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MSYD,kendini doğal afetler ve insan ürünü çatışmalardan etkillenen insanların 
temel hak ve hizmetlere erişimlerini sağlamaya adamış, faaliyetlerini ulusal 
çerçevede yürüten, İstanbul merkezli hükümet dışı bir sivil toplum kuruluşudur.

MSYD | Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme 
Derneği | Güvercintepe Mahallesi Beştepe Sokak No: 23 Giriş Kat 
Başakşehir | İstanbul
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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), geçici 
koruma statüsüne mensup Suriyelilerin genel yaşam koşullarını ortaya çıkarmak için 6-14 Kasım 
2017 tarihleri arasında Nevşehir ilinde ihtiyaç analizi ve durum raporu çalışmasında bulunmuştur. 
Bu araştırma projesinin coğrafi kapsamını Nevşehir ili ve bu ile bağlı üç ilçe oluşturmaktadır 
(Derinkuyu, Hacıbektaş ve Merkez İlçe). Araştırma sürecinde MSYD mobil saha ekibi, verili illerde 
Suriye’den, Afganistan’dan, Pakistan’dan ve Irak’tan göç eden mültecilerin temel hizmetlere erişimleri 
noktasında yaşadığı mevcut veya muhtemel sorunları tespit etmeye, tespiti yapılan sorun alanlarına 
etkin müdahale kanalları geliştirmeye çalışmak üzere Nevşehir ve civar bölgesine gönderilmiştir.

ASRA Mobil Ekipleri öngörülen süre içerisinde Nevşehir’de derinlemesine saha araştırması 
yürütmüştür. Bu süreçte yerel otoriteler ile görüşmeler düzenlenmiş, 23 mülteci aile ziyaret edilmiş, 
esnaf, turizm çalışanları, taksi ve otobüs şoförleri, memurlar ve farklı iş kollarından ve yaş gruplarından 
kesimlerle görüşmeler yapılmıştır. ASRA mobil saha ekipleri ayrıyeten Nevşehir’de toplumsal girişimler 
ve gönüllü örgütlenmeleri de ziyaret ederek, bölgedeki mültecilerin durumu hakkında bilgi edinmiştir.

ASRA mobil saha ekipleri, mülteci yerleşim alanları hakkında bilgi edinmek üzere 
Derinkuyu, Hacıbektaş ve merkez ilçe olmak üzere 3 farklı ilçeye ulaşmıştır.

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 28 Aralık 2017 yılında güncellenen verilerine 
göre, Nevşehir şehrinde yaşayan kayıtlı geçici koruma altındaki yabancıların sayısı 7.745’tir. Suriyelilerin 
yanısıra, ilde yaşayan Afganlar, Iraklılar ve İranlılar kentteki mülteci sayısını ikiye çıkarmaktadır. 
Göç akını ile birlikte kent içi ve dışında yer alan nüfusun %10 civarında arttığı tahmin edilmektedir.

Bütün bunlarla birlikte Nevşehir’de yaşayan mültecilerin yaşam koşulları ile ilgili ciddi sorunlar da 
söz konusudur. Özellikle okul çağındaki çocukların örgün ve/ya yaygın eğitime kazandırılması, 
çocuk bakımı, çocuk işçiliği ve erken evlilik, yasal hak ve hizmetler ve insani destekler gibi koruma/
himaye programları çerçevesine giren alt-başlıklarda söz konusu sorunların kümelendiği söylenebilir.

Özellikle konteyner yapılanması içerisinde yaşayan mülteciler, yerel otoritelerden herhangi bir yardım 
alamamaktadır. Açık adresleri ve kira sözleşmesi türünden evrakları olmadığından, başvuruları kabul 
edilmemektedir. Her ne kadar konteynerlerde yaşamak için aylık kira ödemek zorunda olmasalar 
da yakıt masraflarının dahi bölgedeki mülteciler için ağır masraf oluşturduğu tespit edilmiştir.
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2-) SAHADAN NOTLAR

Eğitim: Eğitim açısından Nevşehir’de yaşayan ebeveynler, çocuklarının eğitim dilini 
anlamakta büyük zorluk çektiğini, öncesinde herhangi bir dil kursu almadıklarını dile 
getirmiştir. Bu yüzden pek çok çocuğun okula gitmeyi bıraktığı vakalar söz konusudur. 
Esma H.’in oğlu olan Abdulkarim M. örneğinde görüldüğü üzere, 1. sınıfta olması gereken 
bir öğrencinin 6. sınıfa kaydının yapılması türünden gelişmeler yüzünden okulu bırakmıştır. 
Ailesinin ifade ettiğine göre Suriye’de herhangi bir eğitim almadığından şu an öngörülen 
ders içeriklerinin seviyesine ulaşamamaktadır. Bir başka vaka ise halihazırda okula kayıt 
olmuş bazı öğrencilerin, ders materyallerini ve dillerini anlamadıklarından ötürü derslere 
devamlılık sağlayamaması ile ilgilidir. Iraklı bir mülteci olan Lueye E., şehir merkezinde 
dil kurumunun olmasına rağmen Arapça-Türkçe öğrenme metodunun kullanılmadığını, 
bu yüzden dil öğrenme mevzusunun sorun teşkil etmeye devam ettiğini belirtmiştir. 
Nevşehir ilinde aktif bir çalışma sergileyen yerel bir dernek yetkilisi ile yapılan görüşmede, 
mülteci çocukların eğitime oryantasyonu için kentte herhangi bir geçici eğitim merkezinin 
bulunmadığı not edilmiş, her ne kadar plan tasarısı olarak bir adet geçici eğitim merkezinin 
açılması gündemde olsa da şu zamana kadar kurulmasının mümkün olmadığını belirtmiştir.

Derinkuyu bölgesinde yaşayan mültecilerin eğitim durumları ise çok daha karmaşıktır. Saha 
çalışanlarının görüşme düzenlediği on ailede okul çağındaki çocuk sayısının 44 olmasına 
rağmen hiçbirinin okula kayıtlı olmadıkları tespit edilmiştir. Bunun ardında yatan sebep, 
okullarda Arapça dil bilen öğretmenin bulunmaması ve eğitim dilinin Türkçe olmasıdır. Özellikle 
Derinkuyu’daki Torodos Çilek Şirketi’nin yanında bulunan konteynerlerde yaşayan ailelerdeki 
hiçbir çocuk okula gidemedikleri, bölgedeki okul yönetimleri kayıt almayı kabul etse bile, ulaşım 
ücretlerini karşılayamadıklarından çocuklarını okullara kaydettiremedikleri belirlenmiştir.

Yaşam Koşulları: Mültecilerin yaşam koşulları, özellikle Derinkuyu ve Kaymaklı gibi 
kentin çeper bölgelerinde yaşayanlar için zor denebilir. Nevşehir’de görüşülen katılımcıların 
çoğu, adil ücretlerde düzenli bir iş bulma sorununun temel çelişki teşkil ettiğini ifade etmiştir. 
İnşaatlarda ve patates tarlalarında mevsimlik işçi olarak çalışan kişiler günlük 20 TL-40 
arası bir ücret aldıklarını, haftada ise en fazla 3 gün çalışabildiklerini belirtmiştir. Bazıları 
ise yaşlarından ve/ya fiziksel güç yetersizliğinden dolayı iş bulamamaktadır. Örneğin 56 
yaşındaki Aldulkarim M., yaşından ötürü iş bulamadığını söylemiştir. 61 yaşındaki İbrajim 
E. de yaşı nedeniyle uygun bir iş bulamadığını belirtmiştir. İşgücü piyasasında gayri-
resmi yaş ayrımı pek çok aile için ciddi sorunlar oluşturmaktadır, özellikle hane içerisinde 
başka çalışabilecek kişinin bulunmadığı durumlarda bu durum hayati önem taşımaktadır.
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Nevşehir’in şehir merkezinde yaşayanlara bakıldığında, pek çok ailenin herhangi 
bir insani yardıma ulaşamadığı gözlemlenmiştir. Aynı haneyi paylaşan iki veya üç 
ailenin bulunduğu vakaların, kötü yaşam koşulları altında yaşamlarını sürdürmeye 
çalıştıkları görülmüştür. Bu ailelerle yapılan görüşmelerde, kira masraflarının çok 
yüksek olduğu için aynı hanede yaşamlarını sürdürdükleri öğrenilmiştir. Buna ek olarak, 
başka bazı ailelerin de kira ve faturalarını ödemekte güçlük çektikleri görülmüştür.

Derinkuyu’da mültecilerin genel durumuna bakıldığında, iş imkanlarından yoksunluk dolayısı 
ile mültecilerin ekseriyetle yoksullukla mücadele etmek durumunda kaldıkları bir gerçektir. 
Bu bölgede yaşayan ailelerin çoğunun elektrik ve su gibi yaşamsal unsurlardan yoksun 
oldukları kaydedilmiştir. Pek çok örnekte, terk edilmiş ve yıkılmaya yüz tutmuş binalarda 
yaşamlarını sürdürmeye çalışan mülteci portresi ile karşılaşmak mümkündür. Derinkuyu 
yolu üzerinde bulunan Torodos fabrikasının yanındaki konteynerlerde yaşayan yaklaşık 
60 Suriyeli aile bulunmaktadır. Konteynerler Torodos firması tarafından ücretsiz olarak 
kullanımlarına sunulmakta idi. Konteynerler ortalama 5 metrekarelik bir alana sahiptir. 
Hane üyelerinin tümü düşünüldüğünde kişi başına düşen alan miktarının bir hayli kısıtlı 
olduğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak, bazı aileler çadırlarda sağlıksız yaşam koşulları 
içerisinde yaşamlarını devam ettirmektedir. Isınma ve mobilya, battaniye, kışlık kıyafet ve 
yiyecek gibi temel insan ihtiyaçlarından mahrum bir şekilde yaşadıkları gözlemlenmiştir.

Sağlık: Hastane hizmetlerine erişim konusunda pek çok ailenin sağlık hizmetlerine erişebildiği 
gözlemlenmiştir. Ancak yine de hastanelerde bulunan çevirmenlerin, verdikleri hizmet 
karşılığında maddi karşılık beklentisi içerisine girebildiği yönünde şikayetler de not edilmiştir. 
98- ile başlayan Geçici Koruma Kimlik Karta sahip bulunan mültecilerin sağlık hizmetlerinden 
yararlanamama durumu Nevşehir ili özelinde de devam etmektedir. Buna ek olarak, kente yeni 
gelmiş ve bu nedenle henüz 99 ile başlayan Geçici Koruma Kimlik Kartı çıkmamış bulunan Lueye 
E. gibi vakalar, sağlık hizmetlerinden faydalanmak için para ödemek durumunda kalmaktadır.
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İlk tablo, mültecilerin eğitim, sağlık, iş, hukuki hizmetler ve konaklama türünden önemli 
ihtiyaçlardan mahrumiyet derecelerini yüzdelik olarak göstermektedir. Barınacak yer 
ihtiyacı olan aileler çoğunlukla çadır, konteyner ve yıkılmaya yüz tutmuş gecekondu 
yerleşkeleri içerisinde yaşamlarını sürdürmektedir. Sert hava değişimlerine karşı 
korunaklı olmayan bu yapılarda yaşayan kesimler, uyumak için uygun yatak odalarına, 
ısıtıcıya, kışlık kıyafetlere ve yiyeceğe erişimde ciddi anlamda sorunlar çekmektedir.

Bu çerçevede, Nevşehir’de görüşülen çocukların %60’ının okula erişimde sorun 
yaşadığı tespit edilmiştir. Dil engelinden dolayı 6 ile 14 yaşları arasındaki okul 
çağındaki çocukların okullara katılım oranı bir hayli sınırlıdır. Pek çok aile, yerel halkla 
etkileşimlerini artırmak ve topluma faydalı bireyler haline gelmek için Türkçe öğrenme 
isteğini dile getirmiştir. Buna mukabil bazı ailelerin çocuklarının ana dillerini unutması 
ihtimaline karşı onları Suriyeli okullara göndermeyi tercih ettiklerini söylemiştir.

Ayrıca, görüşme yapılan ailelerin %60’ının iş imkanlarının azlığından ötürü herhangi bir 
gelire sahip olmadıkları kaydedilmiştir. Yazın tarımda ve inşaat sektöründe çalışan mevsimlik 
işçiler, kış sezonunda herhangi bir iş imkanından yoksun olmaktadır. Bu durum, ailelerini 
idame ettirebilmelerinin önünde ciddi ve yaşamsal bir sorun oluşturmaktadır. Kira ve fatura 
ödeme konusunda bile sorun yaşayan aileler, çocuklarına bakmak için zorlu işleri yapmak 
durumunda kalmaktadır. Yine de yaş ve hastalık gibi gerekçelerle işgücü piyasasına 
katılamayan, bu yüzden geçim sıkıntısını sürekli bir şekilde çeken aileler de mevcuttur.

Görüşme düzenlenen mültecilerin %43 gibi yüksek sayılabilecek bir oranının kimlik ile konu 
başlıklarında sorunları vardır. Bu noktada %34’ünün sağlık hizmetine erişim hususunda sorun 
yaşadığı tespit edilmiştir. Bu yüzdelik içerisinde yer alan kişilerin bir kısmı, 98 ile başlayan Geçici 
Koruma Kimlik Belgesi’nden dolayı bir diğer kısmı ise herhangi bir kimliğe sahip olmadığından 
ötürü sağlık gibi temel bir hizmete erişim sağlayamamaktadır. Sağlık konu başlığında belirtilen 
hususlardan birisi de hasta ile doktor arasındaki iletişimi sağlayacak kanalların yeteri düzeyde 
ve sağlıklı bir şekilde kurulmamış olduğudur. Hastaneye kabul edildikleri durumlarda bile 
doktor ile doğru iletişimi sağlayabilecek yetkin bir tercümanın bulunmadığını ifade etmiştir. 
Saha çalışma sürecinde sağlık hizmetine yönlendirilmek üzere pek çok vaka tespit edilmiştir.
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3-)  YEREL ve ULUSAL DERNEKLERİN KAPASİTELERİ
Genel kanıya göre Nevşehir, Türkiye’de mülteci/sığınmacı nüfusunun az olduğu şehirler arasında yer 
alır. Buna rağmen bölge altı düzlemde incelemelerde bulunulduğunda, Nevşehir il sınırları içerisinde 
bulunan ve başta mevsimlik işçilik olmak üzere pek çok motivasyonla kentte yaşayan mültecilerin 
bulunduğu görülmektedir. Özellikle Derinkuyu ve Kaymaklı ilçeleri düşünüldüğünde, mültecilerin 
genel yaşam koşulları, acil eylem planı türünden alan-odaklı (area-based) çabaları gerekli kılmaktadır.

Şehir merkezinde dezavantajlı gruplara ve bu kapsamda mültecilere yönelik hizmet üreten çok az sayıda 
yerel aktör yer almaktadır. 350 Evler mahallesinde bulunan bir toplumsal dayanışma grubu temsilcisi 
yapılan görüşmede, kendilerinin eğitimden toplumsal uyuma kadar bir dizi konu başlığında mülteci 
nüfusa hizmet götürdüğü belirtilmiştir. Bununla birlikte hizmetlerin sadece mülteci nüfusa yönlendirildiği 
konusunda yerel halktan yükselen bir hoşnutsuzluk da söz konusudur. Ayrıca yerel otoritelerin, ısıtıcı ve 
nakit destek türünden kış aylarına özel ve özellikli bir dizi yardım faaliyeti yürüttüğü de tespit edilmiştir.

Tüm bunlara rağmen Nevşehir’in diğer ilçelerinde yaşayan mülteciler için toplumsal uyum temalı 
programların ve diğer destek türlerinin komşuluk ilişkileri ile sınırlı olduğu bir gerçektir. Çukurkuyu 
Belediye Başkanı barınma, eğitim materyalleri, yasal hak ve hizmetler ile ilgili kamuoyunun 
bilgilendirilmesi ve psiko-sosyal destek konusunda acil ihtiyaçları bulunduğundan mültecilere 
yardım konusunda ellerinden gelen çalışmayı yürüttüklerini ifade etmiştir. Ancak tekraren; şehir 
merkezinin dışında yaşayan mülteciler için acil destek çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

4-) TAVSİYELER
Nevşehir ili ve ilçelerinde yapılan saha çalışmaları mültecilerin genel ve özel durumları 
ile ilgili olarak süregelen takip mekanizmasının önemini bir kez daha göstermiştir. Bu 
bölgede yaşayan mülteciler çoğunlukla barınma, sağlık, psikososyal destek, eğitim, 
düşük iş imkanları ve toplamsal uyum gibi sektörel ve alt-sektörel ihtiyaçlara sahiptir.

Daha önce belirtildiği üzere, mültecilerin Nevşehir’i tercih etmelerinin ardında yatan temel faktör 
mevsimlik işçiliktir. Mültecilerin ikincil hareketlenmesine vesile olan bölgenin mevsimlik işçiliğe 
açık yapısına rağmen mülteciler zorlu yaşam şartları altında yaşamaktadır. Görüşülen vakalarda 
okul çağındaki çocukların okula gitmedikleri, kaydı yapılanların sürdürülebilirlik sağlayamadıkları, 
ayakkabı gibi temel kışlık kıyafet ve ısıtıcı türünden yaşamsal materyallerden yoksun kaldıkları 
tespit edilmiştir. Görüşmeler sürecinde, özellikle yılın tüm ayları düşünüldüğünde iş imkanlarının 
bir hayli kısıtlı olduğu görülmüştür. Özellikle tarımsal alan veya tarımsal üretimde bulunan 
fabrikaların çevresinde şekillenen çadır veya konteyner kentlerde yaşayan aileler, iş imkanlarının 
kısıtlı oluşu itibariyle bir sonraki sene tekrar gelmek üzere yerlerini terk edebilmektedir. Bu da 
bölgede yaşayan mültecilere yönelik kalıcı politikalar geliştirilmesinin önünde engel oluşturmaktadır.

Mülteci nüfusun Derinkuyu ve Kaymaklı ilçelerindeki yerleşimleri aylarla sınırlıdır; bu yüzden bahse 
konu hedef kitleye yönelik insani yardım çalışmalarının ihtiyaça-yönelik olması gerekmektedir. 
Çadırlarda yaşayan ve eğitim sürecinden tümüyle kopuk gelişimlerini sürdüren çocukların özel 
eğitim programlarına ihtiyaçları vardır. Aynı çerçeve içerisinde Nevşehir’de geçici konaklamaları 
dolayısıyla örgün eğitime devam edemeyen okul-çağındaki bu çocuklara, tamamlayıcı yaygın 
eğitim imkanlarının toplum merkezleri ve/ya mobil ekipler vasıtasıyla yürütülmesi gerekmektedir.
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Geçimlerini mevsimlik işlerle sağlayan nüfus, gittikleri illere kayıtlı olmadıklarından temel 
hizmetlere erişim konusunda sorunlarla karşılaşabilmektedir. Ancak kış aylarının zorlu koşulları 
yiyecek, kışlık giyim, ısıtıcı ve eğitim materyalleri ile alternatif programların ivedi surette 
geliştirilmesini şart koşmaktadır. Bu noktada dil kursları da toplumsal uyum açısından işlevsel bir 
şekilde kullanılabilir. Çünkü dil engeli, kısa vadede toplumsal etkileşim kanallarını kapatmakta; 
orta ve uzun vadede toplumların birbirinden yabancılaşmasının önünü açacak sorunlara 
neden olabilmektedir. Araştırmalar göstermektedir ki, Türkçe konuşabilen kişi ve kesimler, 
toplum içerisinde çok daha aktif bir rol oynayabilm ekteler. Ayrıca dil konusu, dezavantajlı 
kesimlere iş bulma yönünde imkân da sunmaktadır. Bununla birlikte dil mevzusu, mültecilerin 
sahip olduğu haklardan ve hizmetlerden etkin bir şekilde faydalanmalarını da sağlamaktadır.

 

Son olarak, Nevşehir ili ve ilçeleri özelinde yaptığımız bu çalışma ile, farklı motivasyonlarla 
bölgeye gelmiş mülteci nüfusun karakteristik özelliklerini çıkartarak, bu özellikler uyarınca 
ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği vurgulanmaya çalışılmıştır. Halihazırda acil ihtiyaç 
durumunda olup da herhangi bir insani yardıma ulaşamamış geniş bir kesim yer almaktadır.
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