendi ülkelerinde gelirini yönetici düzeyinde/yüksek nitelikli veya 
nitelikli işlerden elde ederken bu oran Türkiye’ye gelişlerinin ardından 
yüzde 2’nin altına düşmüştür. Aynı şekilde, yarı nitelikli iş bulmak da 

Şekil 18.  
Hane reisinin cinsiyetine göre hiç çalışan bireyin bulunmadığı 
hanelerin yüzdesi

Şekil 20.  
Mültecilerin Türkiye’ye gelmeden önce çalıştıkları işlerin nitelik 
düzeyi

Hane reisinin kadın 
olduğu haneler 

Hak sahibi olmayan 
başvuranlar

Başvuru yapmamış 
olanlar

Bekleyen yararlanıcılar

Yararlanıcılar

Hane reisinin erkek 
olduğu haneler 

%42.5

%15

ÖNCE SONRA

%9 
Nitelikli

%8 
Oldukça nitelikli/

yönetici düzeyinde

%26
Yarı-nitelikli

%57 
Niteliksiz

%87 
Niteliksiz

%2 
Nitelikli

%12 
Yarı-nitelikli

Şekil 19.  
SUY hak sahipliğine göre ana gelir kaynağı

WFP/Kızılay Niteliksiz 
işler

Nitelikli 
işler

Diğer

Toplam %19
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mülteciler için zordur. Türkiye’de yüzde 12’lik bir kitle yarı nitelikli 
işlerde çalışırken bu oran mültecilerin kendi ülkelerinde yüzde 26’dır.

Çocuk işçiliği

Yoksulluk, özellikle yetişkin mültecilerin ailenin temel ihtiyaçlarını 
karşılamaya yetecek kadar para kazanamadığı durumlarda çocukları 
çalışmaya itmektedir.

Şekil 21’deki veriler, anket yapılmadan önceki bir ay içerisinde 18 yaşın 
altındaki her beş erkek çocuğundan birinin çalıştığını göstermektedir 
(yüzde 17; 112.000 erkek çocuk). Bu oran hak sahibi olmayan 
hanelerde yüzde 35, başvuru yapmamış hanelerde yüzde 27’dir. 
Yararlanıcı hanelerdeki erkek çocuklarının çalışma oranının daha 
düşük olması, SUY yardımının yararlanıcı haneler üzerindeki olumlu 
etkisine bir örnek olarak gösterilebilir.

18 yaşın altındaki kız çocuklarının ise yüzde 4’ü çalışmaktadır. Bu oran 
hak sahibi olmayan hanelerde yüzde 15’e yükselmektedir. Bu durum 
da hak sahibi olmayan hanelerin çoğunun ek gelire ihtiyaç duyduğunu 
göstermektedir. 

Aylık kişi başı harcama

Mülteciler nezdinde aylık gelirin tespit edilmesi oldukça zordur. 
Çoğu hane gelirini olduğundan az beyan etmektedir ve hane geliri 
yıl içerisinde değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla, daha istikrarlı 
seyreden bir gösterge olduğu için vekil ölçüt olarak aylık harcamalara 
bakılmaktadır.

Mülteci haneler aylık yaklaşık 2.103 TL (359 USD) harcamaktadır. Bu 
tutar hanedeki yetişkin birey başına 647 TL’ye karşılık gelmektedir. 
Şekil 22, hane reisinin kadın olduğu hanelerde ve bekleyen 
yararlanıcı hanelerde toplam harcamanın çok daha aşağıda olduğunu 
göstermektedir. Hane reisinin kadın olduğu hanelerde bu tutar 
hanedeki yetişkin başına 585 TL, bekleyen yararlanıcı hanelerde ise 
yetişkin başına 527 TL’dır. Hane reisinin erkek olduğu hanelerde ve 
başvuru yapmamış hanelerde ise bu tutar çok daha yüksektir (sırasıyla 
709 TL ve 948 TL).

Harcama düzeyine göre yoksulluk

Mülteci hanelerin içinde bulunduğu ekonomik yoksulluğu anlamak 
için hanelerin kişi başı harcama miktarları Dünya Bankasının yoksulluk 
sınırıyla karşılaştırılmıştır. Yoksulluk sınırı, Türkiye’de saygın bir hayat 
sürmek için gereken mal ve hizmetlerin (gıda, mesken, faturalar, sağlık, 
hijyen, eğitim, ulaşım ve diğer gıda dışı ihtiyaçlar) aylık minimum 
maliyetini temsil eder.

Dünya Bankasının yoksulluk sınırı orta gelirli ülkeler için günlük kişi 
başı 3.20 USD, yüksek gelirli ülkeler için 5.50 USD olarak belirlenmiştir. 
2018 yılında Türkiye’deki yoksulluk sınırı aylık kişi başı 372 TL, aşırı 

Yararlanıcılar

Toplam

Hak sahibi olmayan 
başvuranlar

Başvuru yapmamış 
olanlar

Bekleyen 
yararlanıcılar
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Hane reisinin erkek 
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Hane reisinin kadın 
olduğu haneler

%1
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%35
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%16
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Kız çocukları

Kız çocukları
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Erkek çocukları 

Erkek çocukları 

Erkek çocukları 

Erkek çocukları 

Erkek çocukları 

Erkek çocukları 

Şekil 21.  
Çalışan çocukların oranı

Şekil 22.  
Yetişkin birey başına aylık harcama (TL)

Yararlanıcılar 
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Başvuru 
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haneler
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Hane başına Yetişkin birey başına
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yoksulluk sınırı ise 207 TL olarak hesaplanmıştır.

Türkiye’deki kayıtlı mültecilerin neredeyse yarısı (yüzde 49; ortalama 2 
milyon kişi) yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bu oran bir önceki 
izleme çalışmasından bu yana artmıştır, zira o zaman mültecilerin 
yüzde 46’sının yoksul olduğu değerlendirilmiştir. Şekil 23’te görüldüğü 
gibi bekleyen yararlanıcıların çok büyük bir kısmı yoksulluk içinde 
yaşamaktadır (yüzde 86). Bu oran kart basımının hızlandırılması 
gerektiğine işaret etmektedir.

Genel olarak bakıldığında mültecilerin yüzde 7’sinin aşırı yoksulluk 
sınırının altında olduğu görülmektedir. CVME3’te yüzde 10 olan bu 
oranda belli ölçüde düşüş kaydedilmiştir. Ancak, sonuçlar hane reisinin 
cinsiyetine göre önemli değişiklikler göstermektedir: hane reisinin 
erkek olduğu hanelerin yüzde 4’ü, reisin kadın olduğu hanelerin ise 
yüzde 10’u aşırı yoksulluk içinde yaşamaktadır.

Bu harcama ölçütüne göre yararlanıcıların ortalama bir mülteciden 
daha yoksul olduğu görülmektedir. Yararlanıcıların yüzde 58’i yoksulluk 
sınırının altındadır. Bu durum birçok farklı şekilde açıklanabilir. 
İlk olarak, yararlanıcılar genellikle alternatif gelir kaynaklarından 
yoksun oldukları için yardıma bağımlılıkları oldukça yüksektir. Ayrıca, 
yararlanıcı hanelerin daha kalabalık olduğunu, bağımlılık oranının da 
yüksek olduğu ve dolayısıyla bu hanelerin kişi başı harcama miktarının 
daha düşük olduğunu belirtmek gerekir. Bekleyen yararlanıcıların 
yaklaşık yüzde 86’sı yoksulluk sınırının altındadır.

Hanelerin harcama dağılımı

Bir diğer muhtaçlık ölçütü de hanelerin harcama dağılımına 
odaklanmaktadır. Veriler harcamaların ortalama yüzde 49’unun gıdaya, 
yüzde 17’sinin ise kiraya yönelik olduğunu göstermektedir. Gıda, kira 
ve faturalar için para ayrıldıktan sonra, mülteciler aylık bütçelerinin 
kalan yüzde 26’sı ile sağlık, hijyen, giyim kuşam, ulaşım, eğitim, vb. 
tüm diğer ihtiyaçlarını karşılamak durumunda kalmaktadır.

Gıda fiyatlarındaki en ufak artış, hane reisinin cinsiyetine veya SUY 
hak sahipliğine bakılmaksızın tüm grupların (hak sahibi olmayan 
başvuranlar ve yararlanıcılar dahil olmak üzere) temel ihtiyaçlarını 
karşılayabilme kabiliyetini etkilemektedir. Bu açıdan hane reisinin 
kadın olduğu haneler ve bekleyen yararlanıcılar özellikle kırılgan 
durumdadır. 

Şekil 23.  
Yoksulluk ve aşırı yoksulluk sınırının altında yaşayan mültecilerin 
yüzdesi
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Şekil 24.  
SUY hak sahipliğine ve hane reisinin cinsiyetine göre temel 
ihtiyaçları karşılamak için aylık harcama dağılımı

Hane reisinin erkek 
olduğu haneler

Hane reisinin kadın 
olduğu haneler
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Borç

Mültecilerin neredeyse yarısı (yüzde 49) son üç hafta içinde borç almak 
durumunda kaldıklarını beyan etmiştir. Bu oran CVME3’te ölçülenden 
biraz daha düşüktür (yüzde 58). Yararlanıcıların en az borç alan 
grup olması SUY Programının olumlu etkisini göstermektedir. Ancak, 
bekleyen yararlanıcılarda borç alma eğilimi oldukça yüksektir (yüzde 
77).

Ekonomik muhtaçlıkları daha yüksek olmasına rağmen hane reisinin 
kadın olduğu hanelerin borç alma oranı reisin erkek olduğu hanelerden 
oldukça düşüktür (sırasıyla yüzde 32 ve yüzde 51). Bunun sebebi kadın 
hane reislerinin borç alacak sosyal sermayeye sahip olmaması veya 
sosyal çevrelerinin borç almalarına elverişli olmamasıdır. Halbuki, 
CVME4 verileri kullanılarak mültecilerin sosyal ağ boyutuna ilişkin 
yapılan çalışma, kadın hane reislerinin ağının ortalama 24 kişiden 
oluştuğunu, erkek hane reislerinin ise çok az bir farkla 28 kişiden 
oluştuğunu ortaya koymuştur.

Gıda ve kira harcamaları, borç olarak ihtiyaç duyulan miktarın yüzde 
70’ini oluşturmaktadır (bakınız Şekil 26). Son üç ay içinde borç alan 
mültecilerin yarısı borç parayı gıda harcamaları için kullanmıştır. 
Bu oran yararlanıcılarda yüzde 56, bekleyen yararlanıcılarda yüzde 
67’dir. Bu durum bekleyen yararlanıcıların gıda güvenliğinin daha 
zarar görebilir olduğunu ortaya koymaktadır. Gıda harcamaları için 
borç alma oranı CVME3’ten (yüzde 44) bu yana artmıştır. Yüzde 21’lik 
bir diğer kitle kira ödeyebilmek için borç almıştır. Bu oran hak sahibi 
olmayan başvuranlarda yüzde 27’yle en üst seviyeye çıkmakla birlikte 
yararlanıcılarda yüzde 15’e düşmektedir.

Mültecilerin borç almasının üçüncü en büyük sebebi Türkiye’ye giriş 
çıkış yapmaktır. Yüzde 11’lik bir kitle bu sebeple borç aldığını beyan 
etmiştir. Bu oranın yüksek olmasının sebebi veri toplandığı dönemin 
bayrama denk gelmesi olabilir. Bazı aileler bayram vesilesiyle Suriye’ye 
dönmektedir. Hane reisinin kadın olduğu haneler bu sebeple borç 
almaya daha meyillidir (yüzde 24).

Son veri toplama döneminden bu yana ortalama borç miktarı hane 
başına 1.000 TL’dan 1.271 TL’ya yükselmiştir. Bunun sebebi büyük 
olasılıkla ekonomik duraklama ve enflasyonun yüksek seyretmesidir. 
CVME3’te olduğu gibi hane reisinin kadın olduğu haneler en düşük, 
SUY başvurusunun onaylanmasını bekleyenler ise en yüksek borç 
tutarına sahiptir (sırasıyla 1.000 TL ve 3.000 TL). Kimden borç aldıkları 
sorulduğunda çoğunluk Türkiye’deki akrabalarından/arkadaşlarından 
(yüzde 82) veya bir dükkan sahibinden (yüzde 14) aldıklarını 
söylemiştir.

Şekil 26.  
Borç alma sebepleri
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Şekil 25.  
SUY hak sahipliğine ve hane reisinin cinsiyetine göre 
mültecilerin borç alma sebepleri
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Uyruğa göre ayrıma bakıldığında Afganların en muhtaç durumda 
olduğu görülmektedir (yüzde 76). Onları yüzde 54’le Iraklılar ve 
yüzde 38’le Suriyeliler takip etmektedir (bakınız Şekil 28). CVME3’te 
Afganların yüzde 86’sının, Suriyeli ve Iraklıların ise yüzde 46’sının çok 
boyutlu yoksulluk içinde yaşadığı kaydedilmiştir.

Türkiye’ye geliş tarihi de mültecilerin muhtaçlık profiline etki 
etmektedir. Mülteciler ne kadar uzun süredir Türkiye’de yaşıyorsa o 
kadar saygın bir hayat sürmektedirler. Anket yapılmadan önceki altı ay 
içerisinde Türkiye’ye gelen az sayıdaki mülteci en muhtaç durumdadır. 
Bu mültecilerin yüzde 95’i çok boyutlu yoksulluk içinde yaşamaktadır 
(bakınız Şekil 28). 

Şekil 28.  
Hane reisinin cinsiyetine; SUY hak sahipliğine; uyruğa ve Türkiye’de kalış sürelerine göre çok boyutlu yoksulluk içinde yaşayan 
hanelerin yüzdesi 

Hane reisinin 
cinsiyetine göre SUY hak sahipliğine göre Uyruğa göre Türkiye’de kalış süresine göre

Yararlanıcılar Afgan Hak sahibi 
olmayan 

başvuranlar 

Iraklı Başvuru 
yapmamış 

olanlar 

Suriyeli < 6 ay %95 6 ay–1 yıl 
%56

1 – 3 yıl 
%37

3 – 6 yıl 
%38

Suriye’de 
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başlamadan 
önce 

Bekleyen 
yararlanıcılar 
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erkek olduğu 

haneler 

Hane reisinin 
kadın olduğu 
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%34 %33

%58
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Şekil 27.  
Hane başına ortalama borç: CVME3 ve CVME4

CVME4CVME3

Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (MPI)

Çok boyutlu yoksulluk sayımı, yukarıdaki ekonomik ölçütlerin ötesinde, 
yoksulluğa dair daha bütüncül bir ölçüttür. Söz konusu yoksulluk 
ölçütü, Türkiye’de yaşayan mültecilerin eğitim, sağlık, gıda güvenliği, 
yaşam koşulları ve gelir kaynakları olmak üzere toplam 5 farklı  alandaki 
yoksunluk durumlarını yansıtan 18 gösterge dikkate alınmak suretiyle 
Alkire-Foster yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur.

Veriler, çok boyutlu yoksulluk içinde yaşayan hanelerin oranının yüzde 
41 olduğunu göstermektedir. Daha önceki CVME’de yüzde 50 olarak 
ölçülen bu oranda o zamandan bu yana düşüş kaydedilmiştir.

Şekil 28’de gösterildiği gibi çok boyutlu yoksulluk oranları hane reisinin 
kadın olduğu hanelerde reisin erkek olduğu hanelere göre çok daha 
yüksektir (sırasıyla yüzde 60 ve yüzde 39). 18 göstergenin 11’inde 
hane reisinin kadın olduğu haneler reisin erkek olduğu hanelerden 
daha kötü sonuç elde etmiştir. Aradaki fark özellikle gelir kaynakları 
alanında açılmaktadır: hane reisinin kadın olduğu hanelerin yüzde 
43’inde hanenin hiçbir üyesi son 30 gün içinde çalışmamıştır. Bu oran 
reisin erkek olduğu hanelerde yüzde 15’tir. Hane reisinin kadın olduğu 
hanelerin yüzde 21 ’inin SUY yardımı dışında hiçbir geliri yokken/başka 
bir yardım almıyorken, bu oran reisin erkek olduğu hanelerde sadece 
yüzde 10’dur.

Yine Şekil 28’de bekleyen yararlanıcıların çok boyutlu yoksulluk 
oranının çok yüksek olduğu görülmektedir (yüzde 85). Hak sahibi 
olmayan başvuranlar ve yararlanıcılar ise bu açıdan en az yardıma 
muhtaç durumdadır. Bu da SUY Programı kapsamında hedeflemenin 
başarılı biçimde gerçekleştiğini ve yardımın yararlanıcıları olumlu 
etkilediğini ortaya koymaktadır.
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Yoksunluk

MPI, ayrıca, her bir boyut içinde yoksul ve yoksun olan mültecilerin 
oranını da vermektedir. Böylece hangi boyutların veya alanların MPI 
sonuçlarını tetiklediği görülebilmektedir. Yoksunluk, her beş boyutta en 
az bir göstergeden yoksun olunması temel alınarak hesaplanmaktadır. 

Mülteciler için yoksunluğun en yüksek seviyede olduğu gösterge 
açıkça yaşam standardıdır (yüzde 85). Bunun da sebebi çoğunlukla 
mültecilerin kötü koşullardaki meskenlerde barınmasıdır (bakınız 
Şekil 29). Yoksunluğun en yüksek seviyede olduğu ikinci gösterge 
gıda güvenliğidir. Mültecilerin yüzde 48’inin bu açıdan yoksun olduğu 
değerlendirilmektedir. Bunun sebebi bu kitle içerisindeki mültecilerin 
çoğunun tüketim odaklı baş etme stratejilerine başvurmak zorunda 
kalmasıdır. En az yoksunluğun görüldüğü göstergeler ise ilk olarak 
sağlık, ikinci olarak da gelir kaynaklarıdır. Mültecilerin çok az bir kısmı 
(yüzde 3.3) hiç yoksunluk çekmemektedir.

SUY hak sahipliğine göre bakıldığında (Şekil 30) bekleyen 
yararlanıcıların, yaşam standardı, eğitim ve gıda güvenliği alanında 
yoksunluk seviyesinin önemli ölçüde yüksek olduğu, ancak sağlık ve 
gelir kaynakları açısından en düşük yoksunluk seviyesine sahip olduğu 
göze çarpmaktadır. Yararlanıcıların ve başvuru yapmamış olanların 
yoksunluk seviyesi gelir kaynakları açısından daha yüksektir. Hak sahibi 
olmayan başvuranların herhangi bir yoksunlukla karşı karşıya olma 
ihtimali en düşük seviyededir. Bu da yine SUY hedefleme kriterlerinin 
etkililiğini ortaya koymaktadır.

Hane reisinin kadın olduğu hanelerin yoksunluk seviyesi, gıda güvenliği 
hariç her boyutta reisin erkek olduğu hanelerden yüksektir. Gıda 
güvenliği açısından yoksunluk seviyesi reisin kadın olduğu hanelerde 
de erkek olduğu hanelerde de aynıdır (bakınız Şekil 31). 

Yaşam 
koşulları 

Eğitim Sağlık Gelir 
kaynakları 

Gıda 
güvenliği 

Herhangi bir 
yoksunluğu 

yok 
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Şekil 29.  
Her bir boyutta en az bir göstergeden yoksun olan 
mültecilerin oranı

Şekil 31.  
Hane reisinin cinsiyetine göre her bir boyuttaki yoksunluk 
oranları

Şekil 30.  
SUY hak sahipliğine göre her bir boyuttaki yoksunluk oranları
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Bu bölümdeki göstergeler mültecilerin gıda tüketim seviyelerini ortaya 
koymaktadır. Gıda tüketim seviyeleri haneleri gıda güvenlik durumuna 
göre sınıflandırmak için kullanılmaktadır. 

Günlük tüketilen öğün sayısı 

Çocuklar her gün ortalama 3.1 öğün tüketirken bu oran yetişkinler 
için 2.6’dır. Yetişkinlerde SUY hak sahipliğine göre veya cinsiyete göre 
önemli değişiklikler gözlemlenmemiştir. Ancak hane reisinin kadın 
olduğu hanelerdeki çocukların bir günde tükettiği öğün sayısının reisin 
erkek olduğu hanelerdeki çocuklarınkinden az olduğu görülmüştür 
(sırasıyla 2.5 ve 3.2). Genelde her beş çocuktan biri günde üç öğünden 
az beslenmektedir.

Beslenme çeşitliliği

Türkiye’deki mülteci hanelerin geneli çeşitli gıdalardan oluşan bir 
beslenme düzenine sahiptir. Mülteci haneler haftada beş gün sebze, 
et, balık ve yumurta; altı gün süt ürünleri ve her gün tahıl, şeker ve yağ 
tüketmektedir. Yine, hane reisinin kadın olduğu hanelerin besin değeri 
yüksek gıdaları (sebze, et, balık ve yumurta) tüketme sıklığı reisin erkek 
olduğu hanelere göre daha düşüktür.

Gıda Tüketim Skoru (FCS)

FCS, hanelerin yedi günlük bir referans dönemi içinde farklı besin 
değerine göre ağırlıklandırılan gıda gruplarından gıdaları hangi sıklıkla 
tükettiğine göre hesaplanır. Örneğin, hayvansal gıdalar gibi besin 
değeri yüksek gıda gruplarının ağırlığı, tahıllar gibi besin değeri daha 
düşük gıdalardan yüksektir. Bu skora göre hanelerin gıda tüketim 
düzeyi “yetersiz,” “sınırda” ve “kabul edilebilir” olmak üzere üç 
kategoriden birinde yer alır.

Hanelerin yüzde 97’sinin gıda tüketimi kabul edilebilir düzeydedir. SUY 
hak sahipliğine göre önemli farklılıklar gözlemlenmemiştir (bakınız 
Şekil 32). Ancak hane reisinin kadın olduğu hanelerin kabul edilemez 
düzeyde gıda tüketmesine reisin erkek olduğu hanelerden daha sık 
rastlanmaktadır (sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 2). Ayrıca, Afgan hanelerin 
yüzde 18’inin gıda tüketimi kabul edilemez düzeyde olmakla birlikte, 
bu oran Suriyeli ve Iraklı hanelerde sadece yüzde 2’dir.

Gıda güvenliğinin yaygınlık durumu tatmin edici düzeydedir, fakat 
kayıtlı mülteciler arasında yüzde 3’lük bir kitlenin kabul edilemez 
düzeyde gıda tüketmesi demek, 120.000 mültecinin bu temel ihtiyacını 
karşılamak için yardıma ihtiyacı olduğu anlamına gelmektedir.

Şekil 32.  
Uyruğa ve hane reisinin cinsiyetine göre Gıda Tüketim Skoru 
(FCS)
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Gıda harcamalarının payı

Hanenin toplam harcamalarından (gelir göstergesi olarak) gıdaya 
ayrılan pay, hanenin gıda güvenliğinin bir yansımasıdır, çünkü bir hane 
ne kadar yoksul ve yardıma muhtaçsa, toplam harcamalarından gıdaya 
ayrılan pay o kadar büyüktür. Bu gösterge, özellikle, gıda fiyatlarındaki 
dalgalanmanın hanenin gıda tüketiminin niteliğinde ve miktarında 
yarattığı etkiyi anlamaya yardımcı olur.

Uluslararası anlamda üzerinde uzlaşılmış bir eşik olmamakla birlikte, 
harcamalarının yüzde 75’ini gıdaya ayıran haneler son derece 
yardıma muhtaç ve dolayısıyla da gıda güvenliğinden yoksun olarak 
değerlendirilmektedir. Yüzde 65-75 arası harcayanlar yüksek, yüzde 
50-65 arası harcayanlar orta ve yüzde 50’den az harcayanlar düşük gıda 
güvensizliğine sahiptir.

Genel olarak her beş haneden biri (yüzde 21) toplam harcamalarının 
yüzde 65’ini gıdaya ayırmaktadır. Ancak, Şekil 33’te görüldüğü gibi 
hane reisinin kadın olduğu hanelerle erkek olduğu haneler arasında 
büyük bir fark mevcuttur (reisin erkek olduğu hanelerde yüzde 13, 
kadın olduğu hanelerde yüzde 29). Bu göstergeye göre, yine, bekleyen 
yararlanıcıların son derece yardıma muhtaç olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Bu gruptaki mültecilerin yüzde 69’u toplam harcamalarının yüzde 
65’ten fazlasını gıdaya ayırmaktadır. 

Tüketim odaklı baş etme stratejileri

Bu bölüm, hanelerin gıda eksikliği ve/veya gıda satın alma 
imkanlarından yoksun olmakla başa çıkmak için uyguladıkları 
stratejileri ele almaktadır. Bu stratejiler; daha az tercih edilen veya 
daha ucuz gıdaları tüketmek, gıda ödünç almak veya arkadaşların 
akrabaların sağladıkları yardıma bağımlı olmak, porsiyonları azaltmak, 
günlük öğün sayısını azaltmak ve çocuklar yiyebilsin diye yetişkinlerin 
yediğinden kısmak gibi gıdayla ilişkili baş etme davranışlarının sıklığını 
ve yıpratıcılığını ortaya koymaktadır.

Her beş mültecide en az iki kişi (Türkiye’deki kayıtlı mülteci nüfusunun 
yüzde 44’ü; 1.8 milyon insan) yeterli gıda satın alma imkanları olmadığı 
için bir şekilde tüketim odaklı baş etme stratejilerine başvurmuştur. 
Yararlanıcılar ve hak sahibi olmayan başvuranlar biraz daha iyi 
durumda olmakla birlikte, bu stratejilere başvurma oranı başvuru 
yapmamış olanlarda yarı yarıya, bekleyen yararlanıcılarda ise her beş 
kişiden dördü şeklindedir.

En sıkça başvurulan tüketim odaklı baş etme stratejisi daha az tercih 
edilen, daha ucuz gıdaları tüketmektedir. Mülteci haneler haftanın 
ortalama beş günü bu stratejiye başvurmak durumundadır. Bu 
oran Afgan hanelerde ve bekleyen yararlanıcılarda haftada altı güne 
çıkmaktadır. Bu strateji uzun vadeli tehlike teşkil etmeyen ve geri dönüşü 
kolay olan bir stratejidir. Küçük çocuklar yiyebilsin diye yetişkinlerin 
gıda tüketimini azaltmak daha yıpratıcı bir stratejidir ve haftada 
ortalama iki gün uygulanmaktadır. Bu oran bekleyen yararlanıcılarda 
haftada üç, Afgan hanelerde ise haftada dörde çıkmaktadır.

Şekil 33.  
Harcamalarının yüzde 65’inden fazlasını gıdaya ayıran 
hanelerin oranı

Şekil 34.  
Hane reisinin cinsiyetine, uyruğa ve SUY hak sahipliğine göre 
rCSI skoru
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Tüketim Odaklı Başa Çıkma Stratejileri endeksi (rCSI) gıdaya erişim 
için sıkça bir vekil gösterge olarak kullanılmaktadır. Yukarıda bahsi 
geçen beş davranış, algılanan yıpratıcılıklarına göre ağırlıklandırılır 
ve bu davranışlara başvurma sıklığına göre rCSI skoru hesaplanır. 
Skor ne kadar yüksekse hanenin gıda güvensizliği o kadar yüksektir. 
rCSI skorunun 18 olması hanenin bütün tüketim odaklı baş etme 
stratejilerine haftanın en az üç günü başvurduğu anlamına gelir.

Ortalama rCSI skoru 18’in altında olmakla birlikte araştırmalar skorun 
hane reisinin kadın olduğu hanelerde, Afganlarda ve bekleyen 
yararlanıcılarda; hane reisinin erkek olduğu hanelere, Iraklılara, 
Suriyelilere ve diğer SUY hak sahipliği gruplarına göre daha yüksek 
olduğunu göstermektedir. İkinci gruptaki hanelerin tümünün rCSI 
skoru 17’nin altındadır (bakınız Şekil 34).

Geçim odaklı baş etme stratejileri

Haneler, gıda satın alacak imkanları olmadığında orta ve uzun 
vadede gıda temin etme ve/veya sürdürülebilir bir gelir elde etme 
kapasitelerini zayıflatan bazı davranışlara yönelebilirler. Bu davranışlar 
geçim odaklı baş etme stratejileri olarak bilinir ve yıpratıcılıklarına göre 
üç gruba ayrılır: kaygı, kriz ve acil durum.

Genel olarak mültecilerin yüzde 43’ü (1.7 milyon mülteci) kaygı 
grubundaki stratejileri uygulamıştır. Bunların arasında; veresiye 
yiyecek almak, borç almak, birikimleri harcamak ve hane varlıklarını 
satmak vardır (bakınız Şekil 35). Yaklaşık yüzde 15’lik bir kitle kriz 
grubundaki stratejilere başvurmuştur. Bunların arasında gıda dışı 
harcamaları azaltmak, çocukları okuldan almak, çocukları çalıştırmak 
ve hanenin gelir getirici varlıklarını satmak vardır. Sadece yüzde 1.2’lik 
bir kitle (48.000 kişi) acil durum grubundaki stratejileri uygulamıştır. 
Bunların arasında uyruk ülkeye geri dönmek, riskli işlerde çalışmak, 
çocukları evlendirmek veya dilenmek vardır.

Bekleyen yararlanıcılar hane varlıklarını satmaya, veresiye yiyecek 
almaya ve çocuklarını çalıştırmaya diğer gruplardan daha meyillidir. 
Çocukları okuldan almak (hanelerin ortalama yüzde 14.5’i) da bekleyen 
yararlanıcıların (yüzde 48) ve hak sahibi olmayan başvuranların (yüzde 
20) sıklıkla başvurduğu bir stratejidir. 

Şekil 35.  
Geçim odaklı baş etme stratejilerine başvuran hanelerin 
yüzdesi

Kaygı Kriz Acil durum 

%43

%15

%1.2

Hane reisinin kadın olduğu haneler gıda dışı harcamaları azaltmak 
dışındaki tüm stratejileri uygulamaya daha yatkındır. Özellikle gelir 
getirici hane varlıklarını satmaya ve çocukları çalıştırmaya, reisin 
erkek olduğu hanelerden çok daha meyillidirler. Mülteciler nadiren 
çocuklarını evlendirmekle birlikte (yüzde 1.2) hane reisinin kadın 
olduğu hanelerin bu stratejiye yönelme ihtimalinin çok daha yüksek 
olduğu görülmüştür (yüzde 5.7). Hak sahibi olmayan haneler ve 
bekleyen yararlanıcılar çocuklarını çalıştırmaya daha yatkınken 
yararlanıcıların sadece yüzde 6’sı bu stratejiye başvurmuştur. Bu da 
SUY yardımının olumlu etkisini ortaya koymaktadır.

Anket katılımcılarının yüzde 18’i hane varlıklarını satmış, yüzde 21’i ise 
birikimlerini harcadıklarını ifade etmiş ve bu yolu tüketmiş olmalarına 
rağmen ihtiyaç duydukları kadar gıda satın almaya paralarının hala 
yetmediğini belirtmişlerdir.

CVME’nin bu aşaması için temsil kabiliyeti olan bir örneklemin 
oluşturulması amacıyla coğrafi mekânsal ve rastgele olmak üzere iki 
kademeli örneklem oluşturma yöntemi kullanılmıştır.
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Birinci Aşama: Temel Coğrafi Anket 
Yöntemi (S3M)

Örneklemin ilk aşaması coğrafi mekânsal örneklemin oluşturulmasıdır. 
Birinci aşama, ikinci aşama olan Katılımcı Güdümlü Örneklemin 
potansiyel olarak ortaya çıkarabileceği taraflılığın azaltılması için 
gereklidir. Coğrafi mekânsal örneklem, potansiyel olarak ortaya 
çıkabilecek mekânsal özilintililiği azaltır. Diğer bir deyişle, kümeler 
arasındaki ilintililik azaldığı için örneklem bir bütün olarak Türkiye 
genelini daha iyi temsil edecek ve sadece bazı bölgelere odaklanmış 
olmayacaktır. Mark Myatt (Brixton Health) ve Ernest Guevarra (Valid 
International), Temel Coğrafi Anket Yöntemini (S3M) geliştirmek için 
değişken yoğunluklu bir örneklem yaklaşımı kullanmıştır.

S3M, idari bölgelerden asgari sayıda örneklem noktası belirleyerek 
bir örneklemin oluşturulabilmesi için kullanılmaktadır. Bu sayede 
yapılacak anket faydalı bir kesinlik ölçüsüyle her bir idari bölge için 
tahmini bir değer verebilecektir. İdari bölgelerin nüfusu yaklaşık olarak 
aynıdır. Bu da her bir idari bölge başına asgari örneklem noktalarından 
belirlenen örneklemin bölgenin nüfus yoğunluğuyla yaklaşık olarak 
aynı olacağı anlamına gelmektedir. Bu yöntem, kapsayıcılığı evrensel 
olan veya kriterlere bağlı olan programlar nezdinde anket yapmayı 
ve bu programların kapsayıcılığını haritalamayı amaçlayan genel bir 
anket oluşturmak için tasarlanmıştır. Bu yöntem sayesinde beslenme 
ve Su, Sanitasyon ve Hijyen (WASH) göstergelerini ölçmek için sıkça 
kullanılan Merkezi Sistematik Alan Örneklem yönteminin ulaştığı anket 
sahalarının on katı büyüklüğündeki sahalara erişilebilmektedir.

S3M’in oluşturduğu örneklem, belirlenen alan içerisinde eşit olarak 
dağıtılmış olduğu için coğrafi mekânsal temsil kabiliyetine sahiptir. 
Türkiye özelinde WFP 300’den az başvuranın olduğu ilçeleri kapsam 
dışı bırakmıştır, çünkü diğer türlü saha çalışanlarının nüfus yoğunluğu 
bu kadar az olan bölgelerde mültecileri bulmaları operasyonel olarak 
çok zor olacaktır. WFP, ayrıca, güneydoğu sınırında bulunan 39 ilçeyi 
de kapsam dışı bırakmıştır, zira BM güvenlik kısıtlamaları bu bölgelere 
erişimi yasaklamaktadır. CVME3’ün aksine bu sefer örneklem, şehir ve 
kırsal olmak üzere iki katmana ayrılmamıştır.

Coğrafi mekânsal temsil kabiliyetine sahip bir örneklem oluşturmak 
için, anket alanına altıgen şeklide kılavuz çizgileri çizilmiş ve ağırlık 
merkezlerine en yakın yerleşim yerleri belirlenmiştir. Her bir katman 
için, R platformundaki mekânsal örneklem fonksiyonu ile S3M’e göre 
her ilçeden bir yerleşim yeri belirlenmiştir.

Sonuç olarak, örneklem 55 ilçeden oluşmaktadır. Coğrafi mekânsal 
örneklem yöntemi ile, uygun coğrafi yayılmanın sağlanması amacıyla 
örneklem boyutu ulaşılmak istenen boyuttan (bu örnekte bu boyut 
55’dir) biraz farklı olabilir. Seçilen ilçelerin her biri için bir yerleşim 
listesi (3. seviye idari) mevcuttur. Katılımcı Güdümlü Örneklem 
(örneklem tasarımının ikinci aşaması) her bir ilçedeki 3. seviye 
idari yerleşim bölgelerinden rastgele seçilen GPS noktalarından 
başlatılmıştır. Bu işlem, veri toplamaya başlamak amacıyla başlangıç 
noktasının belirlenebilmesi için mevcut alanı daraltmak gerektiğinden 
dolayı gerçekleştirilmiştir.

 

Ek 1  Örneklem

Aşağıdaki görseller Türkiye haritası üzerinde R platformundaki mekânsal örneklem fonksiyonu ile seçilen coğrafi bölgeleri 
göstermektedir.
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İkinci Aşama: Katılımcı Güdümlü 
Örneklem

Örneklemin ikinci aşaması hane düzeyinde yapılmaktadır. Her bir 
coğrafi bölgeden ankete katılacak haneler belirlenmektedir. Bu 
aşamada, zincirleme yönlendirmelerle örneklem oluşturma yöntemi 
(olasılıklı örneklem yöntemi) olan Katılımcı Güdümlü Örneklem 
(RDS) yönteminden faydalanılır. RDS kapsamında sosyal ağ teorisi 
kullanılarak haneler tespit edilir. Böylece, olasılık temelli bir örneklem 
oluşturma yöntemi ile, tıpkı Türkiye’deki mültecilerin durumunda 
olduğu gibi herhangi bir örneklem çerçevesinin mevcut olmadığı “gizli” 
alt nüfuslara ulaşılabilmektedir.

RDS sosyal ağlara dayanan ‘kartopu örneklem’ yöntemini matematiksel 
bir modelle birleştirerek katılımcıların her birinin örnekleme dahil 
edilme olasılığını hesaplamaktadır. Bunun için RDS, belirli bazı ‘kaynak’ 
kişiler vasıtasıyla, bu kişilerin sosyal ağları içerisinden zincirleme bir 
yönlendirme sistemi ile diğer katılımcılar belirlenir. Katılımcıların 
kişisel ağlarının büyüklüğüne dair bilgilerle her bir katılımcının seçilme 
olasılığını hesaplamak mümkündür.

Örneklem oluşturmanın ikinci aşamasında, seçilen yerleşim yerinin 
GPS koordinatlarından başlanarak kaynak kişiler belirlenir. İzleme 
asistanları GPS koordinatının yakınında herhangi bir mülteci tespit 
edemezse en yakın kasabaya giderek kaynak kişileri belirlerler. Kaynak 
kişinin kişisel ağına dayanarak her bir ilçede 25 hane ile görüşülmüştür. 
Dolayısıyla örneklem boyutu toplamda 1380 hanedir.

RDS’in ilk adımı, mevcut GPS koordinatları içinde güçlü sosyal ağları 
olan, CVME’ye katılmaya hevesli olan ve yaş, cinsiyet, SUY hak sahipliği 
ve sosyoekonomik statü açısından birbirinden farklı olan 2-3 hane 
belirlemektir. CVME’yi kaynak kişilerle tamamladıktan sonra izleme 
asistanları bu hanelerden kendilerini uluslararası/geçici koruma (UK/

GK) altında olan, UK/GK kayıt öncesi aşamada olan ya da gelecekte 
UK/GK başvurusu yapmayı planlayan 2-3 arkadaşına/akrabasına 
yönlendirmesini istemektedir. Kaynak kişilerin yönlendireceği kişiler 
birinci dalgayı oluşturur; birinci dalganın yönlendirecekleri ikinci 
dalgayı oluşturur ve zincir bu şekilde devam eder.  Bu süreç, küme için 
belirlenen örneklem boyutuna (25) ulaşılana kadar devam eder.

Ağ temelli örneklemlerde olduğu gibi katılımcılar akranlarına 
yönlendirir ve araştırmacılar kimin kime ve kaç kişiye yönlendirdiğini 
takip eder. Ardından yönlendirme sürecinin matematiksel modeli, 
rastgele olmayan yönlendirme davranışlarını telafi etmek için örneklemi 
ağırlıklandırır.  CVME4’ün başında CVME3’te olduğu gibi sosyal ağ 
büyüklüğü, dalgaların oluşumunu takip edebilmek için katılımcı sayısı 
ve yönlendirme sayısı sistematik olarak sorulup kaydedilmiştir. Bireysel 
RDS ağırlıkları her bir 55 küme için RDSAT 7.1.46 ile hesaplanmıştır.

Kaynak: Johnston LG, Sabin K. Erişmesi Zor Nüfuslar Nezdinde Katılımcı Güdümlü 
Örneklem Yöntemi ile Örneklem Oluşturmak. Methodological Innovations Online, 
2010, 5(2): 38–48.
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CVME3 RDS dalga oluşumu, Bursa’nın İnegöl ilçesi

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki CVME çalışması için kullanılan RDS dalga oluşum örneğidir. Görsel NetDraw kullanılarak hazırlanmıştır.
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Aşağıdaki tabloya göre hanelerin yaklaşık yüzde 60’ı iki ebeveyn ve 18 
yaşın altındaki çocuklardan oluşmaktadır. Hanelerin yaklaşık yüzde 
3’ü tek ebeveynli olan 18 yaşın üstünde başka bireyin bulunmadığı 
ailelerdir. Hane reisinin kadın olduğu hanelere bakıldığında tek 
ebeveynli ailelerin oranı yüzde 25’e çıkmaktadır. Hane reisinin kadın 
olduğu hanelerin yaklaşık yarısı tek ebeveyn ve 18 yaşın altındaki 
çocuklardan oluşmaktadır.

Ek 2  Aile yapısı

 İki ebeveyn ve  Bir ebeveyn ve   Birlikte
 çocuklar (18 çocuklar (18 İki yetişkin, yaşayan diğer 
Diğer hane üyeleri yaşın altında) yaşın altında) çocuk yok bireyler 

Hanede aynı aileden en az bir diğer birey daha var  
(18 yaşın üstünde çocuk, diğer akraba, vb.) %17.8 %4.2 %2.5 %1.6

Hanede aynı aileden olmayan en az bir birey %2.8 %0.5 %0.4 %0.4

Hanede başka birey yok %58.8 %3.2 %6.8 %0.9

Çekirdek aile

Hanede aynı aileden en az bir diğer birey daha var 
(18 yaşın üstünde çocuk, diğer akraba, vb.) %7.7 %25.0 %2.2 %12.4

Hanede aynı aileden olmayan en az bir birey   
daha var  %4.6 %2.5 %0 %0.8

Hanede başka birey yok %12.1 %25.8 %0.3 %6.6

Çekirdek aile

Sadece hane reisinin kadın olduğu haneler içinde hane yapısı analizi

Toplam mülteci nüfusu içinde hane yapısı analizi

 İki ebeveyn ve  Bir ebeveyn ve   Birlikte
 çocuklar (18 çocuklar (18 İki yetişkin, yaşayan diğer 
Diğer hane üyeleri yaşın altında) yaşın altında) çocuk yok bireyler 
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Ek 3  Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi Göstergeleri

    Hak sahibi  Bekleyen
 Erkek Kadın Yararlanıcı olmayan  Başvuru  başvuru  
    başvuran yapmamış sahibi

Çocuklar okula gitmiyor çünkü çalışmaları ve/veya 
%12 %20 %6 %23 %3 %61 %13 aileye yardımcı olmaları gerekiyor

Çocuklar okula gitmiyor çünkü ailenin  
%2 %4 %3 %2 %0 %7 %2çocukları okula gönderecek durumu yok

Çocuklar bir okul dönemi boyunca okula gitmemiş %26 %34 %21 %32 %16 %78 %27

Hane halkının yarısından fazlasının hasta %5 %5 %7 %3 %3 %2 %5 
olduğu bildirildi

Hanedeki bireyler hasta olmasına rağmen  %8 %11 %3 %15 %12 %4 %8 
tedavi olmuyor

Hanenin gıda tüketimi kabul edilemez seviyede %2 %9 %4 %2 %2 %1 %3

Hanenin Baş Etme Stratejileri Endeksi > 18 %41 %41 %41 %34 %41 %76 %41

Beslenme Çeşitliliği Skoru < 6  %15 %19 %10 %10 %36 %10 %15

SUY/diğer yardım haricinde gelir kaynağı yok veya 
%10 %21 %12 %7 %16 %7 %11

 
hiç gelir kaynağı yok

Dilencilik yapmış  %0 %0 %1 %0 %0 %0 %0

Yüksek riskli, yasadışı, toplumsal olarak aşağılayıcı %2 %2 %3 %0 %0 %0 %2 veya kişiyi sömüren geçici işleri kabul etmiş

Son 30 gün içinde hane üyelerinin hiçbiri çalışmamış %15 %43 %20 %11 %28 %7 %18 

Kalabalıklık > 3 %17 %11 %17 %9 %10 %68 %17

Evde mutfak yok %9 %4 %10 %3 %11 %6 %8

Evde tuvalet yok %15 %15 %9 %17 %28 %11 %15

Haneni yaşadığı apartman kalitesiz %70 %83 %71 %65 %75 %87 %71

Yeterince kışlık giyecekleri yok %37 %41 %40 %23 %57 %25 %38

Su, hijyen ürünleri, yemek pişirmek için yakıttan 
%10 %20 %12 %9 %9 %14 %11 herhangi birine kısıtlı erişim 

%

 Boyut Göstergeler Hane reisinin cinsiyeti SUY hak sahipliği durumu Toplam

Eğitim

Sağlık

Gıda 
Güvenliği

Gelir 
Kaynakları

Yaşam 
Koşulları


