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TEŞEKKÜR

MSYD Saha araştırmacıları, saha çalışanları ve diğer programdan çalışanlara, durum değerlendirme raporuna ilgi  
alaka ve aktif destekleri için teşekkür eder. Ayrıca MSYD olarak bu raporun geliştirilmesinde aktif rol oynayan ve 
destek veren  faydalanıcılara da özel bir teşekkürü borç biliriz. 
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	 	 	 	 	 	 	 																													1-)	GİRİŞ

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Dektekleme Derneği (MSYD-ASRA), geçi-
ci koruma statüsüne mensup Suriyelilerin genel yaşam koşullarını ortaya çıkarmak için 9-26 Ekim 
2017 tarihleri arasında Trabzon ve Rize illerinde ihtiyaç analizi ve durum raporu çalışmasında bu-
lunmuştur. Bu araştırma projesinin coğrafi kapsamını iki il (Trabzon and Rize) ve bu iki ile bağlı 
toplamda on ilçe oluşturmaktadır (Sürmene, Araklı, Arsin, Yomra, Vakfıkebir, Beşikdüzü, Akçaabat, 
Pazar, Fındıklı and Ardeşen). Araştırma sürecinde MSYD mobil saha ekibi, verili illerde Suriye’den, 
Afganistan’dan, Pakistan’dan ve Irak’tan göç eden mültecilerin temel hizmetlere erişimleri noktasın-
da yaşadığı mevcut veya muhtemel sorunları tespit etmeye, tespiti yapılan sorun alanlarına etkin 
müdahale kanalları geliştirmeye çalışmak üzere Karadeniz bölgesine gönderilmiştir. 

MSYD tarafından sahada gösterilen çabalar farklı yaş dağılımına sahip olup, çeşitli bölgelerde 
yaşayan yörenin sakinlerine erişmek suretiyle mültecilerin genel yaşam koşulları itibariyle somut bil-
gi elde edimesi açısından önem taşımaktadır. Mültecilerin genel karakteristik özellikleri belirtildikten 
sonra, mültecilerin yaşamlarının çeşitli alanlarına odaklanan altı temel konu üzerinde durulmuştur.

Proje şekillenme aşamasında belirlendiği üzere, veri toplama süreci iki alt bölüm üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Dış takım saha çalışmalarının verili doğası da göz önünde bulundurularak, 
MSYD saha faaliyetlerine belirtildiği şekilde başlamıştır; bu çerçevede ilk aşma (haritada mavi ile 
gösterildiği üzere) Trabzon şehrinde 8-18 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenen dış takım saha 
aktivitelerini içermektedir. Buna ek olarak ikinci aşama (haritada kırmızı ile gösterildiği gibi) Rize 
ilinde 19-26 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenen dış takım saha faaliyetlerini kapsamaktadır.

Dış takım saha çalışmasının mevcut ve öncelikli konularını gerçekleştirmek üzere, bir dış takım 
saha sorumlusu, bir dış takım saha asistanı ve iki mülteci dış takım gönüllüsünden kurulan takımlar 
saha sorumluluğunu almıştır. Yerel ve mülteci halktan çalışanlar mevcut koruma/himaye ve onunla 
ilintili konular üzerinde iş tecrübesine sahip kişilerden seçilmiştir.

Durum raporunun takip etmiş olduğu metodoloji, mültecilerin ihtiyaçlarına uygun yanıt üretebilme 
noktasında yerel parametrelerin göz önünde bulundurulmasının son derece önemli olduğu önkabu-
lüne dayanmaktadır. Bu çerçevede yerel otoriteler ile yüzyüze görüşmeler, toplum nezdinde temsili-
yet ehli bulunan liderler ile yarı yapılandırılmış sorular eşliğinde derinlemesine mülakatlar ve hedef 
kitle ile doğrudan ev ziyaretleri yordamıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
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                                   2-) GENEL TANITIM

Trabzon şehrinde yaşayan Suriyei ve Suriyeli olmayan mülteci sayısı ortalama 8500’dür. 

Pek çok mülteci Karadeniz bölgesindeki belirli yerleşim alanlarına iş imkanları ve güvenlik gerekçe-
siyle göç etmiş durumdadır. Saha çalışması neticesinde elde edilen verilere bakıldığında, mülte-
cilerin 6 ile 8 kişiden oluşan geniş aile yapısında oldukları görülmektedir. Derinlemesine mülakatın 
gerçekleştirildiği hanelerin çoğu, yerel halk ile toplumsal etkileşimlerinin sadece çeper çevrelerinde-
ki komşuları ile sınırlı olduğunu belirtmiştir. Ayrıyeten pek çok örnekte mültecilerin gerçek (ve bazı 
vakalarda fiktif) tehlike ve yabancılaşma duygusu içerisidne oldukları, bu sebeple mensubu oldukları 
toplumun dışındaki kişilerle sosyalleşme kanallarının bir hayli sınırlı olduğu tespit edilmiştir.

İldeki	mülteciler	genelde	şehrin	görece	eski	yerleşim	yerler	olan Erdoğdu, Bahçecik, Gülbahar 
Hatun, Yenimahalle, Yalı, Kurtuluş, Toklu, Fatih-Kur’an Kursu ile varoş olarak nitelenebilecek Değir-
mendere, Sanayi, Kaymaklı ve Arafil boyu gibi mahalle ve semtlerde ikamet etmektedirler. Şehre bi-
tişik olan Akçaabat ve Yomra hariç diğer ilçelerde ikamet etmemekte; yaz dönemlerinde bağ-bahçe 
ve inşaat işleri için ve bazıları da dilenmek ve seyyar satıcılık için bu ilçelere gitmektedirler.

Rize ilinde ise büyük çoğunluğu Suriyeli ve az miktarda da Afganistanlı ve Iraklılardan oluşan 700-
750 civarında mülteci yaşamakta ve bu mülteciler Rize merkezindeki Yeniköy, Tophane ve Çamlıde-
re mahallelerinde ikamet etmektedirler. Rize ilinde mültecilerin ağırlıklı olarak inşaatlarda ve hizmet 
sektöründe işçi olarak çalışmakta oldukları, bir bölümünün ise şehrin kalabalık cadde köşelerinde ve 
kavşaklarda seyyar satıcılık ve dilencilik yaptıkları görülmüştür. Ayrıca yerel halkın bazı örneklerde 
Suriyeli mültecilere kendilerine ekonomik tehdit olarak gördükleri, bu yüzden Rize’de fındık, kivi ve 
çay gibi mevsimlik işlerde çalıştırılmak üzere Suriyeli mültecilerin tercih edilmedikleri de tespit edil-
miştir.
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	3-)	SAHADAN	NOTLAR
Çalışma Koşulları: Ziyaret edilen şehirlerde genel olarak mültecilerin dil sorunu sebebiyle iş 
bulmakta zorlandıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca çalışmakta olan mülteciler de çalışma izin-
lerinin bulunmaması sebebiyle sorunlar yaşamaktadırlar. Bu nedenle bölgedeki mülteciler 
ailelerini geçindirebilmek için bulabildikleri herhangi bir işte çalışmaktadırlar. Mülteciler ağır-
lıklı olarak küçük fabrikalarda, atölyelerde, temizlik işçiliği gibi hizmet işlerinde, mevsimlik 
tarım işçisi olarak ve çok nadiren de işletmeci olarak çalışmaktadırlar. Karşılaşılan pek çok 
vakada görüldüğü üzere hane reisi, sağlık sorunları sebebiyle fiziksel güç gerektiren işlerde 
çalışmakta zorluk çekmekte, kendi sağlık durumuna uygun iş bulamamakta ve sonuçta fi-
ziksel koşulların ağır olması sebebiyle işe devam edememektedir. Ayrıca hane reisinin daha 
ciddi sağlık problemleri yaşaması ya da vefat etmiş olması veya aileden ayrılmış olması gibi 
durumlarda kadınların çok düşük ücretlerle sigara sarma ya da temizlikçilik gibi işlerde çalış-
tıkları, çocukların dilendikleri veya sokakta mendil satmak durumunda kaldıkları görülmüştür. 

Özellikle tarım alanında mevsimlik işçi olarak çalışan mülteciler yılda ancak 2-3 ay kadar 
çalışabilmektedirler. Benzer bir durum inşaat sektörü için de geçerlidir. Bu sektörlerde iş 
bulup çalışabilenler yılın büyük bir kısmı boşta kaldıklarından kazançları geçinmek için yeterli 
olmamaktadır. Ziyaret ettiğimiz bir mülteci aile reisi, iş bulabildiğinde bağ bahçe ve inşaat 
işlerinde çalıştığını, ayda 500 TL civarında kazanabildiğini ve 250 TL kira ödediğini beyan 
etmiştir.

Bununla birlikte bölgedeki sayılı fabrikada ve endüstriyel hizmetlerde çalışan mültecilerin ka-
zandığı en yüksek maaş skalasını 1200 TL oluşturmaktadır. Buna karşın temizlik ve sigara 
sarma türünden işlerde çalışank adınların kazandığı ücret 80 ile 90 TL civarında olmaktadır. 
Ayrıca iş dallarının çoğunlukla tarımsal olmasından ötürü, hava koşullarının elverişli olmadığı 
dönemlerde çalışma oranların düştüğü gözlemlenmiştir.

Çalışma koşulları bakımından en büyük problemlerden birisi, mültecilerin çalışma izinleri 
olmaması dolayısıyla gerekli yasal güvenceler olmaksızın düşük ücretler karşılığında çalışıyor 
olmalarıdır. Bu durum ayrıca mültecilerde Türk işverenler tarafından haksızlığa uğratıldıkları 
hissi yaratmaktadır. Bunun yanında sözleşmelerinin bulunmaması sebebiyle her an işten 
çıkarılma korkusunu yaşamakta, daha da önemlisi günlük yevmiye üzerinden çalıştıkları için 
sürekli olarak iş bulamamaktadırlar. Bu da onların yaşam koşullarını ve yaşam standartlarını 
olumsuz yönde etkilemekte ve başka sorunlara öncülük etmektedir.

Yaşam Koşulları: Bölgede yaşayan mültecilerin çoğu olumsuz yaşam koşullarında yaşa-
makta ve insani yaşam koşullarının gerektirdiği bazı ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekme-
ktedirler. MSYD mobil ekibinin Trabzon’da ziyaret ettiği Afganistanlı ailelerin çoğu ısınma so-
runları olan, mobilyası olmayan ya da eksik olan ve kalabalık aileler için çok uygun olmayan 
küçük evlerde, sağlıksız koşullarda yaşamlarını idame ettirmektedirler. Bazı evlerde ise bird-
en fazla sayıda çok çocuklu aile ikamet etmektedir. Buna ilaveten Afganistanların ikamet 
ettikleri evlerin çoğunun rutubetli olduğu ve buna bağlı olarak da evden kötü kokular yayıldığı 
gözlemlenmiştir. Evlerin bu sağlıksız koşulları bu evlerde ikamet eden ailelerin sağlık koşul-
larını tehdit ettiği gibi yerel halkın ve komşuların da Afganistanlılara karşı rahatsızlık beslem-
elerine neden olmaktadır. 

Suriyelilere gelince, Trabzon’un Fatih-Kur’an Kursu çevresinde ikamet etmekte olan Suriyeli 
ailelerin bir kısmı, diğer semtlere göre nispeten daha iyi koşullarda yaşamaktadırlar. Bunlar 
diğer semtlerdekilere göre daha temiz evlerde ikamet etmekte ve temel ev ihtiyaçları komşu-
ları tarafından sağlanmaktadır. Buna rağmen bölgeye daha yeni yerleşmiş olan ve ısınma 
malzemeleri, ev eşyaları ve giyecek gibi temel ihtiyaçlarını gidermekte sıkıntı çeken mülte-
cilere de sıklıkla rastlanmaktadır. Ayrıca şehrin varoşları olarak nitelenebilecek ve kentsel 
dönüşüm kapsamında bulunan Terminal-Değirmendere civarındaki mahallelerde yaşayan 
Suriyeli ailelerin ev koşulları asgari insani yaşam koşullarının altında kalmaktadır. 
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Bunun yanında pek çok mülteci sürekli olmayan işlerde çalıştıkları için kiralarını, elektrik ve su 
faturalarını ödemekte sıkıntı çekmekte ve kimi zaman da evde yapılması gereken tamiratın, 
ya da alınması gereken sobanın, kömürün parasını ödeyememektedirler. Mültecilerin, 
Karadeniz bölgesinde ve bölge altı düzlemde 200 ile 450 TL’yi bulan kira fiyatlarından şikayet 
ettikleri gözlemlenmiştir.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde mültecilerle yapılan görüşme: 4 bekar erkek sadece tek bir odasında eşyaların bulunduğu 
bir evde yaşıyor.

Sağlık Koşulları: MSYD mobil saha ekibinin yaptığı çalışmalarda bazı mültecilerin savaş 
sırasında yaralandıkları, kimilerinin de çeşitli hastalıklara sahip oldukları görülmüştür. Pek çok 
ailede yaralı ya da hasta bireylere rastlanmıştır. Diyabet, bel fıtığı, tansiyon, kalp hastalıkları, 
cilt yanıkları görülen sağlık problemlerinin başında gelmektedir. Savaşta yaralanan bireylerde 
kol ve bacak sakatlıkları, beyin hasarı ve çoklukla da sese aşırı duyarlılık, panik atak, idrar 
kontrolü kaybı ve sosyal anksiyete gibi psikolojik problemler baş göstermektedir.

Trabzon’da kayıtlı kimlik kartı olan mülteciler hastaneye kabul işlemlerinde fazla sıkıntı çek-
memektedirler. Ancak çoğunluğu Türkçe bilmedikleri için doktorlarla iletişim kurmak ve so-
runlarını anlatmak açısından ciddi sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Görüşülen ailelerin belirttiği 
üzere bölgedeki hastaneler çoğunlukla tercüman bulundurmadıkları ya da tercüme hizmetini 
sağlıklı bir şekilde sunamadıkları için bu aileler sağlık hizmetlerini tam ve yeterli bir şekilde 
alamamakta, dertlerini tam olarak anlatamamakta ve bu nedenle mağduriyet yaşamaktadır-
lar.

Eğitim: Eğitim, mülteci çocukların en önemli ihtiyaç unsurlarından biri olarak düşünülür. 
MSYD mobil saha ekibi Suriyeli ve Afganistanlı ailelerin çocuklarının topluma uyum sağlama-
ları ve dil öğrenmeleri için çocuklarını okula gönderme konusunda istekli olduklarını gözlem-
ledi. Bununla birlikte Suriyeliler çocuklarının ana dilini unutmaması için okullarda Arapça dersi 
olması yönünde beklentilere sahiptir. Bu konuda bazı STK’lar aracılığıyla ilgili kurumlardan 
talepte bulunduklarını ifade etmişlerdir. 

Ayrıca özellikle Suriyeliler 12 yaşına ulaştığı zaman kız çocuklarını okula gitmesine izin ver-
mediği örnekler mevcuttur. Buna ek olarak özellikle evde çalışan kimsenin bulunmadığı bazı 
ailelerde çocuklar okula gönderilmek yerine bir işte çalışmak üzere zorlanmaktadır.

Bu husustaki diğer önemli endişe ise çocukların okul masraflarıdır. Birçok aile çocuklarının 
okul gereksinimleri ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılayamadığı için çocuklarını okula göndereme-
mektedir. Okul gereksinimleri her öğrenci için yaklaşık 130 TL kadar bir maliyet getirmekte 
ve birçok ailenin birden çok okul çağında çocuğu olduğundan dolayı mülteciler bu masrafları 
karşılama noktasında zorlanmaktadırlar. 
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Son olarak, Trabzon ve Rize illerinde herhangi bir “geçici eğitim merkezi” olmadığı gözlem-
lenmiştir. Birçok yetişkin kadın ve erkek Türkçe öğrenmek istemesine rağmen bu imkânlara 
sahip değildir. Ayrıca 10 yaşın üzerindeki ilkokul çağını geçmiş birçok çocuğu okul yönetimi 
reddetmektedir. Bu nedenle bu kişiler Türk toplumuna uyum sağlamak ve dil öğrenmek için 
geçici eğitim merkezlerine ihtiyaç duymaktadırlar.

Bununla birlikte bölgede yerel otoritelerle yapılan görüşmelerde, Halk Eğitim Merkezi’nin sun-
duğu kapasite ve imkanların aktif bir şekilde değrlendirildiği ifade edilmiştir. Bu çerçevede 
pilot olarak belirlenen okullarda yaygın eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği, 10 farklı programda 
1000’i aşkın sayıdaki öğrencinin Halk Eğitim Sertifikası almaya hak kazandığı beliritlmiştir.

Farkındalık: MSYD mobil saha ekiplerinin ziyaret ettiği bazı ailelerin Türkiye’deki yasal 
statüleri ve bunun uygulamaya dönük içerimleri hakkında bilgi sahibi olmadıkları, “Geçi-
ci Koruma Kimlik Belgesi/Yabancı Tanıtma Belgesinde” yer alan ve 98 ile başlayan “Şahıs 
Numarası”na sahip olan ailelerin, çocuklarını okula kayıt ettiremedikleri veya hastanele-
rden sağlık hizmetlerinden faydalanamadıkları teşhis edilmiştir. Bazı ailelerin herhangi bir 
kimlk kartına sahip olmadığı örnekler de vardır. Hatay’a kayıtlı olup Trabzon’da yaşamlarını 
sürdüren aileler de mevcuttur. Örneğin bir aile yapılan derinlemesine mülakkatta, ailenin has-
tanenin Acil bölümünden dahi giriş yapamadıklarını belirtmiştir.

Bununla birlikte saha ekibimiz, savaş ve çatışma gibi durumlardan kalmak durumda kalan 
mülteci toplum araasında travma sonrası stress bozukluğu vakası tespit etmiştir. Yaş ve cin-
siyet açısından farklılık gösteren geniş bir toplama yönelik herhangi bir hizmet üretiminin 
bulunmadığı görülmüştür.

Toplumsal Etkileşim: Trabzon ve Rize’de yaşamakta olan mültecilerin sosyal hayata katılım 
ve toplumdaki görünürlükleri açısından ciddi sıkıntılar yaşadıklarına tanıklık edilmiştir. Gerek 
Trabzon’da gerekse Rize’de pek çok dilenci sokaklarda dilenmekte, küçük çocuklar mendil 
satmakta ve bu durum da bölge halkında mültecilerin, özellikle de Suriyeli mültecilerin çoğun-
luğunun dilenci olduğu şeklinde yanlış bir algı oluşturmaktadır. MSYD mobil saha ekibinin 
mülakat yaptığı ya da konuşma imkânı bulduğu Suriyeli aileler genel olarak bu duruma dik-
kat çekmiş, sokaklardaki dilenci yoğunluğunun kendilerini de rahatsız ettiğini belirtmişlerdir. 
Buna ilaveten gerek yerel halk arasında, gerekse de mülteciler arasında sokakta dilenen ya 
da dilendirilen insanların çeteleşmiş bir yapılanmanın içerisine dahil oldukları ve çoğunun 
Suriyeli olmadığı halde Suriyeliymiş gibi davranarak para toplamaya çalıştığına dair genel bir 
kanı bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra, mültecilerin sosyal hayata katılımlarının yalnızca kendi yakınları ve komşuları 
düzeyinde olduğu, bunun haricinde mültecilerin sosyal hayata adaptasyonda bazı sıkıntılar-
la karşılaştıkları ve bu nedenle de toplumdaki görünürlüklerinin pek fazla olmadığı gözlem-
lenmiştir. Yaptığımız görüşmelerde görüşülen ailelerin pek çoğu sosyal hayata katılımlarının 
sadece komşuluk bazındaki ilişkilerle sınırlı olduğunu kaydetmişlerdir. Çeşitli sebeplerden 
dolayı bölgedeki mülteciler sosyal hayata geniş anlamda bir katılım sağlayamamakta ve ken-
di çevrelerinin dışına çıkmakta zorluklar çekmektedirler.
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	4-)	YEREL	ve	ULUSAL	DERNEKLERİN	KAPASİTELERİ

Sivil toplum kuruluşları sadece mültecilere para yardımı ve çeşitli eşya ve gıda yardımları 
noktasında değil, aynı zamanda onların daha başka sorunlarının da giderilmesi sürecinde 
kapsamlı bir rol oynamaktadır. 

Savaş koşulları altında bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmenin beraberinde getirdiği so-
runlar göz önüne alındığında bu sorunların sadece geçimini sağlama ve hayatını idame ettir-
menin çok daha ötesinde olduğu açıktır. Örneğin, geçimini rahatlıkla sağlayacak kadar para 
kazanan bir aile, psikolojik desteğe, hukuki konularda ya da çevre sağlığı, aile planlaması ve 
benzeri konularda bilgilendirilmeye ihtiyaç duyabilmektedir. Bunun yanı sıra devlet kurum-
larından gelecek yardımlar da mültecilerin insani koşullar içerisinde hayatlarını idame ettirm-
eleri açısından oldukça önemlidir.

Trabzon ve Rize’de, yapılan görüşmeler ve gözlemler ışığında elde edilen bilgilere göre pro-
fesyonel anlamda faaliyet gösterecek sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. 
Özellikle mülteciler kendilerinin bilgilendirilmesi noktasında kendilerine danışmanlık desteği 
verecek bir sivil toplum kuruluşunun olmamasının sıkıntısını yaşamaktadırlar. Ayrıca psikolo-
jik ve hukuki açıdan desteğe ihtiyaç duyan birçok aile bulunmakta ve bu husustaki ihtiyaçları 
giderilememektedir.

Örnek olarak, görüşülen ailelerden birisi Türkiye’ye geldiklerinde durumlarının iyi olduğunu 
ve bu nedenle yardım almadıklarını ancak şimdi düzenli iş bulamadıkları için durumlarının 
kötüye gittiğini ve özellikle psikolojik, hukuki desteğe ve kendi sorunlarıyla ilgilenecek 
organizasyonların varlığına ihtiyaç duyduklarını belirtmiştir. 

Mültecilerle yapılan görüşmelerde de yapılan yardımların ihtiyaca yönelik olarak başarılı ve 
adil bir şekilde ulaştırılmasında sıkıntılar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bölgede mültecilerin sorunlarıyla ilgilenen irili ufaklı sivil toplum kuruluşlarına ve sivil inisiyati-
flere rastlanmaktadır. Trabzon bu alanda öne çıkan kuruluşlar Yavuz Selim Vakfı, Afganistan 
Hazaraları Derneği, Trabzon IHH ve Beşir Derneği’dir. Rize’de ise yalnızca Rize İHH Derneği 
bulunmaktadır. Ancak daha çok gıda, giyim ve ev eşyası gibi yardımlar yapan bu kuruluşların 
bazı kurumlar faaliyetlerin coğrafi çerçevesini belirli mahallelerle sınırlı tuttuğu gözlemlen-
miştir.

Yine Suriyeliler içinde dilenciliği geçim yolu haline getiren kişiler olduğunu, bunların ailelerini 
dilendirdiğini, bu kişileri size iş bulalım çalışın dediklerini ancak bunda başarılı olmadıkları 
bilgilerini bizimle paylaştı. Herhangi bir şikayet olmadığı için Emniyetin de bu konuda bir işlem 
yapmadığını ekledi. 

Ayrıca, dernek imkânlarının kısıtlı olduğunu, bu nedenle ildeki tüm mültecilere yetişemedikler-
ini belirterek, kendilerinin yükünü paylaşacak benzer kuruluşlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.
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5-)		TAVSİYELER

Türkiye’nin diğer bölgelerinde yaşayan mülteciler gibi bu bölgede yaşayan mültecilerin de çeşitli 
sorunları ve talepleri bulunmaktadır. Bu sorunlar ve talepler barınma, gıda ihtiyacı, iş bulma, sağlık 
ve eğitim sorunları ile bilgilendirme ve hukuki danışmanlık desteği gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır.  

Nitekim Trabzon ve Rize’de yapılan çalışma kapsamında, farklı ortamlarda görüştüklerimizden ayrı 
olarak, 36 aile ile evlerinde ayrıntılı bir şekilde görüşülmüş ve bu ailelerin neredeyse hepsinin bilgi 
desteğine ihtiyaç duydukları gözlemlenmiştir. Ayrıca görüşülen ailelerden 25’nin gıda, 20’sinin ise 
hijyen paketine ihtiyaçları olduğu tespit edilmiştir. Yine bu ailelerden 12’sinin çocuklarının eğitimine 
ve materyal desteğine ihtiyaç duydukları görülmüştür. Görüşülen 11 ailenin kira ödeme noktasında 
zorluklar ile karşılaştığı, 10 ailenin ise hukuki desteğe ihtiyaç duyduğu anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra 
çok sık olmamakla birlikte bazı ailelerin giyecek yardımına, bebek ihtiyaçlarına, ilaç yardımına, fiz-
yolojik ve sosyal desteğe ve ev bulma konusunda yardıma ihtiyaç duydukları görülmüştür.

Bölgede yaşayan birçok Afganistanlı ve Suriyelinin Türkçe bilmemesi, kendilerini ifade etmelerini 
ve sosyal açıdan Türkiye’ye olan uyumlarını zorlaştırmaktadır. Ayrıca bölgede kendilerine tercüman 
hizmeti sağlayacak kuruluşun eksikliğinden dolayı sağlık, iş gibi kendi haklarına erişim noktasında 
bir takım zorluklar yaşamaktadırlar. Bu nedenle bölgede kendilerine Türkçe kursları ve tercümanlık 
hizmetleri sağlayacak kurumlara ihtiyaç duymaktadırlar.

Yine mültecilerin savaşın yarattığı koşullar, uzun yıllar yaşadıkları yerleri terk etmeleri ve bunun hem 
kendilerinde hem de gittikleri yerlerdeki insanlar üzerinde yarattığı etki bir takım psikolojik problem-
lere neden olmaktadır. Bölgede mültecilere psikolojik destek sağlayacak insani kurum ve kuruluşla-
ra ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bölgede çalışma izinleri ve sigortalı çalıştırılma hakkında yeterli bilgi ve bilinç bulunmamakta ve 
mültecilerin tamamına yakını kayı dışı çalıştırılmaktadır. Bu nedenle bölge illerinde çalışma izni 
konusunda bilgilendirme amaçlı toplantı ve etkinlikler düzenlenmesinin yararlı olacağı değerlendiril-
mektedir. 

Hem Trabzon hem de Rize’deki Suriyeliler içinde gerçekten zor durumda olduğu için dilenmek zo-
runda kalanlar olduğu gibi, bunu bir kazanç yolu haline getirip aile bireylerini ve özellikle çocukları 
dilendiren bazı kişiler de bulunmaktadır. Sokakta yaşamaya alıştırılan, eğitimden ve aile ortamından 
uzak yetişen çocukların ileride bazı sorunlara yol açma potansiyeli bulunmaktadır. Yerel yönetimler, 
kamu otoriteleri ve STK’ların işbirliği ile bu sorunun çözülmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

Bölge illerinde fiziki mekân ve imkânlar bulunmasına rağmen mültecilere yönelik sosyal-kültürel içe-
rikli programlar (dil kursları, sanatsal ekinlikler, meslek edindirme vb.) olmadığı görülmüştür. Yerel 
yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak bu yönde programlar düzenlenmesi ve çalışmalar 
yapılması mültecilerin geleceği ve toplumsal uyumu açısından önem taşımaktadır.
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