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1. YÖNETİCİ ÖZETİ
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2019 yılının Aralık ayında Çin’in Vuhan Eyaleti’nde görülen ve ardından hızla tüm dünyaya yayılan, 
ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Mart 2020’de ilk vakanın 
görülmesiyle başlayan COVID-19 sürecinin etkileri halen devam etmektedir. İlk vakanın görülmesinin 
ardından Haziran ayına kadar sıkı önlemler alınarak salgının yayılmasına dair aşama kaydedilmiştir. 
Haziran’dan Kasım ayına kadar geçen süre zarfında, yeni normalleşme sürecine uygun önlemler 
alınarak günlük hayata dönüşler başlamıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu denli büyük bir salgın 
yaşanırken, başka ülkelerde yaşanan dalgalanmalar Türkiye’ye de yansımıştır. Bu paralelde yaşanan 
gelişmeler, diğer ülkelerdeki durumlar, Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamaları ve bilim kurulunun da 
önerileri ışığında 20 Kasım 2020 tarihinden beri sıkı önlemler, yeniden gündeme gelmiştir. 

Alınan yeni tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, restoran ve kafelerin sadece 
paket servis şeklinde çalışması, kamu kurumları ve özel sektörde çalışma saatlerinde kısıtlamalara 
gidilmesi, bazı iş yerlerinde uzaktan çalışma sisteminin tercih edilmesi ile artışa geçen vaka sayılarında 
gerileme olmasını sağlamıştır. Salgınla mücadelede, aşılama çalışmalarına hız verilmesi ile 2021 yılının 
ilk çeyreğinden itibaren normalleşme sürecine geçiş beklentileri güçlenmektedir. 

Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü pandeminin başlangıcından bu yana, 
zarar görebilir grupların ihtiyaçlarını karşılamak üzere aktif olarak çalışmaya devam etmektedir. Bu 
süreçte sahada değişen ihtiyaçlar, Toplum Merkezleri faaliyetlerinin de yeniden şekillendirilmesini 
gündeme getirmiştir. Psikolojik tarama, eğitim, bilgilendirme gibi birçok faaliyete uzaktan devam 
eden merkezler, maske üretimi, hijyen malzemesi dağıtımı gibi önemli ihtiyaçları karşılamak çalışmalar 
yürütmektedir.

Birinci raporun devamı niteliğindeki bu çalışmada, pandemi öncesi, pandemi akut dönemi ve pandemi 
yeni normal dönemindeki faydalanıcıların değişen durumlarına dair veriler bulunmaktadır. Hedef kitle 
olan Toplum Merkezi faydalanıcısı 18 – 65 yaş aralığındaki kişilerin Ocak-Şubat 2020, Nisan-Mayıs 
2020 ve Haziran-Kasım 2020 dönemlerinde faydalandıkları hizmetlere dair verilerin kıyaslamaları 
detaylıca görülecektir. Raporun içeriği şu şekildedir;

• COVID-19 döneminde Toplum Merkezi faydalanıcı profilindeki değişim, 

• COVID-19 dönemindeki zarar görebilir kesimin ihtiyaçları, 

• Dönemlere göre ihtiyaç kıyaslamaları,

• İhtiyaçların karşılanma kanalları, 

• COVID-19’un hane gelirine etkisi,

• COVID-19 ve eğitime erişim,

• COVID-19’un sosyal ve psikolojik etkileri.
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2. ARKA PLAN
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2.1. COVID-19’un Türkiye’deki Durumu
Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının 11 Mart’ta tespitinin ardından, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 
göre, 15 Haziran 2021 itibarıyla 57.447.635 test yapılmış, 5.342.028 vaka tespit edilmiş, 48.879 hasta 
hayatını kaybetmiş ve 5.211.022 hasta iyileşmiştir.1 Salgına müdahale eden diğer ülkelere benzer 
şekilde, Türkiye’de de pozitif vaka sayısı, ülke genelinde yapılan testlerin sayısındaki artışla birlikte her 
geçen gün artmıştır.

Haziran ayının başından itibaren Türkiye Hükümeti, COVID-19 salgınıyla ilgili kısıtlayıcı tedbirleri 
hafifletmeye başlamıştır ve ülkede kamu hizmetlerinin ve ekonomisinin ‘normalleşmesini’ kolaylaştırmak 
için bir dizi tedbir çıkarmıştır. Bu önlemler arasında toplu ve özel taşımacılığın yeniden başlatılması, 
artan sayıda yurt içi ve yurt dışı uçuş, restoran, kafe ve bar gibi sosyal olanakların ve hizmetlerin 
açılması ve belirli yaş grupları için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi yer almıştır. 

Salgından en çok etkilenen alanlardan biri olan eğitim konusunda ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), pandemi başlangıcından itibaren, eğitimin sekteye uğramaması için bazı 
adımlar atmıştır. MEB, internete erişimi olmayan ve devlet okullarında okuyan öğrenciler için dersleri 
televizyon kanallarında yayımlayamaya başlamıştır. Buna ek olarak Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kurularak 
öğrencilerin sanal ortamda derslere katılım sağlayabilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmiştir.2

Ancak, sonbaharda COVID-19 vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle, hükümet tarafından, 
iç ve dış mekanlarda zorunlu maske kullanımı dahil olmak üzere önlemler sıkılaştırılmış, belirli yaş 
grupları (65 yaş üstü ve 18 yaş altı) için hareket kısıtlaması, kamu ve özel sektörde esnek çalışma 
sistemleri uygulamaya konmuş, Türkiye’nin 81 ilinde uygulamaları denetlemekle görevli teftiş ekipleri 
görevlendirilmiştir. 

2020 yılının son çeyreğinde COVID-19 aşı geliştirme çalışmaları neticelenmeye başlamış ve dünya 
genelinde aşılamaya aşamalı olarak başlanmıştır. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı tarafından ilk aşı sağlık 
çalışanlarına 13 Ocak’ta uygulanmıştır. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma 
riskleri değerlendirilerek aşı uygulanacak gruplar belirlenmiş ve bu gruplara sırasıyla aşı uygulanmaya 
başlanmıştır. 15 Haziran 2021 tarihi itibariyle toplam aşı uygulanmış kişi sayısı 36.208.151’dir.3  

1 Türkiye’de teyit edilen toplam COVID-19 vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi istatistiklerde 
sunulmaktadır.
2 Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Mart 2020.
3 Türkiye’de teyit edilen toplam COVID-19 aşılama sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi istatistiklerde 
sunulmaktadır. 

15 HAZİRAN 2021

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI

5.211.022

TOPLAM VAKA SAYISI

5.342.028TOPLAM TEST SAYISI

57.447.635
TOPLAM AĞIR HASTA SAYISI

886TOPLAM VEFAT SAYISI

48.879
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2.2. Türk Kızılay Toplum Merkezleri (TM) ve COVID-19 Süreci
Toplum Temelli Göç Programlarının ana amacı; Toplum Merkezleri ve geliştirdiği diğer müdahale araçları 
ile toplumdaki tüm zarar görebilir grupların psikolojik, sosyal ve ekonomik iyilik hâllerinin sağlanması, 
toplumsal dayanıklılığın artırılması ve uyum içerisinde birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesini 
sağlayarak kriz sonrası yardım, yeniden toparlanma ve kalkınma faaliyetlerini yürütmektir. Türk Kızılay 
Toplum Temelli Göç Programları 16 ilde 17 Toplum Merkezi aracılığı ile tüm zarar görebilir gruplara 
yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları 16 ilde 17 Toplum Merkezi aracılığı ile tüm zarar görebilir 
gruplara yönelik çalışmalar yürütmektedir. 
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   Aktif 
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7

 

Ulaşılan Toplam Kişi

Geçim Kaynağı Geliştirme

Koruma Çalışmaları ile

Sosyal Uyum Faaliyetleri

Psikososyal Destek ve Sağlık
1.768.320

69.994

302.087

492.064

643.207

259.851
Çocuk, Gençlik ve Gönüllülük Çalışmaları

Salgının tüm dünyada bilinirliği arttığı andan itibaren hem Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamalar, hem de Türk Kızılay birimlerinden Halk Sağlığı ve Psikososyal Hizmetler Direktörlüğü ile 
koordineli olarak yapılan uyarılar ile birlikte dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirme 
çalışmaları merkezde ve de sahada toplum merkezleri aracılığıyla yoğun olarak yürütülmüştür. TTGP 
olarak Psikososyal Destek ve Sağlık programı kapsamında sağlık uzmanları tarafından COVID-19 
semptom taramaları için telefonla görüşmeler sağlanmış olup sahadaki tüm personel aracılığıyla 
hijyen kolileri dağıtılmıştır. Gönüllüler aracılığıyla halka sağlık bilgilendirme çalışmaları yapılmaya devam 
edilmektedir. Bunların yanı sıra COVID-19 sürecinde kişilerin psikososyal iyilik hallerini güçlendirmek 
amacıyla telefon yoluyla ya da önlemlere uygun şekilde yüz yüze görüşmelerde yapılmaktadır. Yapılan 
her çalışma COVID-19 süreci koşulları göz önüne alınarak tasarlanmıştır.
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Online Eğitim ve Atölyelere 
Katılan Kişi Sayisi: 

Psikososyal Destek Çalışmaları ile
Ulaşılan Kişi Sayısı Üretilen Maske ve Siperlik Sayısı

Hijyen kolisi

Halk Sağlığı Bilgilendirmesi

Sağlık hizmetleri aracılığıyla ulaşılan 
kişi sayısı

koronavirüs-1

77.065

Toplam Ulaşılan Kişi Sayısı

1.7 Milyon

182.829

3.262.899

Sağlık uzmanları tarafından 
Covid-19 teşhisi konulan kişi sayısı:

428

184.755

555.360 29.063

29 Mart 2020 - Mayıs 2021
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3. ARAŞTIRMA HAKKINDA
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3.1. Araştırmanın Amacı
Toplum Temelli Göç Programları (TTGP), COVID-19 küresel sağlık acil durumunun savunmasız nüfuslar 
üzerindeki etkilerini anlamak için Türkiye’deki uygulama illerinde bir etki değerlendirmesi başlatmıştır 
ve ilk çalışmayı Nisan-Mayıs aylarında Adana, Ankara, İstanbul (Bağcılar), Bursa, Gaziantep, Hatay, 
İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, İstanbul (Sultanbeyli) ve 
Şanlıurfa illerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma, COVID-19’un eğitim, barınma, hijyen, geçim kaynakları 
ve gelir, olumsuz başa çıkma mekanizmaları ile sağlığın yanı sıra koruma açısından bireylerin yaşamları 
üzerindeki çeşitli etkilerini göstermektedir. Bu değerlendirmenin amaçları:

1. COVID-19 pandemisinin TTGP uygulama illerindeki Suriyeli göçmenler ve savunmasız 
topluluklar arasındaki ihtiyaçlar, başa çıkma mekanizmaları ve savunmasızlıkları üzerindeki 
etkilerini anlamak,

1. Sahadaki aktörlerin kadınlara, erkeklere, kız çocuklara ve erkek çocuklara nasıl müdahale 
edilebileceği ve yukarıdaki noktalarda belirtilen bulgular doğrultusunda kapsayıcı ve onurlu 
yardım sağlayabileceği konusunda önerilerde bulunmak.

Bu rapor, kaynaklar ve ihtiyacın etkin bir şekilde buluşturulması için düzenli yapılan bir çalışmanın 
çıktısıdır ve 2020 yılı Haziran ayında yayınlanan “COVID-19 İhtiyaç Tespit Raporu”nun devamı 
niteliğindedir. İlk raporda faydalanıcı özelinde pandemi öncesi ihtiyaç durumunun, pandeminin akut 
döneminde nasıl değiştiği gözlenmiştir. Bu raporda ise faydalanıcıların yeni normal olarak adlandırılan 
dönemdeki ihtiyaçlarını tespit etmek, pandemi öncesi- pandemi akut dönemi (Nisan, Mayıs ayları) 
ve pandemi yeni normal döneminde (Haziran ayı ve sonrası) faydalanıcıların değişen durumlarını 
gözlemlemek hedeflenmiştir. 

Araştırma, vakaların zirve yaptığı dönemde gerçekleştirilmiştir. Beklendiği üzere, bu dönemde bireyler, 
aileler, çalışanlar, işverenler ve dolayısıyla birçok sektör salgına müdahale etmek için alınan önlemler 
ve kontrol tedbirleri de dâhil olmak üzere atılan adımlardan etkilenmiştir. 

Bu araştırma ile COVID-19 kapsamında faydalanıcıların ihtiyaçlarının detaylı bir şekilde belirlenmesi ve 
önümüzdeki dönem çalışmalarına ışık tutması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda araştırma 2 boyutta 
ele alınmıştır. Her boyutun alt amaçları şöyledir;

Faydalanıcı görüşleri: Toplum Merkezi faydalanıcılarının pandemi öncesi, akut dönemi ve yeni 
normal döneminde ki değişen ihtiyaçlarını tespit edebilmek, ihtiyaçlarına ve gerekli hizmetlere 
erişebilirliklerini belirlemek, yerel halk ve yabancı uyruklu faydalanıcıların ihtiyaçlarındaki farklılıkları 
saptayabilmek, COVID-19 sürecinde yaşamlarında karşılaştıkları yeni zorlukları belirlemek 
amaçlanmıştır. 

Veri kıyaslamaları: COVID-19 öncesi (Ocak-Şubat 2020) verileri, COVID-19 akut dönemi (Nisan-
Mayıs 2020) verileri ve COVID-19 yeni normal döneminde ki (Haziran-Kasım) Toplum Merkezleri 
faaliyetlerinden yararlanan faydalanıcıların verileri ve sürecinin faydalanıcı profili ve hizmetlere 
taleplerde yarattığı değişimin tespitini sağlamak amaçlanmıştır.

Literatür taraması: Başta insani yardım sektöründe özellikle göçmen ve geçici koruma altındaki 
bireyler ile çalışan kurum ve kuruluşların yayımladıkları COVID-19 raporları ile dönem içerisinde 
yayımlanan diğer benzer raporlar incelenerek, COVID-19’un zarar görebilir bireyler üzerindeki 
etkilerini diğer kurum ve kuruluşlar açısından değerlendirmek amaçlanmıştır.
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3.2. Araştırma Yöntemi
Bir önceki bölümde de değinilen her bir alt amacın araştırma yöntemi farklıdır. Araştırma sonucunda 
elde edilen veriler, Toplum Temelli Göç Programları İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından 
toplanmış, ayrıştırılmış ve analizi yapılmıştır. Analizlerde Python programı kullanılmıştır. Analiz çıktıları 
program yönetimleri ile birlikte değerlendirilerek raporda sunulmuştur. 

Faydalanıcı görüşleri için; araştırmanın hedef kitlesini temsil edebilecek örnekleme yöntemi ile 
her Toplum Merkezi’nin ulaşacağı birey sayısı belirlenmiştir. Faydalanıcı bilgileri, 16 Toplum Merkezi 
personeli ve gönüllüleri tarafından telefon aracılığı ile toplanmıştır.  Analizlerde frekans dağılımları ve 
çapraz tablolar kullanılmıştır. 

Araştırmanın hedef kitlesi Toplum Merkezi veri tabanına kayıtlı olan 18-65 yaş aralığındaki 
faydalanıcılardır (göçmenler, geçici koruma altındaki bireyler ve yerel halk).  Hedef kitle içerisinden 
basit rastgele örnekleme yöntemi ile toplam ulaşılacak kişi sayısı belirlenmiştir. Ulaşılacak kişi sayısı; 
Toplum Merkezleri faydalanıcı sayısına ve faydalanıcı yaş gruplarına göre orantılı tabakalama yapılarak 
hesaplanmıştır. Elde edilen kişi sayısı cinsiyete ve uyruğa göre (yerel halk, yabancı uyruklu) dağıtılmıştır.

Örneklem sayısı, %95 güven aralığında (0.05 hata payı) hesaplanmış ve her grupta en az 1 kişi 
olacak şekilde düzeltme yapılmıştır. Örneklem sayısı 390 kişi olarak hesaplanmış ancak orantılı 
tabakalamalardan sonra ulaşılacak kişi sayısında yukarı yuvarlama yapılarak bu sayı 556 olarak 
belirlenmiştir. Toplum Merkezi personeli ve gönüllüleri tarafından sınır örneklem sayılarının üzerine 
çıkılıp, toplamda 623 kişiye ulaşılmıştır.

Veri kıyaslamalarında; Ocak-Şubat 2020, Nisan-Mayıs 2020 ve Haziran-Kasım 2020 dönemlerinde 
Toplum Merkezleri faaliyetlerinden faydalanan bireylerin verileri ile faydalandıkları hizmetlere dair 
veriler, Toplum Merkezi veri tabanından çekilerek alt kırılımlar bazında incelenmiştir. 

Literatür taramasında; zarar görebilir gruplar ile özellikle göçmen ve geçici koruma statüsünde olan 
bireyler için çalışan Birleşmiş Milletler Kuruluşlarının ve diğer ulusal ve uluslararası STK’ların COVID-19 
etkisine ilişkin raporları incelenerek gözlemler rapora dahil edilmiştir.

3.3. Araştırma Kısıtlılıkları
Araştırma, Toplum Merkezi personeli tarafından veri tabanına kayıtlı faydalanıcılar içerisinden seçilen 
bireylerle telefon aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın telefon ile yapılması ve bazı hanelerin 
kalabalık olması nedeniyle zaman zaman görüşme yapılmakta zorluk yaşanmıştır. 
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3.4. Ankete Katılan Faydalanıcıların Demografik Bilgileri
Yeni normal dönemde araştırmaya toplam 623 kişi katılmıştır. Ankete katılan faydalanıcıların yaklaşık 
%75’i, 18-45 yaş aralığında olup, yetişkin ve işgücüne sahip insanlardan oluşmaktadır. Anketin daha 
homojen bir dağılım göstermesi adına erkek ve kadın dağılımları eşit tutulmuştur. Anket katılımcıları iki 
farklı uyruk çatısı altında toplanmıştır bunlar; T.C. vatandaşı ve Yabancı uyruklu olarak dağılmıştır. 

18 - 25
yaș

26 - 35
yaș

36 - 45
yaș

46 - 55
yaș

56 yaș ve
üzeri

% 26
% 24

% 26

% 13
% 11

Grafik 1: Araştırmaya Dahil Olan Faydalanıcıların Yaşlara Göre Dağılımı

Her Toplum Merkezi için belirlenen örneklem sayısı cinsiyete ve uyruğa göre olabildiğince eşit 
dağıtılmıştır; 

Erkek
% 50,88

Kadın
% 49,12

Yabancı
uyruklu

% 56,5 % 43,5

Türk
uyruklu

Grafik 2: Araştırmaya Katılan Faydalanıcıların Cinsiyete 

Göre Dağılımı

        

%97,44 Suriyeli

%1,99 Iraklı

%0,57 Afganistanlı

Grafik 4: Araştırmaya Katılan Yabancı Uyruklu Faydalanıcıların Uyruklarına Göre Dağılımı 

Grafik 3: Araştırmaya Katılan Faydalanıcıların 
Uyruklarına Göre Dağılımı
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Evli
% 64,73

Boşanmış
% 3,69

Eşi vefat etmiş 
% 3,53

Bekâr olanların 
%41.24’ü kadın

Bekâr olanların 
%58,76’sı erkek

Eși vefat eden bireylerin 
%72.73’ü kocasını 

%27.2’si karısını 
kaybetmiștir. 

Boșanmıș bireylerin 
%52.17’si kadın 

%47.83’ü 
erkektir.

Bekâr
% 28,41

Grafik 5: Araştırmaya Katılan Faydalanıcıların Medeni Durumlarına Göre Dağılımı

Faydalanıcıların ağırlıklı olarak bir veya iki aile bir arada yaşadığı gözlemlenmiştir. Yabancı uyruklu 
ailelerin hanede tek aile oranı %54 iken, T.C. vatandaşı olan aileler de hanede yaşayan tek aile oranı 
%63’tür.

% 58,11
% 18,78

% 7,22

% 15,89

1 Aile 2 Aile 3 Aile 4 ve üzeri  
Aile

Grafik 6: Hanede Yaşayan Aile Sayısı Dağılımı                        
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4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
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4.1. COVID-19 Döneminde Toplum Merkezleri Faydalanıcı Profilindeki Değişim
Türk Kızılay Toplum Merkezleri, kuruldukları şehirlerde hedef kitle/faydalanıcı profili açısından 
değerlendirildiğinde, çeşitli nedenlerle yerlerinden edilmiş göçmenler ile bir arada yaşadıkları 
zarar görebilir gruplara hizmet veren yapılardır. İlk kuruluşunda yapılan ihtiyaç tespit çalışmaları 
doğrultusunda fiziksel olarak şehirlerde hedef kitleye en yakın mahallelerde kurulurlar. Ancak dış 
erişim ve iletişim faaliyetleri ile geniş bir alanda hizmet vermektedirler.

COVID-19 öncesi dönemde kadın ve erkek faydalanıcı sayısı homojen bir dağılım gösterirken, akut 
dönemde erkek faydalanıcı profilinin arttığı gözlenmiştir. Yeni normal dönemde ise COVID-19 öncesi 
döneme yakın bir dağılım göstermiştir.

Kadın Erkek

Akut dönem

Covid öncesi dönem
%51 %51

%47 %49 %49

%53

Yeni normal dönemi

Grafik 7: COVID-19 Öncesi, Akut Dönem ve Yeni Normal Dönem Süreçleri TM’lerden Yararlanan Faydalanıcıların 
Cinsiyet Dağılım Kıyaslaması

COVID-19 öncesi döneme göre akut dönemde azalan Suriyeli faydalanıcı profili varken, T.C. vatandaşı 
olan faydalanıcı profilinde artış olmuştur. Ancak yeni normal dönemle beraber Toplum Merkezi’nden 
yararlanma yüzdeleri COVID-19 öncesi döneme geri dönmüş ve T.C. vatandaşı olan faydalanıcıların 
sayısında azalma gözlemlenmiştir.

 

Suriye Arap Cum. Türk Vatandașı Irak Diğer

%87

%70

%84

%9

%24

%8
%2 %3 %4 %4

%2 %3

Akut dönem

Covid öncesi dönem

Yeni normal dönemi

Grafik 8: COVID-19 Öncesi, Akut Dönem ve Yeni Normal Dönem Süreçleri TM’lerden Yararlanan Faydalanıcıların 
Uyruk Dağılım Kıyaslaması

Akut dönem, medeni durum olarak faydalanıcı profilinde önemli değişikliğe neden olmuştur, özellikle evli 
kesim faydalanıcı oranı bir hayli artış göstermiştir. Ancak COVID-19 öncesi ve yeni normal dönemde bu 
oran kendisini daha ortalama bir düzeye bırakmıştır. 
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Grafik 9: COVID-19 Öncesi, Akut Dönem ve Yeni Normal Dönem Süreçleri TM’lerden Yararlanan Faydalanıcıların 
Medeni Durum Dağılım Kıyaslaması

Akut dönemde Toplum Merkezi’nden yararlanan faydalanıcılar içerisinde ev hanımlarının arttığı, yeni 
normal dönemle azaldığı gözlemlenmiştir.  Özellikle çalışan kesimin yeni normal dönemde artması 
dikkat çekmektedir. 
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Grafik 10: COVID-19 Öncesi, Akut Dönem ve Yeni Normal Dönem Süreçleri TM’lerden Yararlanan 
Faydalanıcıların Çalışma Durumu Dağılım Kıyaslaması

Faydalanıcıların eğitim durumu ile ilgili olarak, yeni normal dönemi, diğer dönemlerden ayıran en 
önemli gösterge Üniversite mezunu faydalanıcıların dağılımı olmuştur. 

İlkokul mezunu Ortaokul mezunu Lise mezunu Üniversite
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Grafik 11 : COVID-19 Öncesi, Akut Dönem ve Yeni Normal Dönem Süreçleri TM’lerden Yararlanan 
Faydalanıcıların Eğitim Durumu Dağılım Kıyaslaması
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UNHCR yürütücülüğünde Türk Kızılay’ının da dahil olduğu 12 partneri ile birlikte 
gerçekleştirilen Kurumlar Arası Koruma Sektörü Hızlı İhtiyaç Değerlendirme Analizi 
çalışmasının raporunda; katılımcılara pandemiden önce çocuklarının (tümü, bir kısmı veya 
hiçbiri) okula gidip gitmediği ve bu okula giden çocukların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
başlatılan uzaktan eğitim programına erişip erişemedikleri sorulmuştur. Buna göre, çocuklu 
ailelerin %51’i tüm çocuklarının kayıtlı olduğunu ve okula gittiğini belirtirken, %36’sı 
pandemi öncesinde çocuklarının hiçbirinin eğitime katılmadığını belirtmiştir. Kalan aileler, 
çocuklarından en az birinin katıldığını belirtmiştir.1

Yine UNHCR, Kurumlar Arası Koruma Sektörü Hızlı İhtiyaç Değerlendirme Analizi 
raporunda; eğitime erişim yaklaşımına benzer şekilde süreç, COVID-19 öncesi çalışma ve 
gelir koşullarını sonraki durumla karşılaştırırken de gözlemlenmiştir. Buna göre sonuçlar, 
pandemiden önce, tüm milletlerden yanıt verenlerin çoğunun kayıt dışı çalıştığını %59 ve 
%10’unun resmi olarak çalıştığını göstermektedir. Suriyeliler %12 ile resmi olarak çalışma 
açısından en üst sırada yer almıştır. Afganlar ve İranlılar da kayıt dışı çalışma konusunda 
sırasıyla %69 ve %68 ile en üst sırada yer almıştır. Tüm nüfus gruplarında en yaygın istihdam 
sektörleri hizmet, inşaat ve tekstil olarak belirmiştir.2

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Mayıs ayında yayınladığı “COVID 19 Döneminde 
TEGV Çocukları Uzaktan Eğitim Durum Değerlendirme Raporu”nda ilde 368 veli ile 
görüşerek sosyoekonomik açıdan dezavantajlı çocukların pandemi sürecinde eğitime 
erişimlerini incelemiştir. Bu rapora göre eğitime erişmek için çocukların %59’u cep telefonu 
ve %50’si bilgisayar kullanırken, %4’ü hiçbir araç kullanmıyor.3

4.2. Covid -19 Döneminde Zarar Görebilir Kesimin İhtiyaçları

4.2.1. Dönemlere Göre İhtiyaç Kıyaslamaları:

Yeni normal dönemde (Haziran-Kasım 2020) faydalanıcıların ihtiyaç dağılımını incelediğimizde en 
çok nakit yardımı, kira yardımı, gıda yardımı, giyim yardımı, yakacak yardımı ve hijyen 
malzemeleri yer aldığı gözlemlenmiştir. Özellikle kış aylarıyla birlikte yakacak ve giyim ihtiyaçlarındaki 
artış dikkat çekicidir.
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Grafik 12: Akut Dönem ve Yeni Normal Dönemde Faydalanıcıların İhtiyaç Dağılımı

1 UNHCR, Ağustos, 2020
2 UNHCR, Ağustos, 2020
3 Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mayıs 2020
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Diğer ihtiyaçlar incelendiğinde yeni normal dönemde akut döneme göre tıbbi ilaç-tedavi-medikal 
malzeme, sağlık hizmetlerine erişim, psikososyal destek ihtiyaçlarında önemli bir artış gözlenmiştir. 
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Grafik 13: Akut Dönem ve Yeni Normal Dönemde Faydalanıcıların Diğer İhtiyaç Dağılımı

Watan Foundation tarafından Nisan 2020’de yayınlanan raporda (Survey on the Impact of COVID-19 
Pandemic Among Refugee Community in Ankara); yararlanıcılar, pandemiden yaklaşık  % 70 oranında 
temel hizmetlere erişimlerinin ve günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiği görülmüştür. Ayrıca, en 
önemli sorunun, işsizlik ve gelir durumundaki değişimler ile çocukları, pandemiden sonra eğitimde 
yaşadıkları zorluklar olduğu da eklenmiştir.4

4.2.2. Uyruklara Göre İhtiyaç Kıyaslamaları:

Yeni normal dönemde T.C. vatandaşı olan ve yabancı uyruklu bireylerin ihtiyaçlarındaki farklılıklar 
incelendiğinde; yabancı uyruklu bireylerin ihtiyaç oranlarının T.C. vatandaşı olan bireylere göre daha 
yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Uyruklara göre yeni normal dönemde ihtiyaç sınıflandırılmasının yapılabilmesi için ankette 
faydalanıcıların verdiği cevap yüzdelerine ağırlıklandırma yapılarak İhtiyacım yok cevabına 0, kısmen 
ihtiyacım var cevabına 0.33, ihtiyacım var cevabına 0.67 ve çok ihtiyacım var cevabına 1.00 kat 
sayıları verilmiştir. Buradaki amaç, her bir derecelendirme arasındaki farkı daha net görebilmektir. 
Ağırlıklandırma sonucunda; %70-%100 arası değer “yüksek düzey ihtiyaç”, %40-%69 arası “orta 
düzey ihtiyaç” ve %1-%39 arası “düşük düzey ihtiyaç” olarak tanımlanmıştır. Bu değerlendirme 
doğrultusunda yeni normal dönemde uyruklara göre ihtiyaç düzeylerinin farklı olduğu gözlenmiştir.

4  Watan Foundation, Mayıs 2020
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T.C. vatandaşı olan faydalanıcıların yüzde 
ağırlıklı cevapları incelendiğinde yüksek 
düzeyde ihtiyaç duyduğu hizmetlerden 
ziyade orta düzey ihtiyaç duyduğu 
hizmetler ön plana çıkmaktadır.

Yeni normal dönemde T.C. vatandaşlarının 
“Yüksek Düzey İhtiyaçları”

Yeni normal dönemde yabancı uyruklu 
faydalanıcıların “Yüksek Düzey İhtiyaçları”

Nakit yardımı

%76,47

Kira yardımı

%70,23

Yabancı uyruklu faydalanıcıların akut dönemde yüksek düzey ihtiyaçlarından biri olan “gıda” yeni 
normal dönemde orta düzey ihtiyaca dönüşmüştür.
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Grafik 14: Yeni Normal Önemde Yabancı Uyruklu Faydalanıcıların Orta Düzey İhtiyaçlarının Akut Dönemle 
Kıyaslaması

Akut dönemde orta düzey ihtiyaç olarak çıkan Dil Eğitimi yeni normal dönemde düşük düzey ihtiyaçlar 
arasına gerilemiştir. Akut dönemde yakacak, tıbbi ilaç-tedavi-medikal malzeme ihtiyaçları düşük 
düzeyken yeni normal döneme de orta düzey ihtiyaçlar kategorisine girmiştir.
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Grafik 15: Yeni Normal Dönemde T.C. Vatandaşı Olan Faydalanıcıların Orta Düzey İhtiyaçlarının Akut Dönemle 
Kıyaslanması 

Akut dönemde düşük düzey ihtiyaçlarda yer alan giyim, yakacak ve hijyen yeni normal dönemde 
orta düzey ihtiyaçları kategorisine girmiştir.
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4.2.3. Koruma İhtiyaç Kıyaslamaları

Yeni normal dönemdeki koruma ihtiyacı kodlarını incelediğimizde, risk altındaki çocuk ve yasal 
dokümantasyon ihtiyaçları göze çarpmaktadır. Dönemsel bazda incelediğimizde ise ekonomik durum 
ihtiyaçları COVID-19 öncesi dönemde dikkat çekmektedir. Ancak ilerleyen dönemlerde bu riskin 
önemini azalırken, yasal dokümantasyonla ilgili riskin artması dikkat çekmektedir. Ekonomik temelli 
ihtiyaçların akut dönemde fazlayken, yeni normal dönemde azalmasının sebeplerinden biri toplum 
merkezlerine bu ihtiyaç için gelen kişilere destek verilemediği için, ilgili kurumlara yönlendirilmesi 
olarak da görülebilir.  Risk altında bulunan çocuk dağılımı da göze çarpmaktadır. COVID-19 öncesi 
dönemden yeni normal döneme doğru ilerlerken, sağlık ve psikososyal riskleri ile karşılaşılan 
koruma ihtiyacı dağılımının artması da göze çarpmaktadır. Bununla birlikte paralel olarak hane, 
aile ve evlilikle ilgili koruma ihtiyaç dağılımının da artması dikkat çekmektedir. Akut dönemde çoğu 
ihtiyacın, kıyaslanan diğer dönemlere göre düşük orana sahip olmasının nedenlerinden biri de Toplum 
Merkezilerinin çoğunun bu dönem boyunca, acil vakalar dışındakileri alamaması ve danışanların da 
pandemi sebebiyle evden çıkamaması olarak da görülebilir.
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Sağlık ve PSS riskleri
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Grafik 16: COVID-19 Öncesi- Akut Dönem- Yeni Normal Dönem Koruma İhtiyacı Kodlarının Karşılaştırması 

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin Mayıs 2020’de yayımladığı “COVID-19’un 
Türkiye’de Yaşayan Göçmenler Üzerindeki Etkilerinin Sektörel Analizi” raporuna göre; COVID-19 
salgınının başlamasından sonra resmî bir kuruma başvurma durumunda kalan kişilerin oranı %19’dur. 
En çok başvuru yapılan kurum hastanelerken, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve İl Göç 
İdaresi Müdürlükleri başvuru yoğunluğu olan diğer kurumlardır.5

Uluslararası Çalışma Örgütü, International Labour Organization (ILO)’nun “Care work ve care jobs for 
the future of decent work” raporuna göre, kadınlar daha fazla etkilenen sektörlerde (örneğin hizmet 
sektörü) veya pandemiyle savaşta ön hatlarda olan mesleklerde (örneğin hemşirelik) daha yüksek 
oranlarda yer almaktadır. ILO’nun tahminlerine göre, dünyada genelinde, çalışan kadınların %58,6’sı, 
erkeklerinse %45,4’ü hizmet sektöründe çalışıyor. Ayrıca, kadınların sosyal korumaya daha az erişimi 
bulunuyor ve okullar veya bakım sistemlerinin kapanması halinde, bakım ekonomisinde orantısız yük 
taşıyacaklar.6

5 ASAM, Mayıs 2020 
6 ILO, 2018 
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4.3. İhtiyaçların Karşılanma Kanalları
Yeni normal dönemde faydalanıcıların büyük çoğunluğu ihtiyaçlarını kendileri karşılamaktadır. Toplum 
merkezleri ve bireysel yardımlar aracılığıyla da ihtiyaçların karşılandığı belirtilmiştir. 

Yeni normal dönemde, akut döneme kıyasla ihtiyaçlarını STK’lar aracılığıyla karşılayan kesimin arttığı 
gözlemlenmiştir ve yine yeni normal dönemde ihtiyaçlarını kendisi karşılayan bireylerin oranı artmıştır. 
Ayrıca, akut dönemde kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç karşılandığı belirtilmezken, yeni 
normal dönemde kamu kuruluşlarından da destek alındığı gözlemlenmiştir.

Kendim karșılıyorum

STK’lar aracılığıyla

Bireysel yardımlarla

Kızılaykart aracılığıyla

Diğer

Kamu kurumları
aracılığıyla

0% 20% 30% 50% 70%10% 40% 60%

%49
%63

%33
%16

%19
%14

%11

%1
%9

%9

Yeni normal dönem

Akut dönem

Grafik 17: Akut - Yeni Normal Dönem İhtiyaçları Karşılama Kanalları

4.4. COVID-19 ’un Hane Gelirine Etkisi
COVID-19’ un en çok etkilediği alan, hane gelirine etkisi olduğu bilinmektedir. Aşağıdaki grafikte 
görüldüğü üzere akut dönemde COVID-19 öncesine göre, geliri olmayan faydalanıcı oranı oldukça 
yüksektir. Ancak yeni normal dönemle beraber geliri olmayan faydalanıcı dağılımın akut döneme göre 
neredeyse yarı yarıya azaldığı gözlemlenmiştir.

Bir diğer dikkat çeken unsur ise COVID-19 öncesi dönemde insanların akut döneme kıyasla daha 
yüksek gelir düzeyine sahip olduğu, yeni normal dönemde de ise ufak iyileşmeler görüldüğü ancak 
henüz COVID-19 öncesi döneme ulaşılamadığı gözlenmiştir.
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Grafik 18 : COVID-19 Öncesi Dönem - Akut Dönem - Yeni Normal Dönemde Gelir Dağılımı
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4.4.1. Uyruklara Göre Gelir Durumu

Gelir durumları incelendiğinde yeni normal dönemde 1001-1500 TL bandındaki gelir durumunun 
yabancı uyruklu faydalanıcılarda önemli ölçüde arttığı gözlenmiş, 2000 TL ve üzeri gelir durumlarında 
ise T.C. vatandaşı olan faydalanıcıların oranında artış olmuştur. Genel olarak T.C. vatandaşı olan 
faydalanıcıların gelir düzeyleri yabancı uyruklulara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle 
asgari ücret ve üstü alan T.C. vatandaşı olan faydalanıcıların dağılımı yabancı uyruklu faydalanıcılara 
göre iki kat daha fazladır. Bu da yabancı uyruklu faydalanıcıların kayıt dışı istihdamını gündeme 
getirmektedir

Gelirim yok

500 TL ve altı
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1001 - 1500

1501 - 2000

2001 - 2500

2501 - 3000

3000 TL ve üzeri

0% 10% 15% 25% 35%5% 20% 30%

%5,99
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%17,05

%4,15
%5,99

%7,39
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%16,13
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%6,25

%13,82
%8,29

%5,97

Yeni normal dönem
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Grafik 19 :COVID-19 Öncesi Dönem - Akut Dönem - Yeni Normal Dönemde Yabancı Uyruklu Faydalanıcıların 
Gelir Dağılımı

Hem T.C. vatandaşı olan hem de yabancı uyruklu faydalanıcıların, şu anki maddi durumlarını COVID-
19’un ilk aylarına göre nasıl değerlendirdiklerini sorduğumuz da her 4 faydalanıcıdan en az 3’ünün daha 
kötü olduğunu belirtmiştir. Gelir düzeyinde düzelmeler olsa da asgari ücretin üzerinde maaş alanların 
sayısı her iki uyrukta da azdır. Gıda, yakacak, giyim vb. temel ihtiyaçlardaki gider artışlarını, gelirde 
görülen iyileşmelerin karşılayacağı oranda olmaması daha olumsuz bir tabloyu ortaya koymaktadır.
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Grafik 20: COVID-19 Öncesi Dönem - Akut Dönem - Yeni Normal Dönemde T.C Vatandaşı Faydalanıcıların Gelir 
Dağılımı



COVID-19 İHTİYAÇ TESPİT RAPORU

25

Daha kötü

Bir değișiklik yok
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Grafik 21 : Akut Döneme Göre Uyruk Bazında Yararlanıcıların Maddi Durum Değerlendirmesi

4.4.2. Faydalanıcıların Çalışma Durumları

Grafik 22 : Faydalanıcıların Çalışma Durumu 

Yeni normal dönemde faydalanıcıların %31,17’si çalışmaktadır. Çalışanların %82,63’ü COVID-19 
öncesi dönemde de çalışıp hala çalışmaya devam edenlerdir. Çalışan faydalanıcıların %5,79’u akut 
dönemde, %11.58’i yeni normal dönemde işe girmiştir.

Çalışan Faydalanıcıların %50,53’ü tam zamanlı, %27,89’u yarı zamanlı ve %21’58’i geçici günlük 
işlerde çalışmaktadır.  Çalışan faydalanıcıların yarısının tam zamanlı işlerinin olmaması ve geçici günlük 
çalışanların oranının yüksek oluşu dikkat çekici bir noktadır.

Faydalanıcıların %68,83’ü çalışmamaktadır. Çalışmama nedenleri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Mücbir sebeplerden
dolayı

Öğrenciyim

Pandemi öncesinde de ișsizdi

Pandemi nedeniyle ișten
çıkarıldı %22,86

%8,31

%47,58

%21,25

Grafik 23: Çalışmayan Faydalanıcıların Çalışmama Sebebi Dağılımı
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Pandemi nedeniyle işten çıkarılanların %22,83’ü akut dönemde, %77,17’si yeni normal dönemde işten 
çıkartılmıştır. Burada devam eden yasakların uzun süreli etkisi görülmektedir.

Dünya Gıda Programı, World Food Programme (WFP) tarafından gerçekleştirilen değerlendirme, 
pandemi nedeniyle artan ekonomik kırılganlığın ana itici faktörünün istihdam kaybı olduğunu 
göstermektedir. Daha ileri analizler ayrıca büyük ailelerde gelir kaybının daha yaygın olduğunu 
ortaya koymaktadır; %82’si iş kaybı veya maaşlarında azalma olduğunu bildirirken, bu oran küçük 
ve orta büyüklükteki aileler için sırasıyla %64 ve %69 idi. Bu, istihdam istikrarının, geniş aile boyutları 
nedeniyle zaten daha savunmasız olan kişiler için daha zorlu göründüğünü göstermektedir. Buna ek 
olarak, kadınların yönettiği haneler, gelir kaybı ya da düşük maaş nedeniyle, hane reisi erkek olan 
ailelere kıyasla daha kötü görünmektedir.7

Ayrıca, Uluslararası Çalışma Örgütü, International Labour Organization (ILO) “Pandeminin Türkiye’deki 
istihdam üzerindeki etkisi: COVID-19 olmasaydı ne olurdu?” raporuna göre, pandemi Mayıs ayında 
zirve yaptığı anda yaklaşık 3 milyon kişinin işsiz kaldığı belirtilmektedir. Hükümetin istihdamı korumak 
amacıyla aldığı önlemler, kayıtlı işçiler arasında kitlesel işten çıkarmaların önlenmesinde işe yaradığı 
gözlenmektedir.8

4.5. COVID-19 ve Eğitime Erişim

Okul çağında

Okul çağında olmayan%49,43%50,56

Grafik 24 : Okul Çağındaki Çocuk Dağılımı

Yeni normal dönemde faydalanıcıların %50,56’sının okul çağında çocuğu bulunmaktadır. Bu 
çocukların %67,86’sının eğitime erişim engeli olduğu belirtilmiştir. Akut dönemde ise erişim engel 
oranı %79 olarak belirtilmişti. Erişim engel sebeplerini akut ve yeni normal dönemdeki değişimleri 
incelendiğinde temel sorunun EBA TV üzerinden yürütülen online derslere bilgisayar ve internet 
erişiminin olmamasından kaynaklandığı görülmektedir. Akut döneme kıyasla sınavların çevrimiçi 
ortamda gerçekleşmesi bu soruna sebebiyet vermiştir.
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Grafik 25 : Eğitime Erişim Engelleri  

7  WFP, Kasım 2020
8 ILO, Aralık 2020
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4.6. COVID-19 ve Karşılaşılan Zorluklar

Temel ihtiyaçlara erișim
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Grafik 26 : Akut ve Yeni Normal Dönemde Faydalanıcıların Karşılaştıkları Zorluklar 

Akut dönemde COVID-19’la beraber faydalanıcıların karşılaştıkları yeni zorluklar ile yeni normalde 
dönemde devam eden zorluklar incelendiğinde, pek çok alanda zorlukların devam ettiği ancak 
gelecek kaygısı noktasında kişilerin endişelerinin belirgin oranda arttığı gözlenmiştir.

Akut döneme göre yeni normal dönemde maaş alamadıklarını belirtenlerin oranında ise düşük olduğu 
görülmüştür. 
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4.7. COVID-19 Sürecinin Sosyal ve Psikolojik Etkiler
Faydalanıcıların sosyal ve psikolojik durumlarını COVID-19 dönemi içerisinde değerlendirmeleri 
istenmiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Faydalanıcıların aile içi ilişkilerinin pandemi döneminde genel olarak aynı kaldığı; endişelerinin, 
psikolojik hallerinin, sağlığa erişimlerin ve temel ihtiyaçlara erişimlerinin daha kötüleştiği gözlenmiştir.
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Grafik 27: Genel Psikolojik Hali

Grafik 29: Genel Sağlık Hizmetlerine Erişim

Grafik 31. Genel Çocuklarla İlişkiler

Grafik 28: Genel Endişe Düzeyi

Grafik 30: Genel Aile İçi İlişkiler

Grafik 32. Genel Temel İhtiyaçlara Erişim
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5. SONUÇ 
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2020 yılı Haziran ayında birincisi yayınlanan COVID-19 İhtiyaç Tespit Raporu’nun devamı niteliğinde 
hazırlanmış olan bu çalışmada, Haziran ayından sonra geçilmiş olan yeni normalleşme sürecinin 
Toplum Merkezi faydalanıcılarındaki değişimleri görmek amacıyla hazırlanmıştır. Aynı zamanda 
Toplum Merkezi faydalanıcı profilindeki değişimi de gösteren bu çalışmanın en temel özelliği araştırma 
neticesinde elde edilen bulgular ışığında yeni dönem faaliyetlerinin şekillenmesine de etki edecek 
olmasıdır. Toplum Merkezi faydalanıcıları arasından seçilen %75’i 18 – 45 yaşa aralığında olan toplam 
623 kişi ile telefon aracılığıyla görüşmeler yapılmıştır. Anketin cinsiyetten bağımsız daha homojen bir 
dağılım göstermesi adına erkek ve kadın dağılımları eşit tutulmuştur. Çalışma kapsamında Toplum 
Merkezi faydalanıcı profilinde pek çok değişimler olduğu görülmektedir. Akut dönem, medeni durum 
olarak faydalanıcı profilinde önemli değişikliğe neden olmuştur; özellikle evli faydalanıcı oranı bir hayli 
artış göstermiştir. Ancak COVID-19 öncesi ve yeni normal dönemde bu oran kendisini daha ortalama 
bir düzeye bırakmıştır. COVID-19 öncesi döneme göre akut dönemde azalan Suriyeli faydalanıcı sayısı 
varken T.C. vatandaşı olan faydalanıcı sayısında artış olmuştur. Ancak yeni normal dönemle beraber 
Toplum Merkezi’nden yararlanma yüzdeleri COVID-19 öncesi döneme geri dönmüş ve T.C. vatandaşı 
olan faydalanıcı sayısında azalma gözlemlenmiştir. Benzer şekilde akut dönemde ev hanımları artış 
gösterirken, yeni normalleşme döneminde bu sayının da azaldığı görülmektedir. 

Yeni normal dönemde ihtiyaç dağılımına bakıldığında, en çok nakit yardımı, kira yardımı, gıda yardımı, 
giyim yardımı, yakacak yardımı ve hijyen malzemelerine talep olduğu görülmektedir. Pandemi 
nedeniyle iş yerlerinin kapatılması/personel azaltmaya gidilmesi ve dolayısıyla bireylerin işsiz kalması 
da ekonomik açıdan dışarıya bağımlı olma durumlarını arttırmıştır. Ek olarak, kalabalık nüfuslu 
hanelerde, ev içinde izole halde kalmak, ev içerisinde temel ihtiyaçların gün içerisindeki tüketimin 
artması ve sosyoekonomik açıdan savunmasız bölgelerde kalan toplulukların geçim kaynaklarına ve 
gıdaya erişiminin sınırlı olması da ihtiyacı artırmaktadır. Benzer şekilde psikososyal destek ve sağlık 
hizmetlerine erişim içinde önemli oranda artış olduğu görülmektedir. Dikkat çeken önemli ihtiyacın 
koruma kapsamında yasal dokümantasyon ve risk altındaki çocuklar olduğu görülmektedir. Özellikle 
derslerin uzaktan olarak EBA TV üzerinden sürdürülmesinin, çocukların teknik yetersizlik (televizyon, 
bilgisayar, internet vs.) sebebiyle eğitime erişimleri önünde engel oluşturduğu gözlenmiştir. Kurumların 
pandemiye göre mesai saati değişikliğine gitmesi ve Suriyeli bireylerin güncel durumdan haberdar 
olamamalarına, resmi evrak prosedürlerini gerçekleştirirken zorluk yaşamalarına, başat bir gereklilik 
olarak kimlik erişiminin sağlanamaması noktasında sağlık, eğitim vb. gibi temel haklara erişimlerinde 
güçlük çekmelerine sebep olmuştur. Ayrıca, pandeminin etkilediği kırılgan gruplardan biri olan 
çocuklar bu dönemde derin yoksulluğun pandemi ile artışı ile birlikte incinebilir duruma gelmiş; 
eğitime erişimde aileler salgın gerekçesi ile yeni kayıt döneminde okul çağına giren çocuklarını kayıt 
etmekten çekinmiş, hanede yaşı görece büyük olan çocuklar çalışmaya yönlenmiştir. COVID-19 
öncesi dönemden yeni normal döneme doğru ilerlerken, sağlık ve psikososyal riskler ile karşılaşılan 
koruma ihtiyacı dağılımının artması da göze çarpmaktadır. Bununla birlikte paralel olarak hane, 
aile ve evlilikle ilgili ihtiyaç dağılımının da artması dikkat çekmektedir. Yeni normal Dönemde, akut 
döneme kıyasla ihtiyaçlarını STK’lar aracılığıyla karşılayan kesimin arttığı gözlemlenmiştir ve paralel 
şekilde yeni normal dönemde ihtiyaçlarını kendisi karşılayan bireylerin oranı da artmıştır. Hane halkı 
gelirine olan etkilere bakıldığında kişilerin geliri COVID-19 öncesi dönemde yüksekken akut dönemde 
azalma eğilimine, geçmiş yeni normal dönemde ise gelir artışı olmaya başlamıştır. Ancak bu artış tam 
olarak COVID-19 öncesi dönemdeki gelir düzeyini yakalayamamıştır. Faydalanıcıların yaklaşık olarak 
%30’luk kesimi COVID-19 öncesi dönemden beri çalışan kesimdir. Yaklaşık olarak %5’lik kesim akut 
döneminde işe girerken, %10’luk kesim yeni normal dönemde işe girmiştir. Dikkat çekici olan nokta 
çalışan kesimin yarısının tam zamanlı işinin olmaması ve buna bağlı olarak günlük veya geçici işlerde 
çalışıyor olmalarıdır. 
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Yeni normalleşme döneminin dikkat çeken göstergelerinden bir diğeri de, çocukların eğitime 
erişim engellerinin olmasıdır. Erişim engel sebeplerini akut ve yeni normal dönemdeki değişimleri 
incelendiğinde temel sorunun bilgisayara ve internete erişimin olmamasından kaynaklandığı 
görülmektedir. Akut döneme kıyasla sınavların çevrimiçi ortamda gerçekleşmesi bu soruna sebebiyet 
vermiştir. Eğitim ve bilgisayara erişimin kısıtlı olmasının yanı sıra Suriyeli ailelerin Arapça kanal 
bağlantılı televizyonlarının olması, çocukların eğitime dahiliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Ayrıca okullarda öğretmenlerin velileri oluşturduğu Whatsapp grupları ile haberdar ediyor olması, dil 
engeli nedeniyle dahil olamayan Suriyeli ebeveynlerin çocukların eğitim takiplerini sağlamada güçlük 
yaşamasına neden olmaktadır. Akut dönemde COVID-19’la beraber faydalanıcıların karşılaştıkları yeni 
zorluklar ile yeni normalde dönemde devam eden zorluklar incelendiğinde gelecek kaygısı noktasında 
kişilerin endişelerinin arttığı gözlenmiştir. Faydalanıcıların aile içi ilişkilerinin pandemi döneminde 
genel olarak aynı kaldığı; endişelerinin, psikolojik hallerinin, sağlığa erişimlerin ve temel ihtiyaçlara 
erişimlerinin daha kötüleştiği gözlenmiştir. 

Detaylı sayısal göstergeler ilgili başlıkların altında yer alırken genel olarak faydalanıcıların Toplum 
Merkezleri’nden memnun olma oranı %66’dir. Tüm dünyada zorlayıcı etkileri olan salgının, özellikle 
zarar görebilir gruplar özelinde daha kırılgan sonuçları olduğu yürütülen anket neticesinde net olarak 
anlaşılmaktadır. 
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