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1. GİRİŞ 
 
1.1. Uluslararası Göç ve İltica 
 

İnsanlık tarihi boyunca göç olgusu, insanoğlunun kötü koşullardan 
uzaklaşarak daha iyi bir yaşama kavuşma arzusunun cesur bir ifadesi olagelmiştir. 
Son dönemde artan ulaşım ve iletişim imkânlarını beraberinde getiren küreselleşme 
giderek artan bir nüfusun dünyanın farklı bölgelerine doğru hareket etmesine olanak 
sağlamıştır (UN, 2006). Böylece göç konusu uluslararası gündemin üst sıralarında 
yer tutmaya başlamıştır. 

Günümüzde göçün etkileri o kadar karmaşık ve kapsamlıdır ki bu olgunun 
mevcut kalkınma politikalarının uzağında ve bunlardan ayrı olarak değerlendirilmesi 
imkânsız hale gelmiştir. Neredeyse tüm ülkeler ya kaynak ülke olarak ya da transit 
veya hedef ülke olarak göç olgusundan etkilenmektedir. Göçün, meydana getirdiği 
toplumsal gerilimler ve sosyoekonomik zorlanmalar yanı sıra kalkınmaya ve 
yoksulluğun azaltılmasına nasıl katkı sağlayabileceği hususundaki tartışmalar 
uluslararası kamuoyunda sürmeye devam etmektedir (GMG, 2008). 

 
1.1.1. Uluslararası Göç ve İlticaya İlişkin Tanımlar 

Uluslararası göç ve yabancılara dair sorunlar kamuoyunda tartışılırken veya 
yazılı-görsel basında yer alırken farklı terimler birbiri yerine kullanılabilmektedir. 
Nitekim yabancıları niteleyen “göçmen”, “mülteci”, “sığınmacı” vb. ifadelerin 
hukuki karşılıklarının göz ardı edilmesi sıkça kavram karmaşasına yol açmaktadır 
(UNHCR, 2016d). 

Uluslararası yasal düzenlemelerde “Göç” kavramına ilişkin tek tip bir tanım 
bulunmamakla birlikte ülkelerini terk eden insan topluluklarını tanımlamak için 
kullanılan en kapsamlı ifade “Uluslararası Göç (International Migration)”tür. 
Kamuoyunun uluslararası göç konusuna gösterdiği tepkinin niteliğini belirleyen de 
söz konusu yabancıların hangi güdüleme ile göç ettiğidir. Genellikle daha iyi 
ekonomik koşullara erişmek üzere kendi iradesiyle ülke değiştiren kişiye “göçmen 
(migrant)” ve bu olguya “göç (migration)” denmektedir. Oysa hayati tehlikeler ve 
güvenlik endişeleri sebebiyle vatanını terk etmek zorunda kalan kişi “mülteci 
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(refugee)” veya “sığınmacı (asylum seeker)” olarak tanımlanmakta, bu olguya da 
“iltica (asylum)” adı verilmektedir (Uluslararası Mülteci Terminolojisi Sözlüğü, 
2016). 

Mülteci ve sığınmacılar 
Yabancı bir ülkeye sığınma talep eden bireyler genellikle hak ihlallerine 

maruz kalan kişilerdir. Bu insanların can güvenliği kendi ülkelerinde tehdit 
altındadır. Sığınma talep ettikleri ülkeden sınır dışı edilmeleri halinde ise birçoğunun 
hayatı riske atılmakta ve bir kısmı hayatını kaybetmektedir (Tribe, 2002). Böyle bir 
açmaza düşen kişilerin haklarının korunması için belirlenen hukuki çerçeve 
“Uluslararası Koruma” düzenlemesidir (UNHCR, 2010b).  

Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, 14. Maddesinde herkesin sığınma talep 
etme hakkı olduğunu ifade etmektedir. Bu belgede ileri sürülen sığınma hakkı 
Cenevre Sözleşmesi ile birlikte kapsamlı olarak tarif edilmiştir. “Mültecilerin Hukuki 
Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi” 1951 yılında, bu sözleşmeye yeni düzenleme 
getiren “New York Protokolü” ise 1967 yılında imzalanmıştır. Bu belgeler 
mültecileri korumayı amaçlayan temel hukuki metinleri oluşturmakta, evrensel bir 
mülteci tanımıyla birlikte bu kişilerin hak ve yükümlülüklerini sıralamaktadır. 
Cenevre Sözleşmesinin en öne çıkan hükmü “Zorla Geri Göndermeme (non-
refoulement)” prensibidir. Bu hüküm uyarınca mülteciler hayatlarının ve 
hürriyetlerinin tehdit altında olacağı bir ortama gönderilemez. Mültecilerin 
korunmasında birincil sorumluluğu taraf devletler üstlenmiştir. Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ise taraf devletlere çeşitli alanlarda destek 
sağlamaktadır (UNHCR, 2016d). 

Uluslararası hukukun iki ana metni olan “Mültecilerin Hukuki Durumuna 
Dair 1951 Cenevre Sözleşmesi” ve “1967 New York Protokolü” uyarınca ırkı, dini, 
milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulme 
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku 
nedeniyle yararlanmak istemeyen yahut uyruğu yoksa ve bu tür olaylar sonucu 
önceden yaşadığı ülkenin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku 
nedeniyle dönmek istemeyen kişi “Mülteci (refugee)” olarak tanımlanır.  Mülteci 



3  

statüsündeki bireylere ev sahibi ülkenin kaynaklarına bağlı olarak sağlık, refah, 
çalışma ve sosyal hizmetlerden yararlanma hakları verilir (UNHCR, 2010a). 

Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesi uyarınca mülteci statüsüne geçmek için 
başvuran ve başvuruları değerlendirme sürecinde olan kişiler “Sığınmacı (asylum 
seeker)” olarak tanımlanır (UNHCR, 2016d). 

Ülkemizde 1951 yılından günümüze kadar gelen yabancılar ve göç 
konusunda oluşturulan mevzuattaki hukuki statüler uluslararası hukuktan belli 
noktalarda farklılaşmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti, devletlerin mültecilerle ilgili uluslararası koruma 
yükümlülüklerini düzenleyen 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 New York 
Protokolü’nü “coğrafi sınırlama” ile onaylamıştır. Yürürlüğe konan yasa ve 
yönetmeliklerde 1951 Cenevre Sözleşmesinin mülteci tanımına “Avrupa’da meydana 
gelen olaylar” ve daha sonra düzeltilerek “Avrupa ülkelerinde meydana gelen 
olaylar” ifadesi eklenmiştir. Nitekim 1994 yılı İltica ve Göç Yönetmeliği’nde yer 
alan mülteci statüsünün tanımı “Avrupa’da meydana gelen olaylar” ifadesiyle 
başlamaktadır. Aynı yönetmelikte “Avrupa’da meydana gelen olaylar” ifadesi 
olmadan 1951 Cenevre Sözleşmesine ait mülteci tanımı olduğu gibi tekrarlanarak bir 
de “Sığınmacı” statüsü oluşturulmuştur. Böylece Avrupa ülkelerinden gelenler 
mülteci; diğer ülkelerden gelenler sığınmacı olarak kabul edilmiştir. Bu ve bundan 
sonraki mevzuatta sığınmacı statüsü “Avrupa ülkeleri dışında başka bir ülkeden 
gelen, güvenli üçüncü bir ülke bulana kadar kendisine geçici oturma izni verilen kişi” 
biçiminde farklı bir hukuki kavram haline gelmiştir (T.C. Resmi Gazete, 1994). 

Bölgede giderek artan savaş ve çatışmalar nedeniyle oluşan insani krizlere 
istinaden 2013 yılında 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” 
yürürlüğe girmiştir. Bu kanundaki “Mülteci” statüsü 1994 yılı Yönetmeliğinde 
tanımlandığı gibi kalmış; önceki tanımı aynen korunarak “Sığınmacı” sözcüğü yerine 
de “Şartlı Mülteci” ifadesi kullanılmıştır (T.C. Resmi Gazete, 2013). 

Kanunda yabancılara sağlanacak koruma iki kategoriye ayrılmıştır. Birinci 
kategori mülteci ve şartlı mülteci statülerini kapsayan, yabancının bireysel başvurusu 
üzerine sağlanan “Uluslararası Koruma”dır. Diğeri ise ülkesinden ayrılmaya 
zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla 
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kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara sağlanan 
“Geçici Koruma”dır. Kanunun 91. maddesinde tanımlanan geçici korumanın nasıl 
uygulanacağına ilişkin “Geçici Koruma Yönetmeliği” 2014 yılında yürürlüğe 
konmuştur (T.C. Resmi Gazete, 2014). 

Geçici Koruma Yönetmeliğinin geçici maddesinde Suriye Arap 
Cumhuriyetinden kaçan insanların tamamının geçici koruma kapsamına alındığı 
ifade edilmiştir. Ülkemizin resmi kurumlarının yayınladığı raporlarda ya da 
duyurularda geçici korumaya tabi Suriyelileri tanımlamak için “Misafir” ifadesi de 
yaygın olarak kullanılmaktadır (AFAD, 2014). 

Geçici koruma statüsü, Uluslararası Göç Örgütü tarafından kitlesel bir akının 
meydana gelmesi durumunda acil ve geçici koruma sağlamak maksadıyla oluşturulan 
istisnai özellikte bir uygulama olarak tanımlanmaktadır (IOM, 2009). Benzer bir 
geçici koruma uygulaması 1990’ların başında eski Yugoslavya’daki çatışmalardan 
kaçan insanları korumak için bazı Avrupa ülkeleri tarafından uygulanmıştır (Van 
Selm, 2015). Bu statü, 1951 Cenevre Sözleşmesindeki mülteci statüsünü tamamlar 
nitelikte olup, uluslararası mülteci hukukunda acil ve geçici bir çözüm olarak kabul 
edilmektedir (TBMM, 2012). 

Zorla yerinden edilmiş veya insan hayatını tehdit eden koşullardan kaçan 
toplulukları konu alan literatürdeki çalışmaların birçoğu bu bireyleri tanımlarken 
“mülteci (refugee)” kelimesini jenerik olarak kullanmaktadır (Tribe, 2005). Bu ifade, 
hukuki statüden bağımsız olarak sığınmacıları, şartlı mültecileri veya geçici koruma 
altında olanları da kapsayabilen genel bir yaklaşımı dile getirmektedir. Nitekim 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) gibi uluslararası 
teşkilatlar mülteci, sığınmacı vb. kavramların sıkça hukuki karşılıkları gözetilmeden 
kullanıldığına dikkati çekmektedir (UNHCR, 2016d). Yine de UNHCR’nin Suriye 
krizine dair yayınladığı raporlarda ve ilgili internet sayfasında kayıtlı Suriyeliler için 
“mülteci (refugee)” ifadesi kullanılmaktadır (UNHCR, 2016i). Uluslararası Af 
Örgütü de uluslararası hukuk metinlerindeki kriterlere göre mülteci statüsü kazanma 
potansiyeli olan tüm bireyler için “mülteci” ifadesini kullanmayı tercih etmektedir 
(AI, 2014). 
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1.1.2. Uluslararası Göç ve İltica Olgusuna Genel Bakış 
Kendi topraklarından zulüm nedeniyle kaçarak yabancı topraklara sığınma 

olgusu insanlık tarihi kadar eskidir. Antikçağda Orta Doğu’da şekillenen ilk 
imparatorluklar olan Hitit, Asur ve Mısırlılara ait yazılı belgelere göre bu olgu 3500 
yıl öncesine dek uzanmaktadır (UNHCR, 2016b). 

İnsanların kitleler halinde yer değiştirmesine sebep olan olaylar dini, etnik, 
politik veya ekonomik özellikte olabilmektedir (Marfleet, 2007). Son yüzyılda insani 
krizlere yol açan bu tür olaylara Birinci Dünya Savaşı, Rus Bolşevik Devrimi, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü, İkinci Dünya Savaşı, Afrika’nın 
dekolonizasyonu, Doğu Avrupa üzerindeki Sovyet Rusya’nın etkileri, İsrail-Filistin 
çatışması, Vietnam savaşı ve Latin Amerika diktatörlük rejimleri örnek olarak 
verilebilir (UNHCR, 2016e). 

Zulümden kaçarak başka devletlere sığınan insanların hakları ve 
güvenliklerine dair konular 20. yüzyılda olgunlaşmıştır. İkinci Dünya Savaşından 
sonra mültecilerin korunmasına dair uluslararası bağlayıcılığı bulunan ilk evrensel 
hukuk metinleri oluşturulmuştur. Eş zamanlı olarak Birleşmiş Milletler tarafından 
Mülteciler Yüksek Komiserliği (United Nations High Commissioner for Refugees, 
UNHCR), İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkelerini terk etmek zorunda kalan 
milyonlarca insana destek olabilmek amacıyla 1951 yılında kurulmuştur (UNHCR, 
2016c). 

Kuruluşunun ardından UNHCR’nin verdiği ilk zorlu sınav 1956 yılında 
Sovyetler Birliği’nin Macaristan’a müdahalesi ardından başlayan mülteci akını ile 
olmuştur. UNHCR 1960’larda Afrika kıtasındaki dekolonizasyonu takiben gelişen 
insani krizlere, 1970’lerde Vietnam başta olmak üzere diğer Asya ülkelerinden kaçan 
insanlara ve 1990’larda Balkanlar’daki savaşlarla birlikte gelişen yeni mülteci 
dalgalarına cevap vermeye çalışmıştır (UNHCR, 2016c). 

Dünya genelinde 125 ülkede faaliyet gösteren UNHCR’nin sorumluluk 
alanına giren toplam nüfus 2014 yılı başında yaklaşık 43 milyon kişi olarak 
kaydedilmiştir. Bunun 25 milyonunu ülke içinde yerinden edilen insanlar ve 12 
milyonunu mülteciler oluşturmuştur (UNHCR, 2015a). İlgili nüfusun sayısı 2015 yılı 
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başında 55 milyona yükselmiştir. Bu sayının 33 milyonu ülke içinde yerinden edilen 
insanlar ve 15 milyonu mülteciler olarak sıralanmıştır (UNHCR, 2015b). 

Dünya genelindeki sayı 2015 yılı boyunca giderek artmaya devam etmiş ve 
yıl ortasında ilgili nüfus 58 milyona çıkmıştır. Son dönemde toplanan veriler 
değerlendirildiğinde dünyada son yirmi yılın en yüksek mülteci sayısına ulaşılmıştır. 
Bu artışa neden olan en önemli faktör ise Suriye’deki savaştır. UNHCR veri tabanına 
2015 yılı ortası itibariyle 15,1 milyon mülteci kaydedilmiştir. Dünya’daki farklı 
bölgelerde yoğunlaşan mültecilerin 4,1 milyonu Sahra-altı Afrika’da, 3 milyonu Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika’da, 3,5 milyonu Avrupa bölgesinde, 3,8 milyonu Asya ve 
Pasifik bölgesinde ve 753 bini Amerika kıtasında bulunmaktadır (UNHCR, 2015c). 

Mültecilerin hangi ülkenin uyruğuna sahip oldukları incelendiğinde 2015 yılı 
için en çok uyruk Suriye’ye aittir, bunu Afganistan ve Somali takip etmektedir. Yine 
2015 yılı itibariyle dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke 
Türkiye olmuş, bunu Pakistan ve Lübnan takip etmiştir (UNHCR, 2015c). 

Milliyetleri, ırkları, dinleri veya hukuki statüleri ne olursa olsun göçmenler 
veya mülteciler, saygın ve insancıl bir muamele görme hakkı ile birlikte ev sahibi 
toplumla aynı hakları ve benzer yükümlülükleri paylaşmaktadır. Sığınma ve 
yerleştirme süreci genel anlamda koruyucu ve destekleyici olsa da suistimal ve 
istismar vakaları da sıkça ortaya çıkmaktadır. Kadınlar ve çocuklar istismara 
özellikle açıktır. Dolayısıyla özel bir dikkat ile kadınların ve çocukların haklarının 
korunduğundan emin olmak gerekir. 

Uluslararası göçe yönelen insanlar heterojen bir nüfus yapısındadır. Bu 
insanlar, üst düzeyde eğitimli ve donanımlı bireylerden vasıfsız işlerde çalışmak 
üzere kaçırılan kişilere, yıllardır ikamet edenlerden birkaç gün önce yerleşenlere gibi 
değişkenlik gösteren özelliklere sahiptir. 

Bu bireylerin çoğu yeni yerleştikleri ülkelerin toplumu ve ekonomisi ile 
bütünleşmiş olarak ve haklarına riayet edilen bir ortamda yaşamlarını 
sürdürmektedir. Ancak düzensiz olarak göç etmiş ve belirsiz statüdeki kişilerin insan 
hakları ve güvenlikleri risk altındadır (GMG, 2008). 

Mültecilerin yerleştikleri alanların niteliği de çeşitlilik göstermektedir. İyi 
yapılandırılmış sağlam altyapı hizmetleri olan barınma merkezlerinden derme çatma 
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barakalara hatta tamamen açık havada sığınağı olmayan yerlerde yaşamaktadırlar. 
UNHCR kayıtlarına göre dünya genelinde mültecilerin yarısından fazlası şehir 
merkezlerine yerleşmiş durumdadır (UNHCR, 2016j). 

 
1.2. Suriye Krizi ve Mülteci Sorunu 

Suriye’deki çatışmalar geçen beş yılın ardından hala bir bitiş işareti 
göstermemektedir. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ortaya çıkan en büyük mülteci 
krizi komşu ülkelerin kurumlarını, ekonomik ve sosyal sistemlerini ciddi biçimde 
sarsmıştır. Komşu ülkelerde giderek artan mülteci sayısıyla birlikte Suriye’nin 
durumu gün geçtikçe kötüleşmektedir. Hükümetlerin sağladığı hizmetlere ve 
kaynaklara olan talepler arttıkça eklenen ekonomik, sosyal ve politik yükler ev sahibi 
toplumları daha da kırılgan hale getirmektedir (UNHCR, 2016h). 
 
1.2.1. Suriye’deki İç Savaş 

Sosyoekonomik sorunlar sebebiyle 2010 yılında Tunus’ta ortaya çıkan halk 
ayaklanması, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki diğer Arap ülkelerinde benzer 
toplumsal olayları tetiklemiş ve “Arap Uyanışı (Baharı)” olarak tanımlanan bir 
dönemi başlatmıştır (Sandıklı ve Semin, 2012). 

Arap toplumlarının siyasi ve ekonomik alanda reform, demokrasinin 
güçlendirilmesi ve toplumsal refahın artırılması talepleriyle düzenledikleri halk 
gösterileri bir süre sonra Suriye Arap Cumhuriyeti’nde de başlamıştır. Reform talep 
eden sivil gösterilerin Mart 2011’de ülkenin geneline yayılması üzerine, yönetimde 
bulunan Baas rejimi halk hareketlerini sona erdirmek için ağır silahlar kullanma 
yoluna gitmiştir. Giderek artan sivil ölümleri ile birlikte muhalif unsurlar da Baas 
rejimini ortadan kaldırmak amacıyla silahlanmış ve Suriye’nin pek çok şehrinde 
rejim güçleri ile savaşmaya başlamıştır (Sandıklı ve Semin, 2012). 

Giderek şiddetlenen ve uzayan savaş ortamında Suriye’nin mevcut alt yapısı 
ortadan kalkmıştır (UNHCR, 2015d). İnsan hayatını tehdit eden bir ortamda güvenlik 
başta olmak üzere barınma, beslenme ve sağlığa dair ihtiyaçlarını karşılayamayan 
sivil halk, daha güvenli olduğunu düşündüğü komşuları Lübnan, Ürdün, Irak ve 
Mısır’ın yanı sıra zamanla artan biçimde Türkiye’ye sığınmaya başlamıştır (AI, 
2014).  



8  

1.2.2. Türkiye’ye Sığınan Suriyelilerin Barındırılması 
Suriye’den kaçan ve 252 kişiden oluşan ilk sığınmacı kafilesi 29 Nisan 2011 

tarihinde Cilvegözü sınır kapısından Türkiye’ye girmiştir. Türk Hükümeti, 
uyguladığı “Açık Kapı Politikası” ile Türkiye’ye sığınmak isteyen tüm Suriyelilerin 
sınırdan geçişine izin vererek geçici koruma kapsamında her türlü insani yardımı ve 
güvenliği sağlamaya başlamıştır (Kirişci, 2014). Bu dönemde Suriye vatandaşlarının 
kabul ve barınmalarına ilişkin işlemler İçişleri Bakanlığı’nın 30 Mart 2012 tarihli 
“Türkiye’ye Toplu Sığınma Amacıyla Gelen Suriye Arap Cumhuriyeti 
Vatandaşlarının ve Suriye Arap Cumhuriyetinde İkamet Eden Vatansız Kişilerin 
Kabulüne ve Barındırılmasına İlişkin Yönerge”si doğrultusunda yürütülmüştür 
(TBMM, 2014). Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesi 
ile birlikte sığınmacıların kayıt ve takip işlemlerinin sorumluluğu Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü’ne verilmiştir (T.C. Resmi Gazete, 2013). 

Suriye’den gelen kitlesel nüfus hareketi ile oluşan acil durumun idaresinden 
sorumlu olan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilgili 
Bakanlıklar, İl Valilikleri, Türk Kızılayı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği ve diğer sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu sağlayarak 
Suriyelilerin temel ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri sürdürmektedir. 

Ülkemizde 10 ilde oluşturulan 26 geçici barınma merkezindeki 280 bin 
Suriyeliye sağlık, eğitim ve gıda başta olmak üzere her türlü insani yardım 
sağlanmaktadır. Barınma ihtiyaçları, AFAD’ın koordinasyonunda Valilikler ve Türk 
Kızılayı tarafından karşılanmaktadır. Aynı çalışmalara sivil toplum kuruluşları ile 
uluslararası kuruluşlar da destek vermektedir (TBMM, 2014). Uluslararası 
paydaşlardan en önde gelenler UN bünyesinde çalışan UNHCR, UNICEF, WHO, 
WFP’dir (UNHCR, 2016f). 

Kampa yerleştirme sürecinde, genellikle kimliklerini tespite yarayan herhangi 
bir belgeye sahip olmamaları nedeniyle Suriyeli mültecilerin parmak izleri alınarak 
tanıtım kartları basılmaktadır. Sağlık kontrolünden geçirilmekte, çocuklarının aşıları 
yapılmakta ve kendilerine verilen bir aylık temizlik malzemesiyle birlikte geçici 
barınma merkezlerindeki barınaklara yerleştirilmektedirler (TBMM, 2014). 
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Kitlesel akınların başladığı ilk dönemde kamplarda sunulan sıcak yemek 
uygulaması yöresel ve kültürel farklılık nedeniyle sonlandırılmıştır. Bunun yerine, 
kişi başı aylık 85 TL yüklenmiş olan kartlarla (Kızılay kart) sığınmacıların kamptaki 
marketlerden ihtiyaçlarını karşılamaları ve yemeklerini yapmaları sağlanmaktadır. 
Karta yüklenen miktarın 60 TL’si Dünya Gıda Programı tarafından, 25 TL’si ise 
Türk Hükümeti (AFAD) tarafından karşılanmaktadır. Bunun haricinde Suriyelilere 
herhangi bir nakit para yardımı yapılmamaktadır (TBMM, 2014). 

Geçici Koruma Yönetmeliği uyarınca geçici barınma merkezleri içinde veya 
dışında bulunan Suriyelilere yönelik sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığının 
sorumluluğundadır. Temel ve acil sağlık hizmetleri kapsamındaki uygulamalar ve 
tedaviler ücretsizdir. Sunulan sağlık hizmetlerinin bedeli yönetmelikte belirtildiği 
şekilde AFAD tarafından ödenmektedir. Sağlık hizmetleri kapsamında yer alan alt 
başlıklar bulaşıcı hastalıklara yönelik tarama ve aşılama, üreme sağlığına yönelik 
hizmetler, çevresel hijyenin korunması, ruhsal bozukluklar ve madde 
bağımlılıklarına yönelik tedbirler, çocukluk çağı aşılamaları ve psikososyal destek 
hizmetleri olarak sıralanmaktadır. Geçici koruma statüsündekilere sunulan 
psikososyal hizmetlerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütüleceği 
belirtilmiştir (T.C. Resmi Gazete, 2014). 

Kamplardaki ihtiyaca göre sahra veya çadır hastaneleri kurulmuştur. Suriye 
aşı takvimi de incelenerek çocukların aşıları düzenli olarak yapılmakta ve acil sağlık 
hizmetleri için tam donanımlı ambulans veya ambulans helikopter temin 
edilmektedir (TBMM, 2014). 
 
1.2.3. Artan Mülteci Sorunu ve İnsani Kriz 

Suriye’de 2011 yılında başlayan çatışmalar giderek şiddetlenmiş ve uzayan 
savaş ortamında daha fazla sayıda insan temel ihtiyaçlardan yoksun hale gelerek 
komşu ülkelere sığınmıştır. Süren kriz dolayısıyla 2015 yılı itibariyle yaklaşık 13,5 
milyon kişi insani yardıma muhtaç hale gelmiştir (AFAD, 2016). 

Suriye krizinin beşinci yılında çatışma ortamında sivillerin de dâhil olduğu 
yaklaşık 300 bin kişi hayatını kaybetmiş, kriz öncesi 20 milyon olan ülke nüfusunun 
yarısından fazlası yer değiştirmek zorunda kalmıştır. Yer değiştiren Suriyelilerin 7 
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milyondan fazlası Suriye içinde zorla yerinden edilenler, yaklaşık 5 milyonu da 
Suriye’den kaçarak komşu ülkelere sığınan insanlardır. 

Beş yılın sonunda krizin bölgedeki komşu ülkelere toplam maliyeti yaklaşık 
35 milyar ABD dolarıdır (WB, 2016). AFAD, Türkiye’nin Suriyelilere yönelik 
hizmetler için yaklaşık 9,3 milyar ABD doları tutarında bir kaynak harcadığını 
bildirmektedir. Birleşmiş Milletler vasıtasıyla Türkiye’ye yapılan uluslararası destek 
ise 462 milyon ABD doları civarındadır. 

Türkiye’nin harcadığı kaynaklara örnek olarak sağlık hizmetlerine ait bazı 
veriler incelenebilir. Bu dönemde Türkiye’de Suriye ve Iraklı sığınmacılara yönelik 
sağlık hizmetleri kapsamında 335 bin ameliyat hizmeti, 500 bin yatırarak klinik 
tedavi hizmeti ve 12 milyon ayaktan tedavi hizmeti gerçekleştirilmiş; ayrıca 152 bin 
Suriyeli bebek Türkiye’de dünya gelmiştir (AFAD, 2016). 

Krizin 2015 yılında süren etkileri, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği’nin 2015 yılı beklentilerinin üzerinde bir insani ihtiyaç ve artan mülteci 
sorununu beraberinde getirmiştir. Öngörülerin ötesine geçen ihtiyaçların yanı sıra 
uluslararası teşkilatlar ve insani yardım organizasyonları da 2015 yılı için hedeflenen 
rakamların altında performans göstermiştir (UNHCR, 2016f). UNHCR’nin insani 
yardımlar ve bölge ülkelerine destek için 2015 yılı hedefi olarak belirlediği toplam 
4,3 milyar ABD dolarından oluşan fonun ancak 2,7 milyarı (%62) karşılanabilmiştir. 

Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin bildirdiği sayıya göre 16 Mart 2016 tarihi 
itibariyle Suriye’den çıkan kayıtlı mülteci sayısı tüm dünyada toplam 4 812 204 
kişidir. Popülasyonun %50,7’si kadın, %49,3’ü erkektir. Suriyeli kadınların %47,3’ü 
18-59 yaş arasında, %49,5’i 0-17 yaş arasındadır. Suriyeli erkeklerin %43,6’sı 18-59 
yaş arasında, %53,8’i 0-17 yaş arasındadır. Kısacası bölgedeki Suriyeli mültecilerin 
yarısından fazlası (%51,6) çocuktur (UNHCR, 2016g). 

Türkiye’de bulunan kayıtlı Suriyelilerin sayısı 3 Mart 2016 tarihi itibariyle 2 
715 789 kişidir. BMMYK tarafından sunulan istatistiklere göre Türkiye’deki 
mültecilerin %12’si kamplarda, %88’i çeşitli şehirlerde ev sahibi toplumun geri 
kalanı ile birlikte yaşamaktadır. Bu verilere göre Türkiye dünyada en fazla sayıda 
mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir (UNHCR, 2016g). 
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Suriyelilerin sığındığı diğer ülkeler olan Lübnan ve Mısır’daki kayıtlı Suriyeli 
mülteci sayısı 2015 yılında azalma göstermiştir. Mısır’da kayıtlı Suriyeli sayısı 138 
bin kişiden 118 bin kişiye gerilemiş, Lübnan’daki sayı ise 1 146 405 kişiden 1 069 
111 kişiye düşmüştür (UNHCR, 2016i). 

Türkiye’deki kayıtlı mülteci sayısı ise 2015 yılında yaklaşık 1 milyon kişi 
artmıştır. Diğer ülkelerin mülteci sayılarında bir azalma varken Türkiye’de tam tersi 
bir durumun yaşanması ülkemizin Avrupa’ya geçiş için kullanılan “Transit Ülke” 
olduğuna işaret etmektedir. Nitekim uluslararası raporlar, başta Suriyeliler olmak 
üzere birçok farklı uyruktan göçmenin Avrupa’ya geçebilmek için Türkiye’ye 
yöneldiğini bildirmektedir (UNHCR, 2016g). 

Son beş yılda Avrupa ülkelerine ulaşmayı başararak uluslararası koruma 
başvurusunda bulunan toplam Suriyeli sayısı yaklaşık 900 bin kişidir. Bu sayı 2015 
yılı için 670 bin civarındadır. Avrupa’da Suriyelileri kabul eden ülkeler arasında 
Almanya ve Sırbistan en önde gelmektedir (UNHCR, 2016a). 

Birleşmiş Milletlerin bölgedeki Suriyeli mültecilere sağladığı insani 
yardımlara dair sunulan istatistiklere göre 2,5 milyon kişiye gıda yardımı ulaştırılmış, 
yaklaşık 3,5 milyon kişiye sağlık hizmeti ulaştırılabilmiş, 2,8 milyon kişinin yeterli 
temiz su ihtiyacı karşılanmıştır (UNHCR, 2016f). 

Korunma ve güvenliğe ilişkin endişeler 
Giderek artan mülteci sayılarının etkisiyle hükümetlerin mültecilere 

ulaştırdığı hizmetler yetersiz hale gelmekte ve kaynak yetersizliği oluşmaktadır. 
Mülteci topluluklarında daha da kötüleşen temel ihtiyaçlardan yoksunluk hali 
neticesinde zararlı veya olumsuz nitelikteki baş etme yollarına gidilmektedir. 
Suistimale açık olan bu yollara örnek olarak çocuk yaşta işçilik ve çocuk yaşta 
evlendirme verilmektedir. Türkiye’nin verilerine göre 15-17 yaş arasındaki kızların 
%15’i evlidir (UNHCR, 2016g). 

İnsani kriz ortamında sosyal yapıdaki engellerin ortadan kaldırılarak 
tehditlere karşı savunmasız olan grupların taranması ve risk altındaki korunmasız 
bireylerin erken tespiti hayati önemdedir. Örneğin “Cinsel ve Cinsiyet Temelli 
Şiddet” vakalarının bildirimleri kültürel bariyerler, damgalanma korkusu, toplumdan 
ve aileden dışlanma endişesi vb. faktörler sebebiyle hala kısıtlıdır (UNHCR, 2014a). 
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Zor koşullar kaçınılmaz biçimde mültecilerin Türkiye’den ayrılarak daha 
ileriye hareket etmek istemesine neden olmaktadır. Batılı ülkelere doğru gelişen 
kitlesel hareketler sırasında Suriyeli ailelerin birçoğu can ve mal kayıpları 
yaşamaktadır. Dahası, Türkiye’yi sadece transit ülke olarak kullanan ve tek amacı 
Avrupa’ya ulaşmak olan Suriyelilerin sayısı da her geçen gün artmaktadır (UNHCR, 
2016a). 
 

Beslenme ve gıda güvenliğine ilişkin endişeler 
Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin en önemli sorunlarından biri gıda 

güvenliğidir. AFAD aracılığıyla Türk Hükümeti, uluslararası paydaşlarının da 
desteği ile kamplardaki Suriyeli mültecilerin günlük besin ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde gıda yardımını sürdürmektedir. Ancak giderek artan insani kriz ve zamanla 
tükenen kısıtlı kaynaklar sebebiyle bu durum sürdürülebilir değildir (UNHCR, 
2016g). 

Dünya Gıda Programı (WFP), 2012 yılının sonlarında AFAD ve Türk 
Kızılayı ile birlikte geçici barınma merkezlerinde gıda kartı uygulamasını hayata 
geçirmiştir (WFP, 2016). 

Kampların dışında yaşayan Suriyelilerin de gıda güvenliği benzer şekilde 
gıda kartları, yardım kuruluşları ve paydaş gıda şirketleri ile sağlanmaktadır. Ancak 
kamp dışındaki mültecilerin gıda ve beslenme koşullarına dair yeterli sayısal veri 
mevcut değildir. 
 

Sağlık hizmetlerine ilişkin endişeler 
Türkiye’nin en güçlü şekilde yürüttüğü müdahale alanıdır (UNHCR, 2016g). 

Geçici Koruma Yönetmeliği doğrultusunda Suriyeli mülteciler, Türk vatandaşları ile 
aynı sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır ve sağlık güvenceleri Türk Hükümeti 
tarafından karşılanmaktadır. Türkiye’de hem kamp içerisinde hem de kamp haricinde 
diğer şehirlerde bulunan kayıtlı Suriyeliler sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak 
faydalanmaktadır. Kayıt şartı aranmaksızın Suriyelilerin tamamının acil sağlık 
hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı mevcuttur (T.C. Resmi Gazete, 2014). 

Sadece 2015 yılında 1 milyondan fazla yeni mülteci girişiyle sağlık 
hizmetlerine olan talep ile mevcut altyapının arz potansiyeli arasında giderek artan 
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bir açık oluşmaya başlamıştır. Suriyelilere sunulan poliklinik hizmet kayıtlarına göre 
2015 yılında mülteci başvuruları %30 ila %40 artmıştır (UNHCR, 2016g). 

Toplam Suriyeli mülteci nüfusunun yaklaşık %25’i üreme çağındaki 
kadınlardan ve %4’ü gebe veya yeni doğum yapmış annelerden meydana 
gelmektedir. Doğumların %15’ini yüksek riskli ve acil müdahale gerektiren vakalar 
oluşturmaktadır. Kadınlarda emzirme oranları düşük düzeydedir. Beslenme kalitesi 
kötü olan çok sayıdaki bebek veya küçük çocuk malnütrisyon açısından risk 
altındadır. 

Çatışma ortamı kaynaklı ciddi yaralanmalar ile başvuran Suriyelilere yönelik 
cerrahi müdahaleler, yoğun bakım ihtiyaçları ve rehabilitasyon için önemli düzeyde 
insani ve finansal kaynak gerekmektedir. 

Mültecilerin giderek kötüleşen ruh sağlığı ve artan psikolojik sorunları da 
başlı başına bir müdahale alanı haline gelmektedir (UNHCR, 2016g). 

Suriyeli mültecilere sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliğini azaltan faktörler 
dil engelleri, aşırı hareketli nüfus yapısı, hizmetlerin niteliği ve niceliğine dair veri 
eksiklikleri olarak sıralanmaktadır. 

Sağlık hizmetleri sunumunun önündeki bariyerlere ilişkin olarak ise Sağlık 
Bakanlığı ve uluslararası paydaşları üç ana başlık tanımlamıştır. Bunlar “sığınmacı 
kaydının olmaması”, “dil engelleri” ve “sağlık hizmetleri hakkında yetersiz bilgi” 
olarak sıralanmıştır (UNHCR, 2016g). 

Toplumsal bütünlüğe ilişkin endişeler 
Türkiye’de 2016 yılı itibariyle yaklaşık 3 milyon kayıtlı Suriyeli mülteci 

bulunmaktadır. Bu kadar fazla sayıdaki insanın varlığı, karşılanması gereken 
ihtiyaçları, bu duruma çözüm için geliştirilen politikalar ve uygulamalar ev sahibi 
toplumların üzerinde politik ve sosyoekonomik gerilimler oluşturmaktadır (Erdoğan, 
2014). 

Bölgedeki Suriyeli mültecilerin %84’ü sığındıkları ülkelerin toplumları 
içerisinde, o toplumla birlikte yaşamakta ve toplumun demografik yapısını 
değiştirmektedir. Bu durum mevcut kaynaklar, iş ve ekonomi piyasası ve sosyal 
hizmetlerin üzerinde baskı oluşturarak toplum ilişkilerini tehdit etmektedir. Krizin 
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uzaması ve sayısı giderek artan mültecileri barındırmak için kullanılan kaynakların 
tükenmesi, ev sahibi toplumda gerilimi artırmakta ve yeni bölgesel krizlere ortam 
hazırlamaktadır (UNHCR, 2015e). Yerel yönetimler, sunulan hizmetlerde etnik ve 
mezhepsel ayrımcılık nedeniyle farklılıklar olduğuna dair şikâyetleri gidermede ve 
giderek artan talepleri karşılamakta yetersiz kalmaktadır (Kirişci, 2014). 

Bir diğer önemli sonuç bölgedeki iş gücü piyasası üzerinde gözlenir. 
Ekonomik daralma dolayısıyla doygunluğa ulaşmış olan iş piyasası kayıt dışı, düşük 
ücretli ve güvencesiz olarak çalıştırılan mültecilerle birlikte daha da kötüleşmektedir. 
Mültecilere verilen iş imkânları, yerli vatandaşlara bile verilmeyen imkânlar olduğu 
algısıyla ev sahibi toplum tarafından tepki ile karşılanmaktadır. Hali hazırda sosyal 
refahtan pay alamayan, sosyal hizmetlerden ve iş piyasasından yararlanamayan ev 
sahibi toplumun dezavantajlı kesimleri bu olağanüstü koşullarda daha da savunmasız 
hale gelmektedir. Giderek biriken bu gerilimler toplumsal yapıdaki bütünlüğün 
ortadan kalkmasına neden olmaktadır (UNHCR, 2015f). 

Ev sahibi toplumlarda yabancılara karşı güvensizlik genel olarak yaygındır. 
Farklı kültür ve dinlere karşı hoş görü azdır. Böyle bir ortamda mülteci toplulukların 
insan hakları ihlal edilebilmektedir. Ancak Orta Doğu’daki ulusların etnik ve dini 
yapılarının benzerliği, aynı dili konuşmaları ve aynı kültürel yapıyı paylaşmaları bu 
bölgede bulunan mültecilere yönelik ön yargıları azaltmaktadır. 

Hızla artan mülteci sayısı barınma hizmetlerinin de yetersiz kalmasına neden 
olmaktadır. Barınma ihtiyacının karşılanamaması ev sahibi toplumda güvenlik 
sorunlarını artırmakta, mülteciler korunmasız ve savunmasız hale gelmektedirler. 

Bu olumsuzluklara genellikle ırkçı ve ayrımcı uygulamalar eşlik etmektedir. 
En sık karşılaşılan örnek cinsiyet ayrımcılığıdır ve genellikle mevcut hizmetlerin 
sunumunda kadınların görmezden gelinmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Etnisiteye, 
ırka, dini inançlara veya mezhepsel özelliklere göre hizmetlerden yararlanmada 
farklılıklar oluşturulması bir diğer ayrımcılık şeklidir. Bu ayrımcılık türleri toplumsal 
veya kamusal düzeyde olabilmektedir (UNHCR, 2015e).  
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1.3. Mülteci Ruh Sağlığı 
Genel bir varsayımla mültecilerin en önemli ihtiyaçlarının gıda, temiz su, 

güvenli barınak ve sağlık hizmetleri olduğu düşünülmektedir. Ancak son dönemlerde 
mültecilerin ruhsal, duygusal ve kültürel açıdan da güçlendirilmesinin gerekliliği 
anlaşılmıştır (WHO, 1996). 

Mültecilerin birçoğunda fiziksel etkenlerle ortaya çıkan sağlık sorunları 
mevcuttur. Ancak psikolojik hasarların sonuçlarıyla baş etmek zorunda kalan 
bireylerin sayısı çok daha fazladır. Dahası, savaş veya afetler neticesinde ortaya 
çıkan ruh sağlığı sorunları her zaman kısa sürede sonlanmamaktadır. Bazıları ömür 
boyu sürmekte; hatta sonraki nesilleri etkilemektedir. 

Mülteci gruplarında yaygın olarak gözlenen ve insani krizler neticesinde 
ortaya çıkan sorunlar sosyal ve psikolojik sorunlar olarak iki kategoride incelenebilir 
(WHO, 2015). Buna göre: 

i. Sosyal sorunlar: 
a. Acil durumda: Aileden ayrı düşme, ayrımcılık, geçim kaynaklarının kaybı, 

sosyal dokunun bozulması, yaygın güvensizlik ve kaynak eksikliği 
b. İnsani krize müdahale döneminde: Aşırı kalabalık, kamplarda azalan 

mahremiyet, sosyal ve kültürel desteğin kaybı 
c. Bireysel özellikler: Farklı azınlık gruplarına mensup olmak 

ii. Psikolojik sorunlar: 
a. Acil durumda: Psikolojik sıkıntı hali, yas, alkol ve madde bağımlılığı, 

depresif bozukluklar ve travma sonrası stres bozukluğu gibi anksiyete 
bozuklukları 

b. İnsani krize müdahale döneminde: Gıda, sağlık, barınma vb. diğer 
sosyal hizmetlere nasıl ulaşacağına dair yetersiz bilgi nedeniyle oluşan 
anksiyete 

c. Bireysel özellikler: Önceden depresyon, şizofreni ve alkolizm gibi 
bozuklukların olması 

Tüm olumsuzluklara rağmen mültecilerin tamamen bağımlı ve çaresiz 
insanlar oldukları düşünülmemelidir. Göze çarpan en önemli özellikleri bu insanların 
hayatta kalma konusunda gösterdikleri güçlü kararlılıktır. Nitekim bu azim sayesinde 
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hayatı tehdit eden koşullardan kaçarak mülteci olmayı kabullenmişlerdir (WHO, 
1996). 
 
1.3.1. Mültecilerde Ruhsal İyilik Hali 

İyilik hali (well-being) bireylerin kendi hayatlarını nasıl algıladıklarını ifade 
eden pozitif nitelikte bir veridir. Neşeden çökkünlüğe doğru değişen duygulanıma ve 
yaşam doyumuna dair genel yargılarla ifade edilmektedir (CDC, 2016). 

İyilik halinin düzeyini belirleyen faktörler olarak yaşam koşullarının niteliği, 
yaşam koşullarına dair memnuniyet, sosyal ilişkilerinin kalitesi, pozitif 
duygulanımlar, uyum sağlama ve baş etme becerileri, kendini gerçekleştirme ve 
yaşamın genelinde hissedilen doyum olarak sıralanabilir. İyi bir fiziksel sağlık düzeyi 
ve temel insani ihtiyaçların karşılanabilmesi de iyilik hali ile yakından ilişkilidir. 

İyilik hali kavramının ortak bir tanımı üzerinde fikir birliği mevcut değildir. 
Yine de farklı tanımların içeriğindeki ortak noktalar pozitif duygulanım, yaşam 
doyumu, kendini gerçekleştirme ve pozitif işlevselliktir. Kısacası hayatı olumlu 
olarak değerlendirmek ve iyi hissetmektir (Ryff ve Keyes, 1995). 

Genel olarak iyilik halinin kapsadığı başlıca alanlar fiziksel, sosyal ve ruhsal 
iyilik halidir. 

Ruhsal iyilik halini oluşturan temel unsurlar ise iyi hissetmek (öznel iyilik 
hali) ve olumlu işlevselliktir (psikolojik iyilik hali). Psikolojik iyilik hali kişisel 
tavırları ve yeterlikleri ifade etmektedir (FPH, 2016). İçeriğinde yetkin ve yeterli 
hissetmek, farkındalığın olması, bir amacı olduğu hissi, özerk hareket edebilme ve 
diğer insanlarla olumlu sosyal ilişkiler kurabilme kapasitesi bulunmaktadır (Diener 
ve ark., 2002). 

Ruhsal iyilik hali kavramının kapsadığı yeterlikler şu şekilde sıralanabilir: 
i. Kabiliyetlerinin farkında olma, bir amaç duygusu ile yaşama, topluma 

olumlu katkı sunma 
ii. Diğer insanlarla olumlu ilişkiler oluşturma, sosyal olarak bütünleşmiş ve 

destekleniyor hissetme 
iii. Gönül rahatlığı, ferahlık, neşe ve sevinç hissetme 
iv. Günlük streslerin üstesinden gelerek bunlara uyum sağlama (resilience) 
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v. Sorumluluk bilincinde olma 
Mültecilerin ruh sağlığını konu alan literatürde sıkça kullanılan bir diğer 

kavram “Stres”tir. 
Stres kavramı 1936 yılında Hans Selye tarafından “tüm değişim 

gereksinimleri karşısında vücudun gösterdiği nonspesifik tepki” olarak 
tanımlanmıştır. Günümüzde ise “fiziksel, ruhsal veya duygusal bir gerilim ya da 
zorlanma” ve “bunlarla baş edememe” biçimindeki bir tanım neticesinde psikolojik 
sıkıntı hali (distress) ile eş anlamlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla 
stresin sadece olumsuz etkilerine odaklanılmaktadır (AIS, 2016). Hâlbuki stresin 
yararlı ve yapıcı etkileri de mevcuttur. Bireyin performansını artıran, yaşamda 
güdüleme ve başarı sağlayan stres için “olumlu zorlanım (eustress)” terimi 
kullanılmaktadır (Selye, 1975). Olumlu stres potansiyel olarak tehditkâr durumların 
üstesinden gelebilmek için bireyin ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirmesine yardımcı 
olur. 

Kaygıyı ve tehdit algısını artıran durumlara cevap olarak ortaya çıkan fiziksel 
ve duygusal zorlanmalar, günlük işlevselliği bozmadığı ve geçici oldukları müddetçe 
normal kabul edilebilir. Ancak çok uzun süren, baş edebilme kapasitesini aşan ve 
kişiyi yenik düşüren duygusal zorlanmalar ruhsal olarak zararlı hale gelmektedir. Bu 
bağlamda kişiye rahatsızlık veren, ruhsal sorunlara yol açan ve günlük işlevselliği 
ortadan kaldıran olumsuz nitelikteki stres “psikolojik sıkıntı hali (psychological 
distress)” olarak adlandırılır (Ridner, 2004). 

Algılanan stres (perceived stress) ise bireyin belli bir olayı kendisine 
potansiyel tehdit olarak görme derecesidir ve bireyin baş edebilme (coping) 
yeteneğiyle yakından ilişkilidir. Dolayısıyla stres kaynağı olan potansiyel durumlara 
verilen tepkiler bireysel farklılıklar göstermektedir (Cohen, 1988, Lazarus, 1974). 
Neticede psikososyal müdahalelerin etkili olabilmesi için algılanan stresin en doğru 
biçimde ölçülmesi gerekmektedir (Lazarus, 1966). 

Bu çerçeveden bakıldığında mültecilerin tamamı bir biçimde strese maruz 
kalmakta, fakat bazıları bunun etkilerini diğerlerine göre daha fazla hissetmektedir. 

Göç sürecinde pek çok etken psikolojik sıkıntı kaynağı olarak algılanabilir. 
Aşırı derecede stres altında olduğunu düşünen mülteciler arzu edilmeyen yaşantılar 
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tecrübe etmiş veya mevcut yaşam koşullarından kötü etkileniyor olabilirler. 
Doğrudan somut bir tehdidin olmadığı durumlarda bile sıkıntı halini hissetmeye 
devam edebilirler. Söz gelimi, mülteci statüsüne ilişkin hukuki süreçlerin uzaması ve 
belirsizlikler bireylerin endişelerini artırarak ruh sağlığını daha da kırılgan hale 
getirebilir (Tribe, 2002). 

Böyle bir süreci deneyimleyen mülteciler, gittikçe bozulan işlevsellik ve uzun 
süren olumsuz duygulanım neticesinde fiziksel ve ruhsal belirtilerden yakınabilir, 
ardı sıra tıbbi tedavi gerektiren ruhsal bozukluklar geliştirebilirler. 

 
Psikolojik sıkıntılardan kaynaklanan belirtiler 
Psikolojik sıkıntı halinin sonuçları duygusal, bilişsel, fiziksel, davranışsal ve 

sosyal alanlarda geniş bir görünüm olarak ortaya çıkar (WHO, 1996). Yer 
değiştirmek zorunda kalan insanların yoğun olarak üzüntü, yas, korku, hüsran 
(frustration), kaygı, öfke ve ümitsizlik (despair) gibi duygusal problemleri 
mevcuttur. Bilişsel alanda kontrol kaybı, acziyet (helplessness, weakness), endişe, 
aynı şeyleri düşünüp durma (rumination) ve can sıkıntısı (boredom) sıkça ifade 
edilir.  Davranışsal ve sosyal alanda içe kapanma (withdrawal), saldırganlık 
(aggression) ve kişiler arası iletişimde zorlanma gibi sorunlar yaygın iken fiziksel 
olarak bitkinlik (fatigue), uyku sorunları, iştah kaybı, sebebi belli olmayan somatik 
şikâyetler olabilmektedir. Tüm bu olumsuz hisler mültecilerin maruz kaldığı şiddet, 
yerinden edilme ve göç sonrası ortaya çıkan zorlukların bir neticesidir, ancak ruhsal 
bir bozukluğa işaret etmek zorunda değildir (WHO, 2012a). 

Ülkelerindeki çatışma ortamlarında veya yeni yerleştikleri yerlerde 
karşılaştıkları zorlu yaşam koşulları ile ilişkili olan güvenlik ihtiyacı, kimlik 
bağdaşması sorunları ve değişen toplumsal rollere dair derin ve kalıcı endişeler 
sıklıkla demoralizasyona ve umutsuzluğa yol açmaktadır. Savaş ortamından 
kaynaklanan travmatik yaşantıları olan bireylerde ise kâbuslar, rahatsız edici anılar, 
“flashback”ler, kaçınma davranışları ve aşırı uyarılma gibi travma ile ilişkili 
semptomlar ön plana çıkmaktadır (Tribe, 2005). 

Bu semptomların bireyin günlük hayattaki işlevselliğini önemli derecede 
kötüleştirmesi ve belli bir süredir devam ediyor olması, bu kişide ruhsal olarak bir 
bozukluğun olabileceğini düşündürür. 
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Psikolojik sıkıntılarla baş etme 
Genel anlamda güvenlik ve sosyal destek sağlandığında birçok aile yeni 

koşullara adapte olmaktadır. Suriyelilerin çoğunluğu için birincil sosyal destek 
kaynağı ailesi ve yakın arkadaş çevresidir. Yerinden edilme ve savaş dinamikleri bu 
sosyal destek yapılarını zorlamakta ve zedelemektedir (Pérez-Sales, 2012). 

Mülteciler, içinde bulundukları zorlayıcı koşullarla uyumlu olarak yüksek 
düzeyde psikolojik sıkıntı bildirmektedir (Bhugra ve ark., 2011). Kişinin psikolojik 
sıkıntılarını azaltmak ve üstesinden gelmek için gösterdiği çaba ise “Baş etme 
(coping)” olarak tanımlanır. Yerinden edilmiş insanlar psikolojik sıkıntılarla baş 
etmede çeşitli yollar kullanmaktadır. Suriyeliler bağlamında incelendiğinde Kur’an 
okumak, dua etmek, müzik dinlemek, televizyon seyretmek, resim yapmak gibi 
kişisel uğraşlar; arkadaş ve aileyle birliktelik, sosyal aktivitelere katılmak, güvendiği 
insanlarla dertleşmek, iyi günlere dair konuşmak gibi sosyal uğraşlar olumlu 
nitelikteki baş etme stratejilerinden bazılarıdır. Ancak kaçınma davranışı 
(withdrawal) gibi negatif baş etme yöntemleri de oldukça yaygındır. 

Giderek artan bir biçimde Suriyeli mülteciler umutlarını yitirmektedir. Alkol, 
sigara veya uyuşturucu maddelere yönelme, takıntılı biçimde haberleri seyretme, 
geride kalanlar için endişelenme, olumsuz uzun düşüncelere dalma, kaçınma veya 
hiçbir şey yapmama gibi psikososyal stresle mücadelede daha az etkili olan baş etme 
yöntemleri yaygınlaşmaktadır (Vukcevic ve ark., 2014). Yerinden edilmiş 
Suriyeliler, yapabilecekleri çok az şey kaldığı ve mevcut koşullar üzerinde çok az 
kontrole sahip oldukları düşüncesiyle ile bu tür pasif baş etme yöntemlerine 
sığınmaktadır (Rabih El Chammay ve ark., 2013). 

Suriyeli kadınlar için aile ve arkadaşları ile dertleşmenin yanı sıra sosyal 
destek gruplarına veya sosyal ağlara dâhil olmak stresle baş etmenin önemli birer 
aracıdır, fakat bazıları uyumak, ağlamak, sigara içmek, yalnız kalmak, kendini izole 
etmek veya mevcut stresörlerin varlığını inkâr etmek gibi pasif baş etme yollarına 
başvurduklarını ifade etmektedir(WHO, 2013). 

Mülteci kamplarında yaşayan Suriyeli erkeklerde baş etmenin yaygın yolları 
dua etmek ve yalnız vakit geçirmektir. İşe gitmek, aile bireylerini ve arkadaşları 
ziyaret etmek, yürüyüş yapmak ve dışarı çıkmak Suriyeli erkekler için yaygın olan 
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baş etme yolları olarak kullanılmakta iken, özellikle kamp ortamlarında yaşayanlar 
bu aktiviteler için sınırlı imkânları olduğu düşüncesindedir. Zayıflığı 
kabullenmemeye dair kültürel normlar dolayısıyla Suriyeli erkeklerin baş etme 
yolları öncelikle bireysel ve sıklıkla negatif sonuçları olan yollardır (WHO, 2012a). 
 
1.3.2. Mültecilerde Psikososyal Stres Etkenleri 

Suriyeli mültecilerde algılanan stresi artıran birçok etken mevcuttur. Savaş 
kaynaklı şiddet yaşantıları, hak ihlalleri, zorla yerinden edilmek, aşırı yoksulluk, 
temel ihtiyaçlardan yoksunluk, izolasyon, damgalanma, ayırımcılık, kopan aile 
bağları ve toplumsal desteğin kaybı gibi birçok etken bir aradadır. 

Savaş ortamından kaçanlar sağ kurtulsa da birçoğunun ailesinde can ve mal 
kayıpları bulunmaktadır. Bu süreçte zorlayıcı psikososyal etkenlere yas olgusu 
eklenmektedir. Geride kalan aile bireylerinden haber alamamak, güvenlikleri ve 
sağlıkları hakkında endişelenmek de algılanan stresi artırmaktadır (Pérez-Sales, 
2012). 

Kanada Ruh Sağlığı Sorunlarına Dair Çalışma Grubu (1988) göç ile birlikte 
mültecilerde ortaya çıkan ruhsal sorunlara ait önemli predispozan faktörleri 
sıralamıştır. Bunlar aileden ve toplumdan koparılmak, ev sahibi toplumun düşmanca 
tavrı, uzun vadede etkisi süren göç öncesi travmatik yaşantılar, yaşlı veya adölesan 
olmak, ev sahibi toplumun dilini konuşamamak ve sosyoekonomik statü kaybı olarak 
sıralanmıştır.  

Psikolojik sıkıntılar üzerine yapılan çalışmalarda yeni ortamlarındaki yaşam 
koşullarının ruh sağlığı üzerinde oldukça etkili olduğu bildirilmektedir. Göç sonrası 
yaşam koşullarını göz ardı ederek sadece geçmiş olayların etkilerine odaklanmak 
önceki yaşantılarla yeni şartların etkilerinin karışmasına neden olabilmektedir 
(Rasmussen ve ark., 2010). 

Yabancı ülkelerin kültürlerine uyum sağlamaya çalışan mültecilerde 
yabancılaşma, kimlik karmaşası veya kaybı çok sık gözlenmektedir. Ev sahibi 
toplumlarda artan gerilim ve ayrımcılık ile mülteciler daha da izole edilmekte, tecrit 
halini daha fazla hisseden kadınlar güvenlik kaygılarıyla nadiren evden çıkmaktadır 
(Al Akash ve Boswall, 2014). 
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Aile içi şiddet, cinsiyet temelli şiddet ve cinsel istismar da her geçen gün 
tükenen finansal kaynaklar neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bireyleri tekrar tekrar 
travmatize eden bu koşullar savaştan kaçanların toplumsal bağlarını daha da 
zayıflatmaktadır (UNHCR, 2015e). 

Sosyodemografik ve kültürel etkenler 
Suriyeli mültecilerin yer değiştirmeyi nasıl algıladıkları yaşa, cinsiyete, dile, 

dine, mezhebe, etnisiteye ve kültürel farklılıklara göre değişmektedir. Spesifik etnik 
gruplar, reisi kadın olan haneler, evrakta eksiği olanlar, yaşlılar, engelliler, önceden 
var olan bedensel veya ruhsal rahatsızlığı olanlar, çeşitli tipte şiddete maruz kalanlar 
ve aşırı yoksul durumunda olanlar özellikle risk altında ve savunmasız haldedir. Tüm 
bunlar baş etme mekanizmalarını etkilemekte psikososyal sorunları ve ruhsal 
bozuklukları artırmaktadır (WHO, 2014). 

Şiddet ve yer değiştirme sosyal ağları ve sosyal rolleri değiştirmekte, aile içi 
gerginliklere, kimlik krizlerine ve psikososyal sıkıntılara yol açmaktadır. Mülteci 
olma durumda ise aile ve cinsiyet rolleri dramatik olarak değişir. Birçok Suriyeli 
kadın ailesiyle ilgilenmenin yanı sıra hane halkını başlıca geçindiren kişidir. Cinsiyet 
rollerine dair geleneksel kalıplar, Suriye’den gelen mültecilere yönelik önyargılar ve 
güvenlik endişeleri bu ek sorumluluklarla birlikte kadınlarda daha fazla stres 
oluşturmaktadır (AFAD, 2014). 

Kimliklerini ve temel gayelerini ailesinin maddi ve finansal ihtiyaçlarının 
esas karşılayanı rolüne oturtan erkekler güvenli bir barınak, yeterli gıda ve para 
sağlama yeteneklerinde zedelenme olduğunda psikolojik sıkıntılara düşebilmektedir. 
Başta ailelerinin emniyetine dair endişeler olmak üzere işsizlik, suistimal, istismar ve 
kayıt dışı çalışma erkekleri en fazla zorlayan stres etkenleridir. Daha genç yaşlardaki 
mülteci erkekler eğitimlerini yarım bırakmak, ailelerine destek olmak için ağır ve 
düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda kalmak neticesinde çökkün ve mahcup 
hissettiklerini ifade etmektedirler (Davis ve Taylor, 2013). 

Arap dili ve kültürünün baskın olması dolayısıyla nüfusun büyük çoğunluğu 
Arap olarak kabul edilse de Suriyelilerde dini-mezhebi unsurlar, etnik aidiyet veya 
aşiret kimliği hem bireysel hem topluluk bağlarında oldukça belirleyicidir (UNHCR, 
2015e). Kişinin savaşa, çatışmaya ve yerinden edilmeye bakışını; sosyal ağları ve 
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ilişkileri algılayış biçimini etkilemektedir. Dolayısıyla farklı kimliklerdeki bireylerde 
algılanan stresin niteliği ve niceliği değişmektedir. Dahası Suriye’de kamu düzeninin 
ortadan kalkması ve devlet otoritesine ait gücün azalmasıyla etnik mensubiyet 
yerinden edilen insanların sosyal ağları için daha da önemli hale gelmiştir (UNHCR, 
2015d). 

Göç öncesi etkenler 
Savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, insan hakları ihlalleri ve 

katliamların ortasında kalan birçok mülteci birey veya aile işkence, rehin alma veya 
tecavüz olaylarına maruz bırakılmıştır. Bu süreçte temiz su ve güvenli gıda gibi 
temel insani ihtiyaçlardan mahrum edilmiş, sağlık hizmetlerine erişimleri 
kısıtlanmıştır (Sandıklı ve Semin, 2012). 

Cinsel ve cinsiyet temelli şiddet (CCTŞ) savaş, iç karışıklıklar ve çatışmalar 
nedeniyle önemli derecede artmaktadır. Birçok kadın ve görece daha az erkek 
Suriye’deki kanun ve hukuk düzeninin ortadan kalkması, artan yoksulluk, temel 
ihtiyaçların ve güvenlik hizmetlerin eksikliği, aileden kopma veya sosyal ağların ve 
koruyucu mekanizmaların zarar görmesi neticesinde CCTŞ’ye maruz kalmaktadır. 
Mülteciler sürekli olarak tecavüze uğrama korkusunu Suriye’den kaçmak için önemli 
bir güdü olarak ifade etmektedir (Usta ve Masterson, 2015). 

Diğer ülkelere göçen mülteciler çatışma kaynaklı olan cinsel şiddetten 
kurtulsalar bile faklı nedenlerden kaynaklanan cinsel şiddet sürmektedir. Bunlara aile 
içi şiddet, çocuk yaşta evlilik, cinsel suistimal, taciz, tecrit, istismar ve hayatını 
sürdürmek için para karşılığı cinsel ilişki vb. örnek verilebilir (Hassan ve ark., 2016). 

Aileye ve toplumun geneline yayılan psikolojik ve sosyal etkiler cinsel 
şiddete uğrayan kişiler için yıkıcı olabilmektedir. Cinsel şiddete uğrama korkusu 
kadınların hareket serbestisini sınırlandırmaktadır. Dahası mağdur kadınlar 
yaşantılarının ızdırabı yanı sıra toplumdan dışlanma, damgalanma, reddedilme, 
boşanma hatta namus cinayetleri gibi daha ileri tepkilerle karşılaşmaktadır. Cinsiyet 
temelli suistimallerden kurtulanlar haksızlık, suçluluk ve kendini kınama duygularını 
yoğun olarak yaşamakta, biriken duygusal gerilimler ve artan stres depresyon ve 
anksiyete bozukluğu gibi ruhsal sorunların riskini artırmaktadır (UN, 2013). 
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Suriye’de kalan veya Suriye’den kaçan mülteci grupları arasında erken yaşta 
evlenmek aileler açısından kızların geleceğini güvence altına almayı hedefleyen bir 
baş etme mekanizması haline gelmiştir. Ancak, erken yaşta evlilik kızlar için önemli 
bir stres kaynağı olabilmektedir. Erken yaşta evlilik genellikle eğitimin aksaması, 
çeşitli sağlık riskleri ve artmış aile içi şiddet ile ilişkilidir. Evlendirilen genç kızlarda 
terk edilmişlik hissi, ebeveynin yetersiz desteği ve anne olmanın gerekleri algılanan 
stresi daha da artırmaktadır (Charles ve Denman, 2013). 

Göç öncesinde maruz kalınan bir diğer önemli ruhsal bozukluk etkeni işkence 
olgusudur. Birçok Suriyeli işkence kaynaklı fiziksel ve ruhsal hasarlarla baş etmek 
zorundadır. Literatürdeki çalışmaların bulguları incelendiğinde işkenceye maruz 
kalanlar kronik ağrılar ve tıbbi olarak açıklanamayan somatik şikâyetlerle birlikte 
depresyon ve posttravmatik stres bozukluğu geliştirmeye yatkındır. Sosyal ve 
duygusal destek posttravmatik stres bozukluğu ve depresyonun şiddetini azaltırken, 
devam eden emniyetsiz koşullar, ekonomik zorluklar ve tecrit hali semptomları 
alevlendirebilir. Suriyeli işkence mağdurları ile çalışan sağlık personelleri, bu 
bireylerin psikolojik, sosyal, ekonomik ve hukuki meselelere dair birden çok sorunu 
olduğunu bildirmektedir (Eloul ve ark., 2013). 

Savaş ortamında hayatı tehdit eden olaylardan sağ kurtulan mülteciler 
utanma, rezil olma veya damgalanma korkusuyla travmaya dair yaşantılarını ifade 
etmekte zorlanabilir. Öykülerini gizleseler de bu yaşantıların dışa vurumu somatik 
şikâyetler ve işlevsellikte bozulmalar şeklinde ortaya çıkmaktadır (Craig ve ark., 
2009). Travmatik yaşantıları olan mültecilerin ev sahibi toplumun psikiyatri 
hastalarına göre daha fazla yeti yitimi sergilediği bazı araştırmacılar tarafından ifade 
edilmektedir (Palic ve ark., 2014). Özetle, göç etmeden önceki travmatik yaşantılar 
daha kötü ruh sağlığı düzeyi ve daha fazla fiziksel rahatsızlık durumu ile ilişkilidir 
(Molsa ve ark., 2014).  
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Göç sonrası etkenler 
Ev sahibi toplumların geneli ile karşılaştırıldığında, sığınmacı veya mülteci 

gruplarının sağlık düzeyi hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha kötüdür (Burnett ve 
Peel, 2001). Mültecileri yerel toplumla karşılaştıran çalışmalarda, göç öncesindeki 
yaşantılarla ve göç ettikten sonra yeni eklenen stres faktörleriyle tetiklenen ruhsal 
sorunların yeni ortaya çıkan fiziksel hastalıklarla birlikteliği ifade edilmektedir 
(Berthold ve ark., 2014).  

Devletlerin uyguladıkları göç politikalarına bağlı olarak mülteci gruplarının 
sıkça yüz yüze geldiği olumsuzluklar ayrımcılık, gözaltına alınma, dağıtılma, temel 
ihtiyaçlardan mahrumiyet, çalışma izni verilmemesi, sağlık hizmetleri verilmemesi 
ve statüye dair kararın geciktirilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır (UNHCR, 2014b). 
Çeşitli çalışmalarda bu tür belirsiz bir ortamda alıkonan veya gözaltındaki 
sığınmacıların yüksek düzeylerde intihar hızı ve kendine zarar verme riski altında 
oldukları saptanmıştır (Cohen, 2008). Politikalar gereği mülteci ve sığınmacıların ev 
sahibi toplumdan ayrı, izole edilmiş veya ötekileştirilmiş topluluklar durumunda 
tutulmaları hem ev sahibi toplumun hem mültecilerin sağlığını tehdit etmektedir. 
Halk sağlığı alanında çalışanların bu duruma özellikle dikkat etmesi gerekmektedir 
(Grove ve Zwi, 2006). 

Göç sonrası yeni bir ülkede devam eden yaşama dair öne çıkan belirleyiciler 
cinsiyet, aile bağları, sosyal statü, ikamet süresi, finansal problemler, çalışma 
durumu, göç sonrası hukuki statü, göç bürosu işlemleri ve göç edilen ülkenin 
kültürüne uyum (acculturation) düzeyi olarak sıralanmaktadır (Tribe, 2005). Çeşitli 
çalışmalarda ruhsal bozuklularla ilişkili olan en önemli unsurların hukuki işlemler, 
işsizlik ve aile ile ilgili konular olduğu bildirilmiştir (Laban ve ark., 2005). 

Kültürel değişime uyum (acculturation), uzun yıllardır çeşitli yönleriyle 
araştırılan, göçmen veya azınlık halindeki toplulukların ruh sağlığı üzerindeki olumlu 
ya da olumsuz etkileri hakkında fikir birliğine varılamayan bir konudur (Rudmin, 
2009). 

Kültürel değişim ile mültecilerin yeni çevreye dair beklenti ve algıları 
çatıştığında stres düzeyi artmakta, takiben hem psikolojik hem sosyokültürel 
bütünleşme ve uyum zedelenmektedir (Kunst ve Sam, 2013). Iraklı mültecilerle 
ABD’de yapılan bir çalışmada, mültecilerin kültürel değişimi sosyal izolasyon, dil 
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engeli, dini ve etnik perseküsyon olarak deneyimledikleri ortaya çıkmıştır. Tüm bu 
yaşantılar geleceğe dair umutsuzluğa yol açmakta ve psikolojik sıkıntıları 
artırmaktadır (Yako ve Biswas, 2014). 

Bu noktada kültürel değişimden kaynaklanan stres olgusu (acculturative 
stress) tanımlanmakta ve psikolojik sıkıntılar ile arasında kuvvetli bir ilişki olduğuna 
dair kanıtlar sunulmaktadır (Haasen ve ark., 2008). Kültürel değişim stresini ortaya 
çıkaran başlıca sosyal ve kültürel özelliklerin araştırıldığı bir çalışmada, bu tür bir 
stresi en güçlü şekilde açıklayan değişkenler İngilizce dil yeterliliği, ev sahibi 
topumun diline hâkimiyet, ayrımcılık, aile bağları ve hangi şartlarda göç ettiği olarak 
sıralanmaktadır (Lueck ve Wilson, 2010). 

Rosenthal (2014) tarafından yayınlanan derlemede değişen çevre, daha 
hareketsiz bir yaşam tarzı, yabancı bir dil öğrenme, beslenme davranışlarının 
değişmesi ve sağlıksız gıdaları tüketmenin kültür değişiminden kaynaklanan stres ile 
ilişkili olduğu; bu stresle tetiklenen patolojik mekanizmaların da obezite, 
hipertansiyon ve diyabete yol açabildiği vurgulanmaktadır. Bu etkiler yeni ortama 
daha zor uyum sağlayan yaşlı bireylerde daha sık gözlenmektedir. 

Kültürel değişim stresi ile ruhsal iyilik halinin ilişkisi negatif yönlüdür. 
Bununla birlikte etnik ve dinsel özelliklerden dolayı ev sahibi topluma daha fazla 
entegre olabilen mültecilerde algılanan stresin niteliğinde ve etkilerinde fark vardır 
(Devylder ve ark., 2013). 

Mültecilerin göç ettikleri ülkedeki ikamet süreleri ile ruhsal bozuklukların 
ilişkisi de birçok çalışmaya konu olmaktadır. İkamet süresi ile posttravmatik stres 
bozukluğu veya depresyon arasında anlamlı bir ilişki olduğu bildirilirken bu ilişkinin 
yönü konusunda bir uzlaşma yoktur. Bazı çalışmalarda ülkeye yakın zamanda 
yerleşmiş mültecilerde, daha uzun süredir orada olanlara göre posttravmatik stres 
bozukluğu ve depresyon başta olmak üzere ruh sağlığı sorunlarının daha yaygın 
olduğu bildirilmektedir. Ancak daha yeni olan mültecilere ev sahibi toplum 
ortalamasından daha az düzeyde psikiyatrik ilaç reçetelenmiş olması da sağlık 
hizmetlerinden yeterince yararlanamadıklarını göstermektedir. Farklı milliyetlere ait 
mülteci grupları arasında da antidepresan ilaç reçeteleme hızları arasında fark 
bulunmaktadır (Brendler-Lindqvist ve ark., 2014). 
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Laban ve arkadaşları (2005)’nın ikamet süresi ile ruhsal bozukluklar 
arasındaki ilişkiye dair bulgularına göre Hollanda’da 2 yıldan uzun süre kalanlar, 
yeni gelen mültecilere göre daha fazla psikopatoloji sergilemektedir. İki yıldan daha 
fazla süre geçirenler, anlamlı olarak daha yüksek düzeylerde aile sorunları, olumsuz 
yasal yaptırımlar, ekonomik yetersizlikler, ayrımcılık, işsizlik ve sosyal bağlarda 
zayıflama gibi göç sonrası zorlayıcı yaşam koşulları ifade etmektedir. 

Yeni bir ülkeye yerleşimin ardından geçen sürenin ruhsal iyilik hali 
üzerindeki etkisinin araştırıldığı başka bir çalışmada, benzer biçimde daha uzun 
süredir ikamet eden mülteciler, yakın zamanda yerleşmiş olanlara göre daha fazla 
psikolojik sıkıntı hali ifade etmektedir (Uribe Guajardo ve ark., 2016). 

Göçmenlik işlemlerinin uzaması ve kalıcı koruma haklarından 
yararlanamamak daha fazla ruhsal bozukluk semptomu ile ilişkilidir (Heeren ve ark., 
2014). Öyle ki, geçici koruma altında olan mültecilerin, kalıcı oturma izni alan ve 
mülteci haklarını elde edenlerden daha kötü yaşam kalitesi ve daha fazla ruhsal 
bozukluk semptomu sergiledikleri ifade edilmektedir (Iversen ve Morken, 2004). Bu 
kişilerde ayrıca yabancı kültürel yapıya uyum bozulmaktadır. Bu bulgular 
çerçevesinde vize işlemlerinin ve hukuki statünün göçmenlerin ruh sağlığı üzerinde 
etkili olabileceği gösterilmektedir (Steel ve ark., 2011). 
 
1.3.3. Mültecilerde Yaygın Olarak Görülen Ruhsal Bozukluklar 

Ruhsal bozukluklar mültecilerin yaşamında geniş bir yelpazede ortaya 
çıkabilmektedir. Önceden var olan ruhsal rahatsızlıklar kriz ortamında 
belirginleşebilir (manifestation) veya şiddetlenebilir (exacerbation), göç öncesi savaş 
ortamındaki şiddet ve yerinden edilme sonucunda gelişebilir veya göç sonrası 
yabancı bir ülkedeki yaşam koşullarından kaynaklanabilir. 

Mültecilerin ruh sağlığını konu alan çalışmalarda tespit edilen en yaygın 
ruhsal sorunlar “Affektif bozukluklar” ve “Anksiyete bozuklukları” olarak iki ana 
kategoride toplanmaktadır. Bu iki gruba ait alt başlıklardan en sık bildirilen tanılar 
Majör Depresyon ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu dur (Coffey ve ark., 2010, 
Llosa ve ark., 2014, Vukovic ve ark., 2014). Majör Depresyon (MD) ve Travma 
Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) belirgin olarak savaş ortamından kaynaklanan 
travmatik olaylarla ilişkilidir ve bu iki ruhsal sorun mültecilerin travmatik 
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yaşantılarını takiben sıklıkla eş zamanlı (komorbid) olarak ortaya çıkmaktadır 
(Morina ve ark., 2013a, Shalev ve ark., 1998). 

Zorla yer değiştiren bireylerin depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu 
semptomlarını inceleyen çalışmalarda öne çıkan diğer psikososyal belirleyiciler 
cinsiyet, sosyal statü, geride kalan aileye dair endişeler, göç edilen yerde ikamet 
süresi, göçmenlik hukuki işlemleri, finansal problemler, çalışma durumu, göç edilen 
ülkenin kültürüne uyum düzeyi olarak sıralanmaktadır (Bhugra ve ark., 2011). Birey 
tarafından algılanan stres düzeyi, gösterilen direnç ve baş etme yolları da olası bir 
ruhsal bozukluğun seyrini etkilemektedir. 

Travma sonrası stres bozukluğunu konu alan klinik bir çalışmada, ağır bir 
travmayı takiben gelişen psikolojik sorunlar ve bunların hayat kalitesine etkileri 
cinsiyet bağlamında araştırılmıştır. Uzun vadede kadınlar daha fazla TSSB riski 
altındadır ve daha kötü hayat kalitesi sergilemektedir (Holbrook ve ark., 2002). 

Young ve Gordon (2016), göçmenlik işlemleri sırasında uzun süre gözaltında 
tutulanlardaki ruhsal iyilik halinin daha düşük olduğu ve bu kişilerin depresyon 
semptomlarını daha fazla sergilediklerini bildirmektedir. Knipscheer ve arkadaşları 
(2015) göçmen hukuki statüsünün ve artan travmatik yaşantıların TSSB ve MD ile 
anlamlı olarak ilişkili olduğunu tespit etmiştir. Benzer biçimde Hocking ve 
arkadaşları (2015) tarafından mültecilerin yasal haklarındaki değişimin ruhsal 
bozukluklarla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Sığınmacı statüsünde kalsa bile çalışma 
ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını elde eden kişilerin TSSB ve MD 
semptomları azalmaktadır. 

Kültürel değişim stresinin depresyon üzerindeki etkisini inceleyen bir 
araştırmadan elde edilen bulgulara göre yabancı kültür yapısına uyum düzeyi 
azaldıkça kültür değişiminden kaynaklanan stres artmakta ve daha fazla depresif 
belirtiler ortaya çıkmaktadır (Park ve Rubin, 2012). 

İki ayrı ülkedeki Bosnalı mülteci örneklemi ile Kartal ve Kiropoulos (2016) 
tarafından yürütülen çalışmada kültürel değişim stresinin, katılımcıların bir alt 
grubunda TSSB ile ilişkili olduğu saptanmış; ancak grubun genelindeki analizde 
travmatik olaylara maruziyet MD ve TSSB’nu açıklayan en önemli faktör olmayı 
sürdürmüştür. 
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Bu alanda öne çıkan bir diğer husus, ruhsal bozukluklarla ilgili yapılan 
epidemiyolojik çalışmalarda bildirilen yaygınlık değerlerinin güvenirliği konusu 
(Summerfield, 2003). Nitekim mültecilere sunulan psikososyal destek hizmetlerinin 
planlanmasında birçok uluslararası kuruluş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 
duygu durum ve kaygı bozuklukları için önerilen projeksiyonları kullanmaktadır. 
Olağandışı ve acil durumlardan etkilenmiş topluluklar için öngörülen değerler 
incelendiğinde ağır-şiddetli ruhsal bozuklukların 12 aylık prevalansı acil durum 
öncesi %2 ile %3 civarında iken acil durum sonrası %4’e yükselmektedir; orta-hafif 
düzeyde ruhsal bozuklukların 12 aylık prevalansı acil durum öncesi %10’dan acil 
durum sonrası %15 ila %20’ye çıkmaktadır (WHO, 2012b). 

Bulgular yorumlanırken dikkat edilmesi gereken ilk nokta mülteci 
yerleşimlerinde yapılan ruh sağlığı çalışmalarındaki aşırı tanı koyma (overdiagnose) 
olgusudur (Bou, 2013). Psikolojik sıkıntılar dolayısıyla çeşitli ruhsal semptomlar 
ifade kişilerde kesin bir ruhsal bozukluk olmak zorunda değildir. Günlük hayattaki 
zorlayıcı etkenlerle birlikte güvenlik, hukuki işlemler, kimlik bağdaşması ve sosyal 
rollerle ilişkin endişeler de demoralizasyon, korku veya ümitsizlik gibi duygusal 
tepkileri şiddetlendirebilir. Sosyal ve günlük işlevsellikteki kayıp ya da bazı 
semptomların aşırı derecede ve uzun süre ızdırap vermesi halinde ruhsal bozukluk 
tanısı konabilmektedir. 

Çalışmalardaki önemli bir diğer kısıtlılık kullanılan ölçüm araçlarıdır. Batılı 
toplumların ruhsal iyilik halini değerlendirmek üzere geliştirilmiş olan standart 
ölçekler ile Orta Doğulu bireyleri değerlendiren çalışmaların bulguları dikkatli 
yorumlanmalıdır. Genellikle standart araçlar kültürel farklılıkları ve psikolojik 
sıkıntıya dair deyişleri (idioms) ölçmez ve nadiren geçerlik güvenirlik analizi yapılır. 
Yine de bazı geçerlilik çalışmaları Iraklı ve Filistinli mültecilerle ve son dönemde 
Suriyeliler ile yapılmıştır (Wells ve ark., 2015).  
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Majör depresyon bozukluğu tanı ölçütleri 
Majör Depresyon Bozukluğu tanısı koymak için kullanılan DSM-IV 

(American Psychiatric Association, 1994) ve DSM-5 (American Psychiatric 
Association, 2013) kılavuzlarında yer alan ölçütler benzerdir. Buna göre; 

Aynı iki haftalık dönem boyunca, aşağıdaki belirtilerden beşi (ya da daha 
çoğu) bulunmuştur ve önceki işlevsellik düzeyinde bir değişiklik olmuştur; bu 
belirtilerden en az biri ya (1) çökkün duygu durum ya da (2) ilgisini yitirme veya 
zevk almamadır: 
1. Çökkün duygu durum, neredeyse her gün, günün büyük bir bölümünde bulunur 

ve bu durumu ya kişinin kendisi bildirir (üzüntülüdür, kendini boşlukta hisseder 
ya da umutsuzdur) ya da bu durum başkalarınca gözlenir (ağlamaklı görünür) 

2. Bütün ya da neredeyse bütün etkinliklere karşı ilgide belirgin azalma ya da 
bunlardan zevk almama durumu, neredeyse her gün, günün büyük bir 
bölümünde bulunur (öznel anlatıma göre ya da gözlemle belirlenir) 

3. Kilo vermeye çalışmıyorken (diyet yapmıyorken) çok kilo verme ya da kilo 
alma (bir ay içinde ağırlığının % 5’inden daha çok olan bir değişiklik) ya da 
neredeyse her gün, yeme isteğinde azalma ya da artma 

4. Neredeyse her gün, uykusuzluk çekme ya da aşırı uyuma 
5. Neredeyse her gün, psikodevinsel kışkırma (ajitasyon) ya da yavaşlama 

(başkalarınca gözlenebilir; yalnızca, öznel, dinginlik sağlayamama ya da 
yavaşladığı duygusu taşıma olarak değil) 

6. Neredeyse her gün, bitkinlik ya da içsel gücün kalmaması (enerji düşüklüğü) 
7. Neredeyse her gün, değersizlik ya da aşın ya da uygunsuz suçluluk duyguları 

(sanrısal olabilir) (yalnızca hasta olduğundan ötürü kendini kınama ya da 
suçluluk duyma olarak değil) 

8. Neredeyse her gün, düşünmekte ya da odaklanmakta güçlük çekme ya da 
kararsızlık yaşama (öznel anlatıma göre ya da başkalarınca gözlenir) 

9. Yineleyici ölüm düşünceleri (yalnızca ölüm korkusu değil), özel eylem 
tasarlamaksızın yineleyici kendini öldürme (intihar) düşünceleri ya da kendini 
öldürme girişimi ya da kendini öldürmek üzere özel bir eylem tasarlama 
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Travma sonrası stres bozukluğu tanı ölçütleri 
Travma sonrası stres bozukluğu tanısı için belirlenen ölçütler Amerikan 

Psikiyatri Birliği (APA) tarafından tekrar düzenlenmiştir. DSM-IV ve DSM-5’te yer 
alan ölçütler karşılaştırmalı olarak Tablo 1.1’de sunulmuştur.  
Tablo 1.1. Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanısı için belirlenen ölçütlerin DSM-
IV (1994) ve DSM-5 (2013)’e göre karşılaştırılması 
 

DSM-5 DSM-IV 
A. Aşağıdakiler yollardan en az biriyle, 

gerçek ya da göz korkutucu bir biçimde 
ölümle, ağır yaralanmayla karşılaşmış 
ya da cinsel saldırıya uğramış olma: 
 

1.Doğrudan örseleyici olay(lar) yaşama 
2.Başkalarının başına gelen olay(lar)ı, 
doğrudan doğruya görme (bunlara tanıklık 
etme) 
3.Bir aile yakınının ya da yakın bir 
arkadaşının başına örseleyici olaylar 
geldiğini öğrenme. Aile bireyinin ya da 
arkadaşının gerçek ölümü ya da ölüm 
olasılığı kaba güçle ya da kaza sonucu 
olmuş olmalıdır 
4.Örseleyici olayın sevimsiz ayrıntılarıyla, 
yineleyici bir bicimde ya da aşırı bir 
düzeyde karşı karşıya kalma  

A. Aşağıdakilerden her ikisini de içeren 
travmatik bir olayla karşılaşmış olma: 
 
1.Gerçek bir ölüm veya ölüm tehdidi, ağır 
bir yaralanma, kedisinin veya başkalarının 
fiziksel bütünlüğüne karşı bir tehdit yaşamış, 
böyle bir olaya tanık olmuş ya da böyle bir 
olayla karşılaşmıştır 
2.Bu olaya yoğun korku, çaresizlik veya 
dehşet duyguları ile tepki vermiştir 

B. Örseleyici olaydan sonra başlayan, 
örseleyici olaylara ilişkin, istem dışı 
gelen aşağıdaki belirtilerin en az birinin 
varlığı: 
 

1.Örseleyici olayın yineleyici, istemsiz ve 
irade dışı gelen, sıkıntı veren anıları. 
2.İçeriği ve duygulanımı örseleyici olayla 
ilişkili, yineleyici sıkıntı veren düşler. 
3.Kişinin örseleyici olay yeniden oluyormuş 
gibi hissettiği veya davrandığı çözülme 
tepkileri. 
4.Örseleyici olayları simgeleyen veya 
çağrıştıran iç ya da dış uyaranlarla 
karşılaşınca yoğun veya uzun süreli bir 
ruhsal sıkıntı yaşama. 
5.Örseleyici olayları simgeleyen ya da 
çağrıştıran iç ya da dış uyaranlara karşı 
belirgin fizyolojik tepkiler gösterme.  

B. Bu travmatik olay aşağıdakilerden en az 
biriyle yinelenen biçimde tekrar yaşanır: 
 
1.Algı, düşünce ve düşlemleri içeren olaya 
ait sıkıntı veren anılar 
2.Olay hakkında yineleyen ve sıkıntı veren 
anlar 
3.Olay yeniden oluyormuş gibi davranma 
veya hissetme 
4.Olayın herhangi bir yönünü çağrıştıran iç 
veya dış uyaranlara karşı yoğun psikolojik 
sıkıntı hissetme 
5.Olayın herhangi bir yönünü çağrıştıran iç 
veya dış uyaranlara karşı fizyolojik tepkiler 
gösterme 
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Tablo 1.1 (Devam) Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanısı için belirlenen ölçütlerin 
DSM-IV (1994) ve DSM-5 (2013)’e göre karşılaştırılması 
 

DSM-5 DSM-IV 
C. Aşağıdakilerden en az biriyle belirli, 

örseleyici olaydan sonra ortaya çıkan, 
örseleyici olaya ilişkin uyaranlardan 
sürekli olarak kaçınma: 
 

1.Örseleyici olayla ilişkili, sıkıntı veren 
anılar, düşünceler ya da duygulardan 
kaçınma ya da bunlardan uzak durma 
çabaları. 
2.Örseleyici olaya ilişkili, sıkıntı veren 
anılar, düşünceler ve duyguları uyandıran 
dış anımsatıcılardan (insanlar, yerler, 
konuşmalar, etkinlikler, nesneler, durumlar) 
kaçınma veya bunlardan uzak durma 
çabaları  

C. Aşağıdakilerden en az üçü ile kendine 
gösteren, travma ile ilişkili uyaranlardan 
sürekli kaçınma ya da tepki verme düzeyinde 
azalma: 
 
1.Travmaya eşlik etmiş olan düşünce, duygu 
veya konuşmalardan kaçınma 
2.Travma ile ilgili anılar çağrıştıran 
eylemler, yerler veya kişilerden kaçınma 
3.Travmanın önemli bir yönünü anımsaya-
mama 
4.Önemli aktivitelere katılımın ya da ilginin 
azalması 
5.İnsanlardan uzaklaşmak ya da yabancılaş-
ma duyguları 
6.Duygulanımda kısıtlılık 
7.Geleceği kalmadığı duygusu taşıma 
 D. Aşağıdakilerden en az ikisinin olmasıyla 

belirli, örseleyici olayın ortaya 
çıkmasından sonra başlayan ya da 
kötüleşen, örseleyici olaya ilişkin 
bilişlerde ve duygu durumda olumsuz 
değişiklikler olması: 
 

1.Örseleyici olayın önemli bir yönünü 
anımsayamama (dissosiyatif amnezi) 
2.Kendisi, başkaları ve dünya ile ilgili 
olarak, sürekli ve abartılı olumsuz inanışlar 
ya da beklentiler 
3.Örseleyici olayın nedenleri ve sonuçlarıyla 
ilgili olarak, kişinin kendisini veya 
başkalarını suçlamasına yol açan, süreklilik 
gösteren, çarpık bilişler 
4.Süreklilik gösteren olumsuz duygusal 
durum (korku, utanç, öfke, suçluluk) 
5.Önemli etkinliklere karşı duyulan ilgide ve 
katılımda belirgin azalma 
6.Başkalarından kopma ve başkalarına 
yabancılaşma duyguları 
7.Sürekli bir biçimde, olumlu duygular 
yaşayamama  

D. Aşağıdakilerden en az ikisinin varlığı ile 
belirli, artmış uyanıklılık durumu belirtileri-
nin sürekli olması: 
 
1.Uykuya dalma ya da sürdürmede zorluk 
2.İrritabilite ya da öfke patlamaları 
3.Düşünceleri yoğunlaştırmada zorluk 
4.Hipervijilans 
5.Aşırı irkilme 
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Tablo 1.1 (Devam) Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanısı için belirlenen ölçütlerin 
DSM-IV (1994) ve DSM-5 (2013)’e göre karşılaştırılması 
 

DSM-5 DSM-IV 
E. Aşağıdakilerden en az ikisi ile belirli, 

örseleyici olayın ortaya çıkmasıyla 
başlayan veya kötüleşen, örseleyici 
olayla ilintili, uyarılma ve tepki 
gösterme biçiminde belirgin 
değişiklikler olması: 
 

1.İnsanlara ya da nesnelere karşı sözel ya da 
sözel olmayan saldırganlıkla dışa vurulan, 
kızgın davranışlar ve öfke patlamaları  
2.Sakınmaksızın davranma veya kendine 
zarar veren davranışlarda bulunma 
3.Her an tetikte olma. 
4.Abartılı irkilme tepkisi gösterme. 
5.Odaklanma güçlükleri. 
6.Uyku bozuklukları  

 
E. Bozukluğun 1 aydan fazla sürmesi 
 
F. Bozukluk klinik açıdan önemli sıkıntı 
yaratır. Sosyal, mesleksel veya işlevselliğin 
diğer alanlarında bozulmaya neden olur  

F. Bu bozukluğun suresi bir aydan daha 
uzundur 

 
G. Bu bozukluk, klinik acıdan belirgin bir 

sıkıntıya ya da toplumsal ve mesleksel 
alanlarda işlevsellikte düşmeye neden 
olur 

 
H. Bu bozukluk, bir maddenin (ilaç, alkol) 

veya başka bir sağlık durumunun 
fizyolojik etkilerine bağlanamaz 

 

 

 
 
1.4. Çalışmanın Amacı ve Hipotezleri 

Göç öncesinde veya sonrasında, fiziksel etkenlerle ortaya çıkan sağlık 
sorunları yanı sıra ruhsal bozukluklarla da baş etmek zorunda kalan mültecilerin 
sayısı tahmin edilenden çok daha fazla olabilir. Suriye’den kaçarak ülkemize gelen 
mültecilere sunulan sağlık hizmetlerinin yanı sıra ruh sağlığının korunmasına yönelik 
alınan tedbirlerin önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. 

Ülkemizde sınırlı sayıda araştırmacı mültecilerdeki ruhsal iyilik halini ve 
olası ruhsal bozuklukları incelemiştir. Standart araçlarla veri toplayarak diğer 
uluslararası çalışmalar ile karşılaştırılabilir sonuçlar elde eden çalışma sayısı çok 
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daha azdır. Dahası mültecilerdeki travmatik yaşantılar ile travma sonrası stres 
bozukluğu arasındaki ilişkiyi geçerli ve güvenilir araçlarla inceleyen yerli bir çalışma 
literatürümüzde mevcut değildir (Ayten ve Sağır, 2014, Ekşi, 2008, Gün, 2006, 
Tuzcu ve Ilgaz, 2015, Yaman ve ark., 2002, Yaşar ve ark., 2014). 

Bu tez çalışmasının amacı Konya il merkezine yerleşen Suriyeli mültecilerin 
ruhsal iyilik halinin ve ruh sağlığı ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesidir. Bu 
doğrultuda ruhsal iyilik hali, algılanan stres, majör depresyon ve travma sonrası stres 
bozukluğu DSM-IV’e göre oluşturulmuş ölçekler vasıtası ile araştırılmıştır. 

Bu çerçevede oluşturulan hipotezler ise şöyledir: 
1. Ruhsal iyilik hali ve diğer ruhsal bozukluklar cinsiyet ile ilişkilidir ve 

kadınların ruh sağlığı düzeyi daha kötüdür. 
2. Ruhsal iyilik hali ve diğer ruhsal bozukluklar etnik yapı ile ilişkilidir ve 

Arapların ruh sağlığı düzeyi daha kötüdür. 
3. Ruhsal iyilik hali ve diğer ruhsal bozukluklar travmatik yaşantılar ile 

ilişkilidir ve travmanın şiddeti arttıkça ruh sağlığı düzeyi kötüleşmektedir. 
4. Ruhsal iyilik hali ve diğer ruhsal bozukluklar göç sonrası oluşan zorlayıcı 

psikososyal etkenler ile ilişkilidir. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 
 
2.1. Çalışmanın Yürütüldüğü Yer ve Zaman 

Konya il merkezine yerleşmiş olan Suriyeli mültecilerin ruhsal iyilik halinin 
ve bu toplulukta yaygın olarak görülen ruhsal bozukluklarla ilişkili olan faktörlerin 
araştırıldığı tez çalışması il merkezindeki dokuz mahallede 4 Aralık 2015 ile 4 Mart 
2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. 
 
2.2. Evren ve Örneklem 

Konya il merkezine yerleşmiş olan 18 ile 65 yaş arası geçici koruma 
statüsündeki Suriyeliler çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2014 yılında Konya’daki Suriyeli 
mülteci sayısı 45.000 kişidir ve böylece Konya ili en çok Suriyelinin bulunduğu 
9’uncu şehir olmuştur. Ancak çalışmanın yürütüldüğü dönemde Göç İdaresi ve 
Emniyet Yabancılar Şubesi’ndeki mülteci kimlik/adres kayıt sisteminin yapılandırma 
işlemlerinin tamamlanmamış olmasından ve Suriyeli mültecilerin Türkiye genelinde 
kısa aralıklarla serbestçe adres değiştirmesinden dolayı evrenin büyüklüğü hakkında 
güncel ve net veri mevcut değildir. 

Çalışmanın örneklemi için olasılıksız örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Üç 
merkez ilçede (Selçuklu, Meram, Karatay) bulunan dokuz mahalle, bu bölgelerin en 
yoğun Suriyeli yerleşimine sahip olması, Suriyelilerin farklı etnik gruplarını içermesi 
ve ikamet adreslerine ulaşımın kolay olması nedeniyle çalışma sahası olarak 
belirlenmiştir. (Tablo 2.1) 

Mahalle muhtarları, insani yardım kuruluşları ve bizzat o mahallede ikamet 
eden Suriyeliler ile işbirliği yapılarak Suriyeli ailelerin bu dokuz mahallede 
oturdukları adreslerin bir listesi oluşturulmuş ve tüm adreslere ulaşılmaya 
çalışılmıştır. Çalışmaya katılmayı reddedenler veya çalışmanın yürütüldüğü sırada 
adreslerinde bulunamayanlar çalışmanın dışında bırakılmıştır. Gönüllü olarak 
katılmayı kabul eden Suriyeli mülteciler bilgilendirilmiş onamları alınarak çalışmaya 
dâhil edilmiştir. 
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Adreslerinde mevcut bulunan Suriyelilerden o aileyi temsil edebilecek olan 
ve araştırmaya katılmayı kabul eden 18-65 yaş arasındaki tek bir kişi ile 
görüşülmüştür. Aynı adreste birden fazla ailenin yaşıyor olması halinde her aileden 
kriterleri karşılayan bir kişi çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Literatürdeki çalışmaların sunduğu ruhsal bozukluklara ait orantı değerleri 
veya ilgili ölçeklerden elde edilen ortalama ve standart sapma değerleri ile birlikte 
%5’lik hata payı, %95 güven düzeyi, 1−β (power)= 0,80 ve α= 0,05 varsayımları 
kullanılarak alternatif örneklem büyüklükleri hesaplanmıştır. Örneklem 
büyüklüğünün hesaplanmasında Kirkwood ve Sterne (2003) ve Kamangar ve İslami 
(2013) tarafından sunulan denklemler kullanılmıştır. Gereken en az denek sayısı 384 
olarak tespit edilmiştir. Gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 487 
kişi çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. 
 

Tablo 2.1. Örneklem grubunun mahallelere göre 
dağılımı (n=487) 
Mahalle n % 
Şeker Murat 64 13,14 
Selçuk 55 11,30 
Mimar Sinan 40 8,21 
Şükran 71 14,58 
Sahipata 45 9,24 
Abdülaziz 49 10,06 
Ulubatlı Hasan 63 12,94 
Keykubat  52 10,68 
Şemsi Tebrizi 48 9,86 

 
2.3. Araştırma Ekibi ve Tercümanlar 

Tez çalışmasının yürütüldüğü tarihler arasında Suriyeli mültecilerin ruh 
sağlığı düzeyine dair veriler bir tercüman eşliğinde sorumlu araştırmacı tarafından 
toplanmıştır. Arapça ve Türkçe dillerinde yeterliliği olan üç farklı tercüman, en 
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uygun Arapça ifadeleri tespit etmek için anket formundaki her maddeyi tek tek 
değerlendirmiştir. Kullanılan ölçeklerin tamamı, literatürde mevcut bulunan ve 
Arapça versiyonlarının güvenirlik çalışmaları yayınlanmış olan ölçeklerdir. Bu 
noktada ölçeklerde kullanılan standart (klasik) Arapça dilinin Suriyelilere uygulanıp 
uygulanamayacağı tekrar kontrol edilmiştir. Ölçeklerin İngilizce, Arapça ve Türkçe 
versiyonlarındaki ifadeler de ayrıca karşılaştırılmıştır. 
 
2.4. Veri Toplama Araçları 

 
2.4.1. Anket Formu 

Mültecilerin ruh sağlığına dair yayınlanan çalışmalarda ruh sağlığı ile ilişkili 
olduğu tespit edilen faktörlerin sorgulanması amacıyla, katılımcıların 
sosyodemografik özelliklerini, travmatik yaşantılarını, barınma ve beslenmeye dair 
memnuniyetini ve kültürel değişimi nasıl algıladıklarını değerlendiren bir anket 
formu araştırmacılar tarafından düzenlenmiştir. 

Sosyodemografik özellikler 
Mültecilerin sosyodemografik özelliklerini betimlemek üzere yaş, cinsiyet, 

etnik grup, medeni durum, eğitim derecesi, çalışma durumu, ikamet süresi, çocuk 
sayısı ve aynı evde oturan kişi sayısı sorgulanmıştır. 

Travmatik yaşantılar 
Katılımcının kendisinin maruz kaldığı savaş ve çatışma ortamı kaynaklı, 

şiddet içerikli travmatik olaylar, aile bireylerinin veya akrabalarının benzer 
saldırılara uğrayıp uğramadıkları ve bu bireyler arasında hayatını kaybedenler olup 
olmadığı sorgulanmıştır. 

Barınma ve beslenmeye dair memnuniyet 
Günlük hayatlarındaki yaşam koşulları, oturdukları evle ilgili barınma 

sorunları, gıdaya ulaşım ve mevcut beslenme koşulları ile ilgili memnuniyetlerini 
değerlendiren iki soru yöneltilmiştir.  
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Sağlık sorunları 
Göç öncesi veya göç sonrası dönemde ne tür fiziksel veya ruhsal sağlık 

sorunları olduğu; önceden var olan veya yeni ortaya çıkan rahatsızlıklara Suriye’de 
veya Türkiye’de tıbbi tanı konup konmadığı değerlendirilmiştir. 

Kültürel değişimle ilişkili psikososyal etkenler 
Görece farklı bir kültür ortamındaki “Dil engeli”, “Ayrımcılık algısı” ve 

“Sosyal destek ve dayanışma” düzeyinin Suriyeli mültecilerin günlük hayatlarında 
zorlayıcı birer etken olup olmadığı ve neticede “Suriye’ye dönüp olağan hayata 
tekrar kavuşma isteği” sorgulanmıştır. 
 
2.4.2. Dünya Sağlık Örgütü-5 İyilik Hali Ölçeği 

“Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)-5 İyilik Hali Ölçeği” Bech ve arkadaşları 
(1996) tarafından geliştirilen “DSÖ-10 İyilik Hali Ölçeği”nin, birinci basamağa 
başvuran hastaların iyilik halinin ölçülmesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü Avrupa 
Ofisi tarafından yürütülen proje kapsamında 5 madde olarak yeniden düzenlenmiş 
halidir (WHO, 1998). Ölçek bu son haliyle birçok klinik veya toplum tabanlı 
çalışmada kullanılmış ve 30 farklı dile tercüme edilmiştir (Tomba ve Bech, 2012, 
Topp ve ark., 2015). 

Ruhsal iyilik halini, pozitif ifadeler içeren 5 madde ile son iki haftalık 
pencerede sorgulamaktadır. Her madde “Hiçbir zaman (0)” ile “Her zaman (5)” 
arasında değişen 6’lı Likert ölçeğinde skorlanır. Beş maddeye ait puanların 
toplanmasıyla 0 ile 25 arasında değişen toplam ham puan elde edilir. Daha yüksek 
puan daha kaliteli ve iyi seviyede ruhsal sağlık olarak değerlendirilir. Toplam ham 
puan 13’ten daha az olursa veya maddelerden herhangi biri 0 veya 1 olarak 
skorlanırsa “Majör Depresyon Ölçeği”nin uygulanması önerilmektedir (Bech, 2012, 
WHO, 2016). 

DSÖ-5 İyilik Hali Ölçeği’ni kullanan çalışmaların bildirdiği iç tutarlık 
katsayısı Cronbach alfa değerleri 0,79 ile 0,92 arasında değişmektedir (Awata ve 
ark., 2007, Bech, 2004, De Wit ve ark., 2007, Huis in‘T Veld ve ark., 2011, Okun ve 
ark., 2011, Saxena ve Mehrotra, 2010, Tabor ve Milfont, 2013). 
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Ölçeğin Arapça versiyonu Sibai ve arkadaşları (2009) tarafından 
oluşturulmuş; Ayalon (2011) ve Bachner (2013)’in yürüttükleri iki ayrı çalışmada 
ölçeğin Arapça versiyonunun iç tutarlık katsayısı 0,85 ve 0,88 olarak tespit 
edilmiştir. 
 
2.4.3. Majör Depresyon Ölçeği 

“Majör Depresyon Ölçeği” (MDÖ), Bech ve arkadaşları (2001) tarafından 
DSM-IV kriterleri doğrultusunda Dünya Sağlık Örgütü için hazırlanmıştır. Kısadır 
ve katılımcı tarafından doldurulması kolaydır. Depresyon semptomlarının son iki 
haftadaki sıklığını ve şiddetini sorgulayarak depresyonun düzeyini hafif, orta veya 
ağır olarak kategorize eder. Ayrıca tanısal araç olarak kullanılabilir. Likert ölçeğinde 
“0 (hiçbir zaman)” ile “5 (her zaman)” arasında skorlanan her bir maddesi DSM-IV’e 
göre semptomların varlığı veya yokluğu şeklinde dikotomize edilir. 

Majör Depresyon Ölçeği 10 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin sekizinci ve 
onuncu maddeleri iki alternatifli olarak “a” ve “b” alt maddelerini içermektedir. 
Majör depresyon tanısı koymak için DSM-IV kriterlerini karşılayacak şekilde her bir 
semptomun gereken en düşük yoğunluğu belirlenmiştir. İlk üç madde, “Geçen iki 
haftanın tamamında, her zaman (5)” veya “Geçen iki haftanın çoğunda, çoğu zaman 
(4)” ağırlığında olmalıdır. Diğer maddeler en az “Geçen iki haftanın yarısından biraz 
fazlasında (3)” şeklinde skorlanmalıdır. Dördüncü ve beşinci madde DSM-IV’te aynı 
kriterin alt başlıkları olduğu için daha yüksek puanlı olan tercih edilir. Sekizinci ve 
onuncu maddelere ait “a” ve “b” alternatiflerinden daha yüksek skorlanan 
değerlendirmeye alınır. Böylece DSM-IV kriterlerine karşılık gelen 9 semptom 
incelenmiş olur. Birinci veya ikinci semptomu içermesi koşulu ile 9 semptomdan en 
az 5’i mevcut ise majör depresyon tanısı konur (Bech ve ark., 2001). 

Majör depresyonun şiddeti 10 maddenin aldığı puanların toplanmasıyla tespit 
edilir. Benzer şekilde sekizinci ve onuncu maddelere ait alt maddelerin daha yüksek 
puanlı olanı kullanılır. Ölçekten elde edilecek toplam puan 0 ile 50 arasında değişir. 
Toplam skoru 20-24 olanlar hafif; 25-29 olanlar orta; 30 ve üstünde olanlar ağır 
derecede depresyon olarak sınıflandırılır. Geçerlik güvenirlik analizinde Cronbach 
alfa katsayısı 0,90 bulunmuştur (Olsen ve ark., 2003). 
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Majör Depresyon Ölçeğinin Arapça versiyonuna ait geçerlik güvenirlik 
araştırması Fawzi ve arkadaşları (2012) tarafından yapılmış ve Cronbach alfa 
katsayısı 0,91 olarak bildirilmiştir. Kullanılan lehçe standart (klasik) Arapça’dır. 
 
2.4.4. Algılanan Stres Ölçeği 

Algılanan stres, bireyin belli bir olayı kendi hayatına potansiyel tehdit olarak 
görme derecesidir ve bireyin baş edebilme yeteneğiyle yakından ilişkilidir. 
Dolayısıyla potansiyel stresli durumların değerlendirilmesi bireysel farklılıklar 
göstermektedir. Bu alandaki psikososyal müdahalelerin etkili olabilmesi için 
algılanan stresin en doğru biçimde ölçülmesi gerekmektedir (Lazarus, 1966). 

Stresin sağlık üzerindeki olumsuz etkisi ve genel olarak sağlık davranışlarını 
kötüleştirdiği vurgulanmaktadır. Bunun yanı sıra stres oluşturan objektif faktörlerin 
kişilerin sosyoekonomik ve psikolojik yapılarına göre farklı algılanması, stres 
kaynaklı ortaya çıkan ruhsal ve bedensel hastalıkların da kişiden kişiye değişmesine 
neden olmaktadır (Cohen, 1988, Lazarus, 1974).  

Algılanan Stres Ölçeği, stres algısını değerlendirmede en yaygın kullanılan 
ölçeklerden birisidir. Kişinin stres kaynağı olarak gördüğü durumlar karşısında stres 
olgusunu ne derecede hissettiğini ölçen bir araçtır. Bu doğrultuda ölçekteki maddeler 
bireyin kendi hayatını ne düzeyde belirsiz, kontrol edilemez veya üstesinden 
gelinemez algıladığını tespit etmeye çalışır. Algılanan strese dair yöneltilen sorular 
toplumun geneline hitap edecek biçimde açık bir dille ifade edilmiştir (Cohen ve 
ark., 1983). 

Cohen ve arkadaşları (1983) tarafından geliştirilen ölçeğin ilk versiyonu 14 
maddeden oluşmaktadır. Daha sonra 10 ve 4 maddelik iki kısa versiyona 
indirgenmiştir. Algılanan Stres Ölçeği’nin 10 maddelik versiyonu (PSS-10) için 
farklı sosyoekonomik yapıdaki popülasyonlar ile yürütülen çalışmalarda Cronbach 
alfa katsayısı 0,74 ile 0,88 arasında değişmektedir (Andreou ve ark., 2011, Cohen, 
1988, Cohen ve ark., 1983, Hattar-Pollara ve Dawani, 2006, Örücü ve Demir, 2009, 
Remor, 2006, Roberti ve ark., 2006). 

Ölçekte yer alan maddelere 5’li Likert tipinde “0 (hiçbir zaman)” ile “4 (çok 
sık)” arasında değişen puanlar verilmektedir. Toplam puanın hesaplanmasında 
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ölçeğin 10 maddelik versiyonundaki 4,5,7 ve 8’inci maddelerin ters puanları alınarak 
tüm maddelere ait skorlar toplanır. 

Chaaya ve arkadaşları (2010) ASÖ’nin Arapça versiyonunu geliştirirken tüm 
Arapça konuşan toplulukların anlayabileceği klasik Arapçayı kullanmıştır. Geçerlik 
güvenirlik analizinde ölçeğin iç tutarlık katsayısı Cronbach alfa 0,74 olarak 
bildirilmiştir. 
 
2.4.5. Travma Semptomları Ölçeği (Harvard Travma Ölçeği 4.Bölümü) 

Harvard Travma Ölçeği (HTÖ) farklı kültürel yapılara sahip mülteci 
popülasyonlarındaki potansiyel travmatik yaşantıları ve travma sonrası stres 
bozukluğunu (TSSB) değerlendirmek için geliştirilmiş tek ölçektir. Ölçeğe dair 
araştırma Mollica ve arkadaşları (1992) tarafından ağır travmatik yaşantıları olan 
Güneydoğu Asya kökenli mülteci grupları ile klinik ortamda yürütülmüştür. Geçerlik 
güvenirlik analizinde Cronbach alfa katsayısı 0,96 tespit edilmiştir. Likert tipinde 1 
(hiç yok) ile 4 (aşırı derecede) arasında skorlanan maddelerin her birinin toplanarak 
madde sayısına bölünmesi ile elde edilen ortalama puanın 2,5 ve üzerinde olması 
TSSB tanısı için kesme değeri olarak belirlenmiştir (Mollica ve ark., 1992). 

HTÖ, katılımcının kendisinin dolduracağı bir enstrüman olmakla birlikte 
okuma yazması olmayan veya bu konuda zorlanan mültecilere tercüman veya 
araştırmacı maddeleri yüksek sesle okuyarak yardımcı olabilmektedir (Jakobsen ve 
ark., 2011). 

Ölçek dört ayrı bölüm içermektedir. Birinci bölümde potansiyel travmatik 
yaşantılar 16 ayrı başlıkta sorgulanmaktadır. İkinci bölümde travmatik yaşantısı olan 
katılımcının olaya dair kişisel tarifi yer almaktadır. Üçüncü bölüm kafa travmaları ve 
beyin hasarlarına ilişkin maddelerden oluşmaktadır. Dördüncü bölüm TSSB 
semptomlarını ölçen 40 maddeyi kapsamakta ve ilk 16 madde DSM IV travma 
sonrası stres bozukluğu kriterlerine karşılık gelmektedir (Mollica ve ark., 2004, Oruc 
ve ark., 2008). 

Ölçeğin Arapça versiyonu için yürüttükleri çalışmada Shoeb ve arkadaşları 
(2007) psikolojik sıkıntıları ifade etmede sıkça kullanılan Arap kültürüne ait ifadeleri 
(idioms) içeren beş maddeyi “Travma Semptomları (Bölüm 4)” alt ölçeğine 
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eklemiştir. Ölçeğin iç tutarlık analizinde Cronbach alfa katsayısı 0,92’dir. Arapça dili 
her eğitim seviyesinden insanın kolayca anlayabileceği şekilde açık ve basit 
tutulmuştur. Ölçeğin doldurulması sırasında katılımcılar, kendileriyle görüşen 
araştırmacıların hemcinsleri olmasını tercih etmektedir. Özellikle kadınlar cinsel 
saldırıları içeren travmaları daha rahat ifade edebilmektedir (Shoeb ve ark., 2007). 
 
2.4.6. Ölçeklerin Güvenirlik İncelemesi 

Katılımcılara uygulanan ölçeklerin güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlık 
katsayısı ile değerlendirilmiştir. Çalışmamızda hesaplanan iç tutarlık katsayıları 
DSÖ-5 ölçeği için 0,88; MD ölçeği için 0,85; AS ölçeği için 0,87; TSSB ölçeği için 
0,88 olarak tespit edilmiştir. 

Cronbach alfa katsayısı 0,70 ile 0,90 arasında olduğunda kullanılan araçlar 
güvenilir olarak değerlendirilmektedir. Katsayı değerinin 0,80’den büyük olması 
halinde de güvenirliğin iyi düzeyde olduğu ifade edilmektedir. (Nunnally ve 
Bernstein, 1994) 
 
2.5. Etik Kurul Onayı ve Diğer İzinler 

İlgili tez çalışması, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan 
Klinik Çalışmalar Etik Kurulu’nun 18.11.2014 tarih ve 2014/314 sayılı onayı; Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 28.11.2015 tarih ve 33796 sayılı izin yazısına 
istinaden 4 Aralık 2015 ile 4 Mart 2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. 
 
2.6. İstatistiksel Analiz 

Tüm veriler bilgisayar ortamında SPSS 18.0 programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Katılımcılara ait sosyodemografik özellikler, sorgulanan diğer psikososyal 
faktörler ve ölçeklerden elde edilen dört puan türü bu çalışmanın değişkenlerini 
oluşturmaktadır. Tüm değişkenler tanımlayıcı istatistiklerle özetlenmiştir. 

Suriyeli mültecilerin Konya’daki ikamet süreleri 1-6 ay, 7-12 ay ve 13-39 ay 
olarak ayrıca kategorize edilmiştir. Suriyeli mültecilerin yaş dağılımı 18-29 yaş, 30-
39 yaş ve 40-62 yaş olarak üç gruba ayrılmış ve bu üç grupta ruh sağlığına dair ölçek 
puanları incelenmiştir. Ayrıca bildirilen travmatik yaşantıların şiddeti üç seviyede 
kategorize edilmiştir. Travma kategorileri katılımcının kendisinde, ailesinde veya 
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akrabalarında savaş kaynaklı şiddet/saldırı yaşantısı veya ölüm vakası olmayanlar 
(Grup 1), katılımcının kendisinde savaş kaynaklı şiddet/saldırı yaşantısı olmayan, 
ailesinde veya akrabalarında şiddet/saldırı yaşantısı mevcut olan ancak ölüm vakası 
bildirmeyenler (Grup 2), katılımcının kendisinde savaş kaynaklı şiddet/saldırı 
yaşantısı olan, ailesinde veya akrabalarında şiddet/saldırı yaşantısı ve ölüm vakası 
mevcut olanlar (Grup 3) olarak ifade edilmiş ve ruhsal bozukluklarla ilişkisi 
değerlendirilmiştir. 

Yaş, ikamet süresi ve ölçeklerden elde edilen puan türleri gibi sürekli 
değişkenlerin normal dağılıma uygunluk analizi için Kolmogorov-Smirnov testi 
kullanılmıştır. Tüm grupta incelendiğinde hiçbir sürekli değişken normal dağılıma 
uymamaktadır. Bu nedenle nonparametrik hipotez testleri kullanılmıştır. 

Sürekli değişkenlerin bağımsız iki grupta karşılaştırılması için Mann-Whitney 
U testi, bağımsız ikiden fazla grupta karşılaştırılması için Kruskal-Wallis testi 
kullanılmıştır. Korelasyon analizlerinde Spearman rho testi uygulanmıştır. Kategorik 
değişkenlerin bağımsız gruplarda karşılaştırılmasında Ki-Kare testi ile birlikte Yates 
düzeltmesi ve Fischer Exact testleri kullanılmıştır. Tüm hipotez testlerinde iki yönlü 
p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.  
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3. BULGULAR 
 
3.1. Katılımcıların Sosyodemografik Özellikleri 

Konya il merkezindeki Suriyeli mültecilerin ruhsal iyilik halini değerlendiren 
bu tez çalışmasına toplam 487 Suriyeli birey bilgilendirilmiş onamları ile gönüllü 
olarak katılmıştır. 

Katılımcıların %49,49’u (n=241) erkek, %50,51’i (n=246) kadındır. Tüm 
gruptaki etnik dağılım %70,23 (n=342) Arap, %29,77 (n=145) Türkmen olarak 
şekillenmektedir. 

Katılımcıların tüm gruptaki yaş ortalaması 31,08±9,18’dir. Yaş gruplarına 
göre değerlendirildiğinde, %48,67’si (n=237) 18-29 yaş grubunu, %32,85’i (n=160) 
30-39 yaş grubunu,  %18,48’i (n=90) 40-62 yaş grubunu oluşturmaktadır. 

Konya’daki ikamet süresi ortalama 10,35±6,53 aydır. İkamet sürelerine göre 
üç grup oluşturularak incelendiğinde, Konya’ya yerleşeli 1-6 ay olanların orantısı 
%28,95 (n=141), 7-12 aydır ikamet edenler %44,77 (n=218), 13-36 ay olanlar 
%26,28 (n=128) olarak sıralanmaktadır. 

Aynı evde oturan kişi sayısı en az 2, en çok 21, ortalama 8,06±3,22 kişidir. 
Mültecilerin %85,63’ü (n=417) evli ve eşiyle birliktedir, %8,21’i (n=40) bekârdır ve  
%6,16’sı (n=30) ise dul veya eşinden ayrı yaşamaktadır. 

Travma öyküleri sorgulandığında kendisinin saldırıya uğradığını ifade 
edenlerin orantısı %7,60 (n=37), herhangi bir saldırıya uğramadığını ifade edenler ise  
%92,40’dir (n=450). 

Çalışmaya konu olan Suriyeli mülteci grubunu betimleyen sosyodemografik 
özelliklere dair bulgular Tablo 3.1 ve Tablo 3.2’de sunulmuştur. 
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Tablo 3.1. Çalışmaya katılan Suriyeli mültecilerin sosyodemografik özelliklerinin 
tüm grupta incelenmesi (n=487) 

   n %   
       
 Cinsiyet Erkek 241 49,49   
 Kadın 246 50,51   

       
 Yaş 

Grubu 18-29 237 48,67   
 30-39 160 32,85   
 40-62 90 18,48   
       
 Etnik 

Grup Arap 342 70,23   
 Türkmen 145 29,77   
       
 Konya’da 

İkamet 
Süresi 

1-6 ay 141 28,95   
 7-12 ay 218 44,77   
 13-36 ay 128 26,28   
       
 Medeni 

Durum Evli ve eşiyle birlikte 417 85,63   
 Bekâr 40 8,21   
 Dul veya eşinden ayrı 30 6,16   
       
 Öğrenim 

Durumu Öğrenim Derecesi yok 116 23,82   
 İlk ve Ortaokul 322 66,12   
 Lise ve Üniversite 49 10,06   
       
 Çalışma 

Durumu Ailede en az bir çalışan var 296 60,78   
 Ailede çalışan kişi yok  191 39,22   
      
 Suriye’de 

kalan aile 
bireyleri 

Var 451 92,61   
 Yok 36 7,39   
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Tablo 3.2. Çalışmaya katılan Suriyeli mültecilere ait yaş, Konya’da ikamet süresi ve 
aynı evde yaşayan kişi sayısı değişkenlerinin tüm grupta incelenmesi (n=487) 

 En küçük En büyük Ortanca Ortalama St.Sapma 
Yaş 18 62 30 31,08 9,18 
İkamet süresi (ay) 1 36 10 10,35 6,53 
Evde toplam kişi sayısı 2 21 8 8,06 3,22 

 
3.2. Bazı Kategorik Değişkenlerin Cinsiyetle İlişkisinin İncelenmesi 

Mültecilerin yaş gruplarına göre dağılımında erkekler 30-39 yaş ve 40-62 yaş 
gruplarında daha fazladır (2= 6,175; p< 0,05). Medeni durum kategorisinde bekâr 
olmak erkek cinsiyetle, dul veya eşinden ayrı yaşamak kadın cinsiyet ile ilişkilidir 
(2= 25,502; p< 0,001). Katılımcının kendisinin bir çatışma ortasında kalarak 
saldırıya uğrama olasılığı erkek cinsiyette kadın cinsiyete göre daha yüksektir (2= 
23,560; p< 0,001). 

Suriyeli erkek mültecilerin hem barınma ve genel yaşam koşullarından 
memnuniyeti hem de gıda ve beslenmeye dair memnuniyeti daha yüksektir (sırasıyla, 
2= 35,107; p< 0,001 ve 2= 23,718; p< 0,001). 

Günlük ihtiyaçlarını karşılama konusunda yabancı dili önemli bir engel 
olarak hisseden Suriyeli kadın mülteciler erkeklere göre daha fazladır (2= 15,511; 
p< 0,001). Ayrıca sosyal desteğin ve dayanışmanın yetersiz olduğunu düşünen 
Suriyeli kadınlar erkeklerden belirgin olarak daha fazladır (2= 151,788; p< 0,001). 
Benzer biçimde, Suriye’ye geri dönmek isteyen kadınlar erkeklerden daha fazladır 
(2= 16,268; p< 0,001). 

Ev sahibi toplum içerisinde ayrımcılığa uğradığını ifade eden Suriyeli 
erkekler ise kadınlara göre daha fazladır (2= 5,714; p< 0,05). 

Cinsiyetle ilişkisi incelenen bazı sosyodemografik ve psikososyal değişkenler 
Tablo 3.3’te gösterilmiştir.  
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Tablo 3.3. Cinsiyetle ilişkisi incelenen sosyodemografik ve psikososyal etkenler 
  Erkek  Kadın   
  n %  n % 2 p 

         Etnik 
Grup Arap 165 68,46  177 71,95 0,708 0,400 

Türkmen 76 31,53  69 28,05   
         

Yaş 
Grubu 18-29 104 43,15  133 54,06 6,175 0,045 

30-39 90 37,34  70 28,45   
40-62 47 19,50  43 17,48   

         
Medeni 
Durum 

Evli ve 
eşiyle 
birlikte 

205 85,06 
 

212 86,18 25,502 <0,001 

Bekâr 31 12,86 
 

9 3,66   
Dul veya 
eşinden 
ayrı 

5 2,07 
 

25 10,16   
         
Saldırıya 
Uğrama Evet 33 13,69  4 1,62 23,560 <0,001 

Hayır 208 86,30  242 98,37   
         
Barınma 
ve Yaşam 
Koşulları  

Kötü – 
Çok kötü 108 44,81 

 
156 63,41 35,107 <0,001 

Ne iyi – 
Ne kötü 92 38,17 

 
84 34,15   

İyi – 
Çok İyi 41 17,01 

 
6 2,44   

         
Gıda ve 
Beslenme 
Kalitesi 
 

Kötü – 
Çok kötü 75 31,12 

 
117 47,56 23,718 <0,001 

Ne iyi – 
Ne kötü 143 59,34 

 
125 50,81   

İyi – 
Çok İyi 23 9,54 

 
4 1,63   

  



47  

Tablo 3.3 (Devam) Cinsiyetle ilişkisi incelenen sosyodemografik ve psikososyal 
etkenler 

  Erkek  Kadın   
  n %  n % 2 p 

 Dilde 
Engel Evet 110 45,64  156 63,41 15,511 <0,001 

Hayır 131 54,36  90 36,59   
         
Ayrımcılık 
Algısı Evet 58 24,07  38 15,45 5,714 0,017 

Hayır 183 75,93  208 84,55   
         
Yeterli 
Destek Evet 215 89,21  86 34,96 151,788 <0,001 

Hayır 26 10,79  160 65,04   
         
Gelecek 
Beklentisi Dönmek 185 76,76  223 90,65 16,268 <0,001 

Kalmak 56 23,23  23 9,35   
         

 
3.3. Ölçeklerden Elde Edilen Puan ve Olası Tanıların Tüm Katılımcı 

Grubunda İncelenmesi 
“DSÖ-5 Ruhsal İyilik Hali (RİH)” ölçeğinden elde edilen puanlara göre tüm 

katılımcılarda eşik değerin (13) altında kalanların orantısı %53,09’dur (n=258). 
“Majör Depresyon (MD)” ölçeğinde sorgulanan semptomlar DSM-IV 

kriterlerine tabi tutulduğunda grubun genelindeki majör depresyon sıklığı %22,15 
(n=107) olarak tespit edilmiştir. 

“Travma Semptomları (TS)” ölçeğinde DSM-IV kriterlerine göre eşik değerin 
(2,5) üzerinde olan Suriyeliler tüm grubun %22,80’idir (n=109) ve bu kişilerde 
yüksek olasılıkla travma sonrası stres bozukluğu mevcuttur. 

Çalışmaya katılan Suriyelilerin genelinde ruhsal iyilik hali puanı ortalaması 
12,38±5,29; algılanan stres puanı ortalaması 20,79±7,50; majör depresyon puanı 
ortalaması 18,21±8,15 ve travma sonrası stres bozukluğu puanı ortalaması 
2,07±0,55’dir. 

Grubun genelindeki olası ruhsal bozukluk tanılarının sıklığı ve ölçek 
puanlarına ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 3.4 ve Tablo 3.5’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3.4. Ölçeklerden elde edilen puanlara ait tanımlayıcı istatistikler 
 n En küçük En büyük Ortanca Ortalama St.Sapma 
       

RİH 486 2 24 12 12,38 5,29 
MD 483 4 42 18 18,21 8,15 
AS 480 4 36 22 20,79 7,50 
TS 478 1,12 3,56 2 2,07 0,55 

       
DSÖ-5 Ruhsal İyilik Hali Ölçeği (RİH), Majör Depresyon Ölçeği (MD), Algılanan Stres Ölçeği (AS), 
Harvard Travma Ölçeği 4. Bölüm Travma Semptomları (TS). 
 
Tablo 3.5. Çalışmaya katılan Suriyelilerdeki olası ruhsal bozukluk tanılarının sıklığı  

   n % 
      Ruhsal İyilik Hali (Kalite) İyi 228 46,91 
  Kötü 258 53,09 
    
 Majör Depresyon Var 107 22,15 
  Yok 376 77,85 
    
 Travma Sonrası Stres Bozukluğu Var 109 22,80 

  Yok 369 77,20 
       

 
3.4. Ölçeklerden Elde Edilen Puanların Çeşitli Değişkenlerle Birlikte 

İncelenmesi 
 
3.4.1. Ölçek Puanlarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

Cinsiyete göre karşılaştırıldığında “Ruhsal İyilik Hali”, “Algılanan Stres” ve 
“Majör Depresyon” ölçeklerinden elde edilen toplam puanlar arasında anlamlı fark 
vardır. “Travma Semptomları (DSM-IV kriterleri)” ölçeğine ait puanlar açısından ise 
cinsiyetler arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. 

Suriyeli erkeklerin ruhsal iyilik hali puanı kadınlardan daha yüksektir (z= -
8,247; p< 0,001). Kadınlarda ise algılanan stres erkeklere göre daha fazladır (z= -
7,382; p< 0,001). Kadınların majör depresyon puanı erkeklerin puanından daha 
yüksektir (z= -5,656; p< 0,001). 
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Erkeklere ait travma semptomları puanı ile kadınlara ait puan arasında 
anlamlı bir fark yoktur (z= -0,752; p> 0,05). 

Ölçeklerden elde edilen puanların cinsiyete göre karşılaştırılması Tablo 
3.6’da sunulmuştur. 
 
Tablo 3.6. Ölçeklerden elde edilen puanların ve yaş değişkeninin cinsiyete göre 
incelenmesi 

 Erkek Kadın   
   z p 
     

Yaş 31,00(25,00–38,00) 28,00(23,00–35,25) -3,386 0,001 
     
RİH 14,00(11,00–18,00) 10,00(7,00–14,00) -8,247 <0,001 
     
MD 15,00(10,00–22,00) 21,00(14,00–26,00) -5,656 <0,001 
     
AS 18,00(12,00–25,00) 25,00(19,00–29,00) -7,382 <0,001 
     
TS 2,00(1,56–2,52) 2,00(1,69–2,42) -0,752 0,452 

     
Değişkenlere ait değerler ortanca (1.çeyreklik – 3. çeyreklik) olarak ifade edilmiştir. DSÖ-5 Ruhsal 
İyilik Hali Ölçeği (RİH), Majör Depresyon Ölçeği (MD), Algılanan Stres Ölçeği (AS), Harvard 
Travma Ölçeği 4. Bölüm Travma Semptomları (TS) 
 
3.4.2. Ölçek Puanlarının Etnisiteye Göre Karşılaştırılması 

Etnik olarak ait olduğu gruba göre incelendiğinde “Ruhsal İyilik Hali”, 
“Travma Semptomları (DSM-IV kriterleri)” ve “Algılanan Stres”  ölçeklerinden elde 
edilen puanlar arasında anlamlı fark vardır. “Majör Depresyon” ölçeğine ait toplam 
puanlar açısından ise etnik gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya 
çıkmamıştır. 

Türkmenlerin ruhsal iyilik hali puanı Arap etnisitesinden daha yüksektir (z= -
5,232; p< 0,001). Arap mültecilerde algılanan stres puanı Türkmenlere göre daha 
fazladır (z= -3,069; p< 0,05). Araplara ait travma semptomları puanı Türkmenlerin 
puanından daha yüksektir (z= -3,994; p< 0,001). 
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Arap katılımcıların majör depresyon ölçeği toplam puanları ile Türkmenlere 
ait puanlar arasında anlamlı bir fark yoktur (z= -1,806; p> 0,05). 

Etnisiteye göre ölçek puanlarının karşılaştırılması Tablo 3.7’de sunulmuştur. 
 
Tablo 3.7. Ölçeklerden elde edilen puanların ve yaş değişkeninin etnik gruba göre 
karşılaştırılması 

 Arap Türkmen   
   z p 
     

Yaş 29,00(23,00–36,25) 32,00(25,00–37,00) -2,293 0,021 
     
RİH 11,00(7,00–15,00) 14,00(11,00–19,00) -5,232 <0,001 
     
MD 18,00(11,00–25,00) 17,00(10,00–23,00) -1,806 0,071 
     
AS 23,00(14,00–28,00) 20,00(13,00–25,00) -3,069 0,002 
     
TS 2,00(1,69–2,50) 1,81(1,56–2,25) -3,994 <0,001 

     
Değişkenlere ait değerler ortanca (1.çeyreklik – 3. çeyreklik) olarak ifade edilmiştir. DSÖ-5 Ruhsal 
İyilik Hali Ölçeği (RİH), Majör Depresyon Ölçeği (MD), Algılanan Stres Ölçeği (AS), Harvard 
Travma Ölçeği 4. Bölüm Travma Semptomları (TS) 
 
3.4.3. Ölçek Puanlarının Yaş Gruplarına Göre Karşılaştırılması 

Yaş gruplarına göre “Majör Depresyon” ölçeğinden elde edilen toplam 
puanlar arasında anlamlı fark vardır. “Ruhsal İyilik Hali”, “Algılanan Stres” ve 
“Travma Semptomları (DSM-IV kriterleri)” ölçeklerine ait puanlar açısından ise yaş 
grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. 

Yaş gruplarına ait majör depresyon puanları arasında ortaya çıkan anlamlı 
fark dolayısıyla bu üç grup ikili karşılaştırmalarla incelenmiştir. İstatistiksel 
anlamlılık düzeyi Bonferroni düzeltmesi ile değerlendirilmiştir. 18-29 yaş grubunun 
majör depresyon puanının 40-62 yaş grubunun puanında daha yüksek olduğu 
gözlenmiştir (z= -2,588; p< 0,05). Diğer ikili karşılaştırmalar yeterli istatistiksel 
anlamlılık düzeyine erişmemiştir. Ruhsal iyilik hali puanları, algılanan stres puanları 
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ve travma semptomu puanları açısından yaşa ait üç kategori arasında anlamlı bir fark 
yoktur (sırasıyla 2= 3,100; p> 0,05; 2= 2,433; p> 0,05 ve 2= 1,134; p> 0,05). 

Ölçek puanlarının yaş gruplarına göre karşılaştırılması Tablo 3.8’de 
sunulmuştur. 
 
Tablo 3.8. Ölçeklerden elde edilen puanların yaş gruplarına göre karşılaştırılması 

 18-29 yaş  30-39 yaş  40-62 yaş    
    2 p 

      
RİH 12,00(8,00–15,00) 12,50(8,00–17,00) 12,00(8,00–16,00) 3,100 0,212 
      
MD 19,00(12,00–26,00) 17,00(11,00–24,00) 15,00(9,50–23,00) 7,114 0,028a 
      
AS 23,00(14,00–27,00) 23,00(14,00–27,00) 20,00(13,00–27,00) 2,433 0,296 
      
TS 2,00(1,62–2,50) 2,00(1,62–2,42) 1,87(1,62–2,37) 1,134 0,567 
      

Değişkenlere ait değerler ortanca (1.çeyreklik – 3. çeyreklik) olarak ifade edilmiştir. DSÖ-5 Ruhsal 
İyilik Hali Ölçeği (RİH), Majör Depresyon Ölçeği (MD), Algılanan Stres Ölçeği (AS), Harvard 
Travma Ölçeği 4. Bölüm Travma Semptomları (TS). a 18-29 yaş grubu > 40-62 yaş grubu 
 

3.4.4. Ölçek Puanlarının Travma Öyküsüne Göre Karşılaştırılması 
Travma öyküsünün şiddetine göre incelendiğinde tüm ölçek puanları arasında 

anlamlı fark vardır. 
Ruhsal iyilik hali puanları travma kategorilerine göre anlamlı olarak 

değişmektedir (2= 65,711; p< 0,001). İleri analiz olarak ikili karşılaştırmalar 
uygulanmış, istatistiksel anlamlılık düzeyi Bonferroni düzeltmesi ile 
değerlendirilmiştir. Kendisi saldırıya maruz kalan veya ailesinden birinin hayatını 
kaybettiğini ifade eden katılımcıların (Grup 3) ruhsal iyilik hali puanı akrabalarında 
sadece saldırı öyküsü olanların (Grup 2) puanından daha düşüktür (z= -4,993, p< 
0,001). Ayrıca Grup 3’e ait ruhsal iyilik hali herhangi bir saldırı veya ölüm öyküsü 
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belirtmeyen mültecilerin (Grup 1) puanından belirgin biçimde daha kötüdür (z= -
7,975, p< 0,001). 

Majör depresyon puanları travma kategorilerine göre anlamlı olarak 
değişmektedir (2= 76,551; p< 0,001). İleri analiz olarak ikili karşılaştırmalar 
uygulanmış, istatistiksel anlamlılık düzeyi Bonferroni düzeltmesi ile 
değerlendirilmiştir. Kendisi saldırıya maruz kalan veya ailesinden birinin hayatını 
kaybettiğini ifade eden katılımcıların (Grup 3) majör depresyon puanı akrabalarında 
sadece saldırı öyküsü olanların (Grup 2) puanından daha yüksektir (z= -5,237, p< 
0,001). Grup 3’e ait majör depresyon puanı herhangi bir saldırı veya ölüm öyküsü 
belirtmeyen kişilerin (Grup 1) puanından daha fazladır (z= -8,678, p< 0,001). 

Travma kategorilerine göre anlamlı olarak değişen algılanan stres skorları için 
ileri analiz olarak ikili karşılaştırmalar uygulanmış, istatistiksel anlamlılık düzeyi 
Bonferroni düzeltmesi ile değerlendirilmiştir. (2= 52,089; p< 0,001). Kendisi 
saldırıya maruz kalan veya ailesinden birinin hayatını kaybettiğini ifade eden 
katılımcıların (Grup 3) algılanan stres skoru akrabalarında sadece saldırı öyküsü 
olanların (Grup 2) skorundan daha yüksektir  (z= -5,036; p< 0,001). Ayrıca Grup 3’e 
ait stres puanları herhangi bir saldırı veya ölüm öyküsü belirtmeyen kişilerin (Grup 
1) puanından daha fazladır (z= -6,922; p< 0,001). 

Travma semptomlarının yoğunluğunu ifade eden ölçek puanları travmatik 
yaşantıların şiddetiyle birlikte artış göstermektedir (2= 114,002; p< 0,001). İleri 
analiz olarak ikili karşılaştırmalar uygulanmış, istatistiksel anlamlılık düzeyi 
Bonferroni düzeltmesi ile değerlendirilmiştir. Her üç kategorinin travma semptom 
puanları birbirinden anlamlı olarak farklıdır. Kendisi saldırıya maruz kalan veya 
ailesinden birinin hayatını kaybettiğini ifade eden katılımcıların (Grup 3) travma 
semptomları skoru, akrabalarında sadece saldırı öyküsü olanların (Grup 2) skorundan 
daha yüksektir  (z= -7,621, p< 0,001). Grup 3’e ait travma skoru herhangi bir saldırı 
veya ölüm öyküsü belirtmeyen kişilerin (Grup 1) skorundan daha fazladır (z= -
10,038; p< 0,001). Ayrıca Grup 2’nin travma skoru Grup 1’in skorundan yine 
anlamlı olarak yüksektir (z= -2,645; p< 0,05). 

Travma kategorilerine göre ölçek puanlarının karşılaştırılması Tablo 3.9’da 
gösterilmiştir.  
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Tablo 3.9. Travma kategorilerine göre ölçeklerden elde edilen puanların ve yaş 
değişkeninin karşılaştırılması 

       Grup 1 Grup 2 Grup 3   
    2 p 
      
Yaş 30,00(24,00–37,00) 30,00(25,00–37,00) 29,00(23,00–36,00) 0,451 0,798 
      
RİH 14,00(11,00–18,00) 13,00(9,00–17,00) 9,00(7,00–12,00) 65,711 <0,001a 
      
MD 14,00(10,00–21,00) 16,50(10,25–23,00) 24,00(17,00–28,00) 76,551 <0,001b 
      
AS 18,00(12,50–25,50) 21,00(13,00–25,00) 26,00(21,00–30,00) 52,089 <0,001b 
      
TS 1,75(1,56–2,06) 1,94(1,62–2,25) 2,60(2,00–2,94) 114,002 <0,001c 
      

Değişkenlere ait değerler ortanca (1.çeyreklik – 3. çeyreklik) olarak ifade edilmiştir. DSÖ-5 Ruhsal 
İyilik Hali Ölçeği (RİH), Majör Depresyon Ölçeği (MD), Algılanan Stres Ölçeği (AS), Harvard 
Travma Ölçeği 4. Bölüm Travma Semptomları (TS). Katılımcının kendisinde, ailesinde veya 
akrabalarında savaş kaynaklı şiddet/saldırı yaşantısı veya ölüm vakası olmayanlar (Grup 1); 
Katılımcının kendisinde savaş kaynaklı şiddet/saldırı yaşantısı olmayan, ailesinde veya akrabalarında 
şiddet/saldırı yaşantısı mevcut olan ancak ölüm vakası bildirmeyenler (Grup 2); Katılımcının 
kendisinde savaş kaynaklı şiddet/saldırı yaşantısı olan, ailesinde veya akrabalarında şiddet/saldırı 
yaşantısı ve ölüm vakası mevcut olanlar (Grup 3). a 1 > 3; 2 > 3. b 3 > 1; 3 > 2. c 3 > 1; 3 > 2; 2 > 1. 
 
 
3.5. DSM-IV Kriterleri ve Ölçek Kesme Değerlerine Göre Olası Ruhsal 

Bozukluk Tanılarının Çeşitli Değişkenlerle Birlikte İncelenmesi 
 
3.5.1. Ruhsal Bozukluk Tanıları ile Cinsiyet Arasındaki İlişki 

Suriyeli kadın mültecilerin %67,35’i (n=165) ruhsal iyilik hali için eşik değer 
olan 13 puanın altındadır. Erkeklerde eşik değerin altında skorlama yapanlar 
kadınlara göre oldukça azdır (2= 40,343; p< 0,001). Majör depresyon semptomları 
sorgulandığında tanı alma olasılığı kadın mülteciler için erkeklere göre daha fazladır 
(2= 11,048; p< 0,05). Travma sonrası stres bozukluğu açısından cinsiyet grupları 
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildir (2= 2,839; p> 0,05). 
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Cinsiyet ile ruhsal bozukluk tanıları arasındaki ilişkiye dair bulgular Tablo 
3.10’da gösterilmiştir. 
 
Tablo 3.10. Cinsiyet ile ruhsal bozukluk tanıları ve travma kategorileri arasındaki 
ilişkinin değerlendirilmesi 

  Erkek Kadın   
  n % n % 2 p 
        Travma       
 Grup 1 110 45,64 109 44,31 0,979 0,613 
 Grup 2 49 20,33 59 23,98   
 Grup 3 82 34,02 78 31,71   
        RİH       

 İyi 148 61,41 80 32,65 40,343 <0,001 
 Kötü 93 38,59 165 67,35   
        MD       
 Var 38 15,83 69 28,40 11,048 0,001 
 Yok 202 84,17 174 71,60   
        TSSB       
 Var 62 26,05 47 19,58 2,839 0,092 
 Yok 176 73,95 193 80,42   
        

Ruhsal iyilik hali (RİH), Majör depresyon (MD), Travma sonrası stres bozukluğu(TSSB).Katılımcının 
kendisinde, ailesinde veya akrabalarında savaş kaynaklı şiddet/saldırı yaşantısı veya ölüm vakası 
olmayanlar (Grup 1); Katılımcının kendisinde savaş kaynaklı şiddet/saldırı yaşantısı olmayan, 
ailesinde veya akrabalarında şiddet/saldırı yaşantısı mevcut olan ancak ölüm vakası bildirmeyenler 
(Grup 2); Katılımcının kendisinde savaş kaynaklı şiddet/saldırı yaşantısı olan, ailesinde veya 
akrabalarında şiddet/saldırı yaşantısı ve ölüm vakası mevcut olanlar (Grup 3). 
 
 
3.5.2. Ruhsal Bozukluk Tanıları ile Etnisite Arasındaki İlişki 

Arap etnisitesinin %57,48’i (n=196) ruhsal iyilik hali için açısından eşik 
değer olan 13 puanın altındadır. Etnik olarak Türkmen olduğunu ifade edenlerden 
eşik değerin altında kalanlar Araplara göre daha azdır (2= 8,851; p< 0,05). Travma 
sonrası stres bozukluğu tanısı açısından Arap mülteciler Türkmen mültecilerden daha 
fazla risk altındadır (2= 4,125; p< 0,05). Majör depresyon açısından etnik gruplar 
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildir (2= 0,257; p> 0,05). 
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Etnisite ile ruhsal bozukluk tanıları arasındaki ilişkiye dair bulgular Tablo 
3.11’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 3.11. Etnisite ile ruhsal bozukluk tanıları ve travma kategorileri arasındaki 
ilişkinin değerlendirilmesi 

  Arap Türkmen   
  n % n % 2 p 
        Travma       
 Grup 1 133 38,89 86 59,31 20,033 <0,001 
 Grup 2 78 22,81 30 20,69   
 Grup 3 131 38,30 29 20,00   
        RİH       
 İyi 145 42,52 83 57,24 8,851 0,003 
 Kötü 196 57,48 62 42,76   
        MD       
 Var 77 22,78 30 20,69 0,257 0,612 
 Yok 261 77,22 115 79,31   
        TSSB       
 Var 85 25,53 24 16,55 4,125 0,042 
 Yok 248 74,47 121 83,45   
        

Ruhsal iyilik hali (RİH), Majör depresyon (MD), Travma sonrası stres bozukluğu(TSSB). 
Katılımcının kendisinde, ailesinde veya akrabalarında savaş kaynaklı şiddet/saldırı yaşantısı veya 
ölüm vakası olmayanlar (Grup 1); Katılımcının kendisinde savaş kaynaklı şiddet/saldırı yaşantısı 
olmayan, ailesinde veya akrabalarında şiddet/saldırı yaşantısı mevcut olan ancak ölüm vakası 
bildirmeyenler (Grup 2); Katılımcının kendisinde savaş kaynaklı şiddet/saldırı yaşantısı olan, ailesinde 
veya akrabalarında şiddet/saldırı yaşantısı ve ölüm vakası mevcut olanlar (Grup 3). 
 
3.5.3. Ruhsal Bozukluk Tanıları ile Travma Öyküsü Arasındaki İlişki 

Suriyeli mültecilerin maruz kaldıkları travmatik olayların şiddetine göre 
incelendiğinde ruhsal iyilik hali travma kategorilerinde anlamlı olarak değişmektedir. 
Saldırı veya ölüm öyküsü olmayanların (Grup 1) %38,81’i (n=85), akrabalarında 
sadece saldırı öyküsü olanların (Grup 2) %46,30’u (n=50), kendisi saldırıya maruz 
kalan veya akrabalarından birinin hayatını kaybettiğini bildirenlerin (Grup 3) 
%77,36’sı (n=123) eşik değerin altında skorlama yapmıştır (2= 57,527; p< 0,001). 
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Benzer şekilde majör depresyon travma kategorilerinde anlamlı olarak 
değişmektedir. Saldırı ve ölüm öyküsü olmayanların %14,22’si (n=31), 
akrabalarından birine sadece saldırı olayı tarifleyenlerin %19,45’i (n=21), kendisi 
saldırıya maruz kalan veya akrabalarından birinin hayatını kaybettiğini bildirenlerin 
%35,03’ü (n=55) DSM-IV majör depresyon kriterlerini karşılamaktadır (2= 23,514; 
p< 0,001). 

Travma semptomları sorgulandığında, kendisi saldırıya maruz kalan veya 
akrabalarından birini kaybeden kişilerden oluşan Grup 3’ün travma sonrası stres 
bozukluğu riski diğer iki gruptan anlamlı olarak daha fazladır. Saldırı ve ölüm 
öyküsü olmayanların %9,72’si (n=21), akrabalarından birine sadece saldırı olayı 
tarifleyenlerin %4,63’ü (n=5), katılımcının kendisinin saldırıya maruz kaldığı veya 
akrabalarından birinin hayatını kaybettiğini bildirenlerin %53,90’ı (n=83) eşik puan 
üzerinde skorlama ile travma sonrası stres bozukluğu açısından risk altındadır (2= 
125,835; p< 0,001). 

Travma kategorileri ile ruhsal bozukluk tanıları arasındaki ilişkiye dair 
bulgular Tablo 3.12’de sunulmuştur.  
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Tablo 3.12. Travma kategorileri ile ruhsal bozukluk tanıları arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesi 

  Travma kategorileri  
  Grup 1 Grup 2 Grup 3  
  n % n % n % 2 p 
          RİH         
 İyi 134 61,19 58 53,70 36 22,64 57,527 <0,001 
 Kötü 85 38,81 50 46,30 123 77,36   
          MD         
 Var 31 14,22 21 19,45 55 35,03 23,514 <0,001 
 Yok 187 85,78 87 80,55 102 64,97   
          TSSB         
 Var 21 9,72 5 4,63 83 53,90 125,835 <0,001 
 Yok 195 90,28 103 95,37 71 46,10   
          

Ruhsal iyilik hali (RİH), Majör depresyon (MD), Travma sonrası stres bozukluğu(TSSB). 
Katılımcının kendisinde, ailesinde veya akrabalarında savaş kaynaklı şiddet/saldırı yaşantısı veya 
ölüm vakası olmayanlar (Grup 1); Katılımcının kendisinde savaş kaynaklı şiddet/saldırı yaşantısı 
olmayan, ailesinde veya akrabalarında şiddet/saldırı yaşantısı mevcut olan ancak ölüm vakası 
bildirmeyenler (Grup 2); Katılımcının kendisinde savaş kaynaklı şiddet/saldırı yaşantısı olan, ailesinde 
veya akrabalarında şiddet/saldırı yaşantısı ve ölüm vakası mevcut olanlar (Grup 3). 
 
3.5.4. Ruhsal Bozukluk Tanıları ile Bazı Psikososyal Etkenler Arasındaki İlişki 

Yabancı dil nedeniyle günlük temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını 
ifade eden Suriyelilerde daha fazla majör depresyon ve daha fazla travma sonrası 
stres bozukluğu tanısı olmasına rağmen bunlar arasındaki ilişki istatistiksel olarak 
anlamlı düzeye ulaşmamıştır (sırasıyla 2= 2,898; p> 0,05 ve 2= 3,018; p> 0,05 ). 
Dil engeli ile ruhsal iyilik hali arasında ise anlamlı bir ilişki mevcuttur. Günlük 
ihtiyaçlarını karşılama konusunda yabancı dili önemli bir engel olarak hissedenlerin 
ruhsal iyilik hali düzeyi diğerlerine göre daha kötüdür (2= 15,147; p< 0,001). 

Suriyeli mültecilerin ev sahibi toplum içerisinde ayrımcılığa uğrama durumu 
ile ruhsal iyilik hali düzeyi, majör depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu 
tanıları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir (sırasıyla 2= 0,000; p> 0,05; 
2= 0,004; p> 0,05 ve 2= 0,423; p> 0,05). 
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Sosyal desteğin, Suriyeliler arasındaki sosyal bağların ve dayanışmanın 
yetersiz olduğunu düşünen Suriyelilerde daha fazla majör depresyon ve daha fazla 
travma sonrası stres bozukluğu tanısı olmasına rağmen bu fark istatistiksel olarak 
anlamlı düzeye ulaşmamıştır (sırasıyla 2= 0,611; p> 0,05 ve 2= 0,150; p> 0,05 ). 
Sosyal destek ve dayanışma ile ruhsal iyilik hali arasında ise anlamlı bir ilişki 
mevcuttur. Sosyal destek ve dayanışmanın yetersiz olduğunu düşünenlerin ruhsal 
iyilik hali düzeyi diğerlerine göre daha kötüdür (2= 42,416; p< 0,001). 

Dil engeli, ayrımcılık algısı, sosyal destek ve dayanışma algısı ile ruhsal 
bozukluk tanıları arasındaki ilişkiye dair bulgular Tablo 3.13, Tablo 3.14 ve Tablo 
3.15’te gösterilmiştir. 
 
Tablo 3.13. Dil engeli ile ruhsal bozukluk tanıları arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesi 

 Dil engeli  
  Var Yok   
  n % n % 2 p 
        RİH       
 İyi 103 38,87 125 56,56 15,147 <0,001 
 Kötü 162 61,13 96 43,44   
        MD       
 Var 66 25,10 41 18,64 2,898 0,089 
 Yok 197 74,90 179 81,36   
        TSSB       
 Var 67 25,87 42 19,18 3,018 0,082 
 Yok 192 74,13 177 80,82   
        

Ruhsal iyilik hali (RİH), Majör depresyon (MD), Travma sonrası stres bozukluğu(TSSB). 
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Tablo 3.14. Ayrımcılık algısı ile ruhsal bozukluk tanıları arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesi 

 Ayrımcılık algısı  
  Var Yok   
  n % n % 2 p 
        RİH       
 İyi 45 46,87 183 46,92 0,000 0,993 
 Kötü 51 53,13 207 53,08   
        MD       
 Var 22 22,92 85 21,96 0,004 0,949 
 Yok 74 77,08 302 78,04   
        TSSB       
 Var 19 19,79 90 23,56 0,423 0,515 
 Yok 77 80,21 292 76,44   
        

Ruhsal iyilik hali (RİH), Majör depresyon (MD), Travma sonrası stres bozukluğu(TSSB).  
 
Tablo 3.15. Sosyal destek ve dayanışma algısı ile ruhsal bozukluk tanıları arasındaki 
ilişkinin değerlendirilmesi 

 Sosyal destek ve dayanışma  
  Yeterli Yetersiz   
  n % n % 2 p 
        RİH       
 İyi 176 58,47 52 28,11 42,416 <0,001 
 Kötü 125 41,53 133 71,89   
        MD       
 Var 63 21,00 44 24,04 0,611 0,435 
 Yok 237 79,00 139 75,96   
        TSSB       
 Var 66 22,22 43 23,76 0,150 0,698 
 Yok 231 77,78 138 76,24   
        

Ruhsal iyilik hali (RİH), Majör depresyon (MD), Travma sonrası stres bozukluğu(TSSB).   
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3.6. Psikososyal Etkenler ile Algılanan Stres Düzeyi Arasındaki İlişki 
Dilde engel algısı ile algılanan stres düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. Yabancı dil nedeniyle günlük temel ihtiyaçlarını karşılamakta 
zorlandığını ifade eden Suriyelilerin algılanan stres düzeyi böyle bir sorun 
hissetmeyenlerin stres düzeyinden daha fazladır (z= -3,851; p< 0,001). 

Sosyal destek ve dayanışma algısı ile algılanan stres düzeyi arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmaktadır. Sosyal destek ve dayanışmanın yetersiz olduğunu ifade eden 
Suriyelilerin algılanan stres düzeyi bu desteğin yeterli olduğunu ifade edenlerden 
daha fazladır (z= -5,594; p< 0,001). 

Suriyeli mültecilerde ayrımcılık algısı ile algılanan stres düzeyi arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (z= -0,139; p> 0,05) . 
 
3.7. Majör Depresyon ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Birlikteliği 

DSM-IV kriterlerine göre olası ruhsal bozuklukların komorbiditesi 
incelendiğinde travma sonrası stres bozukluğu açısından olası tanı alan Suriyelilerin 
%51,38’inde (n=56) majör depresyon tanısı da vardır. Travma sonrası stres 
bozukluğu olmayan grubun sadece %13,82’sinde (n=51) olası majör depresyon tanısı 
mevcuttur. Travma sonrası stres bozukluğu tanısı alanların daha fazla majör 
depresyon geliştirme riskine sahip olduğu gözlenmektedir (2= 68,306; p< 0,001). 

Majör depresyon ile travma sonrası stres bozukluğu komorbiditesine ait 
bulgular Tablo 3.16’da özetlenmiştir. 
 
Tablo 3.16. Majör depresyon ile travma sonrası stres bozukluğu ilişkisinin 
değerlendirilmesi 

 TSSB  
  Var Yok   
  n % n % 2 p 
        MD Var 56 51,38 51 13,82 68,306 <0,001 

Yok 53 48,62 318 86,18   
        

Majör depresyon (MD), Travma sonrası stres bozukluğu(TSSB).  
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3.8. Ölçek Puanları, Yaş ve İkamet Süresi Arasındaki Korelasyonun 
İncelenmesi 
 Ölçeklerden elde edilen puan türlerinin birbiriyle olan ilişkisi incelendiğinde 

ruhsal iyilik hali, algılanan stres düzeyi, majör depresyon ve travma sonrası stres 
bozukluğu arasında istatistiksel olarak anlamlı ve orta-iyi düzeyde bir korelasyon 
mevcuttur. Buna göre algılanan stres ile majör depresyon ve travma sonrası stres 
bozukluğu arasında orta-iyi düzeyde pozitif yönlü korelasyon mevcuttur (sırasıyla r= 
0,61; p< 0,01 ve r= 0,57; p< 0,01). 

Ruhsal iyilik hali ile majör depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu 
arasında orta-iyi düzeyde negatif yönlü korelasyon mevcuttur (sırasıyla r= -0,64; p< 
0,01 ve r= -0,49; p< 0,01). 

Suriyeli mültecilerin Konya’daki ikamet süresi ile ruhsal bozukluklara ait 
puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte zayıf veya önemsiz 
düzeyde bir korelasyon vardır. İkamet süresi, ruhsal iyilik hali ile pozitif yönde 
korelasyon (r= 0,14; p< 0,01) gösterirken, algılanan stres ile negatif yönde 
korelasyon (r= -0,10; p< 0,05) göstermektedir. 

Ölçek puanları, yaş ve Konya’daki ikamet süresi arasındaki korelasyona ait 
bulgular Tablo 3.17’de özetlenmiştir. 
 
Tablo 3.17. Ölçek puanları, yaş ve Konya’daki ikamet süresi arasındaki ilişkinin 
Spearman rho testi ile incelenmesi ve korelasyon katsayıları (r) 

 Yaş İkamet süresi TS AS MD 
      

RİH  0,08  0,14** − 0,49** − 0,63** − 0,64** 
MD − 0,12* − 0,09*  0,62**  0,61**   
AS − 0,06 − 0,10*  0,57**     
TS − 0,03 − 0,14**    
İkamet süresi  0,10*  
      

DSÖ-5 Ruhsal İyilik Hali Ölçeği (RİH), Majör Depresyon Ölçeği (MD), Algılanan Stres Ölçeği (AS), 
Harvard Travma Ölçeği 4. Bölüm Travma Semptomları (TS). * p<0,05 ** p<0,01  
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4. TARTIŞMA 
İlgili tez çalışması Konya il merkezine yerleşmiş olan 18-65 yaş arası Suriyeli 

mültecilerin ruhsal iyilik halinin değerlendirilmesi ve ruhsal bozukluklarla ilişkili 
etkenlerin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Elde edilen bulgular literatürdeki 
diğer yayınların bulguları ile kıyaslanmış ve mültecilerin ruh sağlığına ilişkin 
çıkarımlar tartışılmıştır.  

Çalışmamızın örneklemini oluşturan Suriyeli mültecilerin %53’ü ruhsal iyilik 
hali açısından eşik değer altında kalarak kötü sağlık kalitesi sergilemektedir. Olası 
ruhsal bozukluk tanıları açısından majör depresyon (MD) sıklığı %22,1; travma 
sonrası stres bozukluğunun (TSSB) sıklığı ise %22,8’dir. 

Toplumların genelindeki depresyon yaygınlığı konusunda yapılan kültürler 
arası karşılaştırmalı çalışmalarda majör depresyon prevalansı %1 ile %17 arasında 
değişmekte ve ortalaması %9’dur (Andrade ve ark., 2003). DSÖ verilerine göre 
depresyonun Avrupa bölgesindeki ortalama yıllık prevalansı %7 civarındadır. 
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Erol ve arkadaşları (1998) tarafından 
yayınlanan “Türkiye Ruh Sağlığı Profili 1998” raporunda 12 aylık depresif nöbet 
yaygınlığı erkeklerde %2,3; kadınlarda %5,4 ve tüm nüfusta %4,0 olarak 
bildirilmektedir. Sağlık Bakanlığının 2015 yılında yayınlamış olduğu “Sağlık 
İstatistikleri Yıllığı 2014” raporunda Türkiye’deki yetişkinlerde bir yıllık depresyon 
prevalansı erkeklerde %7,4; kadınlarda %14,5 ve toplum genelinde %11,0 olarak 
tespit edilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2015). 

Bu açıdan değerlendirildiğinde çalışmamızın örnekleminden elde edilen 
depresyon sıklığının ev sahibi toplumun ortalamasından fazla olduğu ifade edilebilir. 

Uluslararası ölçekte yapılan epidemiyolojik çalışmalarda toplum genelinde 
genç ve orta yaş grubundaki TSSB prevalansı yaklaşık %5’tir. (Carmassi ve ark., 
2014, Olaya ve ark., 2015, Reynolds ve ark., 2016). Çalışmamıza katılan Suriyeli 
mültecilerin toplumun geneline göre daha fazla travmatik yaşantı ile birlikte daha 
fazla TSSB semptomları sergilediği ifade edilebilir. 

İsveç ve Danimarka’da yapılan çeşitli çalışmaların bulgularına göre ev sahibi 
toplumun geneli ile karşılaştırıldığında mültecilerin ruh sağlığı düzeyinin daha kötü 
olduğu bildirilmektedir (Hollander ve ark., 2013, Norredam ve ark., 2010). Özellikle 
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çatışma ve savaş alanlarından gelen Orta Doğu kökenli mültecilerde ruhsal 
bozukluklar daha da öne çıkmaktadır (Norredam ve ark., 2009) 

Avustralya merkezli yürütülen bir araştırmada Iraklı mültecilerden oluşan 
denek grubunun %23’ünde TSSB, %34’ünde MD ile uyumlu bulgular tespit 
edilmiştir (Nickerson, 2009). Arnavut mültecilerin katıldığı başka bir çalışmada 
grubun %26,4’ünde TSSB, %41,4’ünde MD saptanmıştır (Kashdan ve ark., 2009). 
Schweitzer ve arkadaşları (2011), Burmalı mültecilerdeki TSSB’nu %26, MD’nu 
%36 olarak bildirmiştir. Dunlavy (2010), farklı milliyetlerden oluşan bir mülteci 
örneklemindeki ruhsal bozuklukları araştırdığı çalışmasında tüm grupta MD sıklığını 
%20 ve TSSB sıklığını %47 olarak bulmuştur.  

Morina ve arkadaşları (2013b) Balkan ülkelerinden kaçan mültecilerde savaş 
kaynaklı ruhsal semptomları incelemiştir. Bu mülteci grubunda TSSB yaygınlığı 
%33,1 tespit edilmiştir. Sondergaard ve arkadaşları (2002) da Iraklı mültecilerle 
yaptıkları çalışmada TSSB sıklığını %37,2 olarak bildirmiştir. 

Dobricki ve arkadaşları (2010) tarafından dört farklı etnik grupta yürütülen 
çalışmada, mülteci gruplarındaki travma sonrası stres bozukluğu %15,8 ile %37,4; 
depresyon ise %5,2 ile %22,7 arasında değişmektedir. 

Literatürde majör depresyon ve travma sonrası stres bozukluğunun 
mültecilerde ne sıklıkta gözlendiğine dair farklı değerler sunulmaktadır. Diğer bazı 
araştırmacılarca bildirilen MD ve TSSB düzeyleri bu çalışmada elde ettiğimiz 
değerlerden daha fazladır. Ancak Konya’ya yerleşen Suriyeli mülteci örnekleminde 
majör depresyon ve travma sonrası stres bozukluğunun görülme sıklığı literatür 
bilgilerinin geneli ile uyumludur. 

İleri sürdüğümüz hipotezler doğrultusunda ruhsal iyilik halinin cinsiyetle, 
etnisiteyle ve travmatik yaşantılarla ilişkisi incelenmiştir. 

Çalışmamızın örneklemini oluşturan Suriyeli mültecilerin yarısından fazlası 
(%53) ruhsal iyilik hali açısından kötü yaşam kalitesi sergilemektedir. Suriyeli 
erkeklerin ruhsal iyilik hali puanları ise kadınlardan daha iyidir. Erkeklerde eşik 
değerin altında skorlama yapanlar kadınlara göre oldukça azdır. Türkmenlerin ruhsal 
iyilik hali puanı Arap etnisitesinden daha yüksektir. Türkmen olduğunu ifade 
edenlerden eşik değerin altında kalanlar Araplara göre daha azdır.  
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Ruhsal iyilik hali puanı ile yaşa ait üç kategori arasında anlamlı bir ilişki 
yoktur. Benzer şekilde yaş ile korelasyonu incelendiğinde yine anlamlı bir ilişki 
mevcut değildir. 

Ruhsal iyilik hali puanları travma kategorilerine göre anlamlı olarak 
değişmektedir. Kendisi saldırıya maruz kalan veya ailesinden birinin hayatını 
kaybettiğini ifade eden katılımcıların ruhsal iyilik hali diğer iki kategoriden belirgin 
biçimde daha kötüdür. 

İsveç’teki mülteci veya sığınmacı olarak kayıtlı kişilerin ruh sağlığı 
araştırmasında, bu kişilere reçete edilen psikiyatrik ilaçların kayıtları ruhsal iyilik 
hali için bir gösterge olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada kadınlara daha fazla 
psikiyatrik ilaç reçetelenmiş olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca daha ileri yaşta olanlara, 
daha ileri düzeyde eğitim derecesi olanlara, boşanmış veya dul olanlara daha fazla 
psikotropik ilaç reçetelenmiştir (Hollander ve ark., 2011, 2013). 

Danimarka’ya yerleşmiş olan farklı etnisitelere mensup mültecilerle yapılan 
çalışmalarda özellikle çatışma alanlarından gelen Orta Doğu kökenli kişilerde ruhsal 
bozukluklar daha fazladır. Cinsiyet açısından incelendiğinde ise erkeklerde daha 
fazla ruhsal sorun mevcut olduğu bildirilmektedir (Norredam ve ark., 2009, 2010). 
Tinhög (2009), sosyal ve ekonomik dezavantajların ruhsal iyilik hali ile ilişkili 
olduğunu ve travmatik yaşantıların yoğunluğu arttıkça ruhsal iyilik düzeyinin 
azalmakta ve depresif semptomların artmakta olduğunu ifade etmektedir. 

Schweitzer ve arkadaşları (2011) ise cinsiyet açısından ruhsal sağlık 
düzeyinde anlamlı bir fark tespit edememiştir. 

Çalışmamızda Suriyeli kadın mültecilerin algılanan stres seviyesinin 
erkeklere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Arap mültecilerde de algılanan 
stres düzeyi Türkmenlere göre daha fazladır. Kendisi saldırıya maruz kalan veya 
ailesinden birinin hayatını kaybettiğini ifade eden Suriyelilerin algıladığı stres diğer 
iki kategoriden belirgin biçimde daha yüksektir. Yaş grupları arasında ise anlamlı bir 
fark yoktur. 

Tez çalışmamızın bulgularından farklı olarak Rasmussen ve Annan (2010) 
tarafından Darfur’daki mülteci kamplarında barınan mültecilerin mevcut stres 
etkenlerine yönelik yapılan çalışmada erkeklerin ve daha genç yaşta olanların günlük 
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sıkıntılara bağlı stresi daha fazla hissettiklerini bildirmektedir. Aynı araştırmacının 
diğer bir yayınında günlük temel ihtiyaçlar ve güvenliğe dair endişelerin, travmatik 
olaylardan daha güçlü bir biçimde psikolojik sıkıntı haliyle ilişkili olduğu 
vurgulanmaktadır (Rasmussen ve ark., 2010). 

Çalışmamızın hipotezleri ışığında majör depresyona ilişkin bulguları 
incelediğimizde, Suriyeli kadınların majör depresyon (MD) puanlarının daha yüksek 
olduğu ve majör depresyon tanısı alma olasılığı olan kadınların yüzdesinin (%28,40) 
erkeklerden (%15,83) daha fazla olduğu gözlenmektedir. 

Arapların majör depresyon puanı ile Türkmen mültecilere ait puan arasında 
anlamlı bir fark yoktur. 

Yaş gruplarına göre incelendiğinde 18-29 yaş grubunun depresif semptomları 
40-62 yaş grubundan daha fazladır. 

Majör depresyon semptomları travma kategorilerine göre anlamlı olarak 
değişmektedir. Kendisi saldırıya maruz kalan veya ailesinden birinin hayatını 
kaybettiğini ifade eden mültecilerin depresyon puanı diğer grupların puanından daha 
yüksektir. Travmatik yaşantılar arttıkça depresyon sıklığı da artmaktadır. 

Ding ve arkadaşları (2011) dil engelleri, sevdiklerin ölümü, ayrımcılık ve 
işsizlik kaygılarıyla majör depresyon puanlarının artmakta olduğunu saptamıştır. 
Benzer olarak Farhood ve Dimassi (2012) tarafından kadınların, sakinleştirici 
kullananların, işsiz olanların, düşük sosyal desteği olan ve daha fazla şiddete maruz 
kalanların depresyon semptomlarının daha fazla olduğu vurgulanmaktadır. Kendi 
bulgularımızdan farklı olarak, aynı çalışmada savaş kaynaklı travmatik olaylara 
maruziyet ile depresyon arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (Farhood ve 
Dimassi, 2012). 

Rousseau ve arkadaşları (2011) göç öncesinde yaşanmış travmaların ve göç 
sonrasında maruz kalınan ayrımcılığın anksiyete ve depresyon semptomlarını 
artırdığı, kadınlarda daha fazla depresyon olduğunu bildirmektedir. 

Dunlavy (2010) tarafından İsveç’te yürütülen çalışmada mültecilerdeki 
depresyon gibi ruhsal bozuklukların göç öncesi travmaların yoğunluğuyla, kültürel 
değişime uyum düzeyiyle ve göç sonrası stres etkenleriyle ilişkili olduğu 
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bildirilmektedir. Benzer olarak depresyonun erkeklerde daha az görüldüğü tespit 
edilmiştir. 

Hipotezlerimiz doğrultusunda travma sonrası stres bozukluğu ile ilişkili olan 
etkenler incelendiğinde, erkeklere ait travma semptomlarının yoğunluğu ile 
kadınların semptomları arasında anlamlı bir fark yoktur. Erkeklerde gözlenen TSSB 
sıklığı daha yüksektir, ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmamıştır. 
Benzer biçimde yaş ile travma semptomları arasında da anlamlı bir ilişki yoktur. 

Araplara ait travma sonrası stres semptomları Türkmen mültecilerden daha 
yoğundur ve daha fazla olası TSSB tanısı mevcuttur. 

Travma semptomları, çatışma ortamındaki yaşantıların şiddetiyle birlikte artış 
göstermektedir. Kendisi saldırıya maruz kalan veya ailesinden birinin hayatını 
kaybettiğini ifade eden katılımcıların travma semptomları diğer iki travma grubundan 
anlamlı olarak yüksektir. DSM-IV kriterleri ile değerlendirildiğinde katılımcının 
kendisinin saldırıya maruz kaldığını veya akrabalarından birinin hayatını kaybettiğini 
bildirenlerin %53,90’ı eşik puan üzerinde skorlama ile TSSB açısından risk 
altındadır. 

Rasmussen ve arkadaşları (2010)’nın savaşla ilişkili olayları 
değerlendirdikleri araştırmada erkekler daha fazla travmatik olay yaşadıklarını 
belirtmiştir, ancak şiddete şahit olanlar açısından cinsiyet farkı yoktur. Erkekler daha 
fazla depresif semptom sergilerken, kendi çalışmamızdaki bulgulara benzer biçimde 
TSSB açısından cinsiyet farkı ortaya çıkmamıştır. 

Aragona ve arkadaşlarının (2012) çalışmasında yaş, cinsiyet, ikamet süresi, 
eğitim derecesi veya göçmenlik statüsü ile TSSB arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır. Kashdan ve arkadaşları (2009) ise Arnavut mültecilerdeki MD ve 
TSSB ile cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi ve çalışma durumu arasında anlamlı 
bir ilişki tespit etmemiştir. Ancak daha düşük gelir düzeyindekilerin ve daha ileri 
yaştakilerin daha fazla TSSB semptomu gösterdiği ifade edilmiştir (Kashdan ve ark., 
2009). 

Tekin ve arkadaşları (2016) ise Iraklı Yezidi mültecilerle yaptıkları çalışmada 
kadınların hem MD hem de TSSB açısından daha fazla risk altında olduğunu 
vurgulamıştır. Iraklı mültecilerle yürütülen başka bir çalışmada aileye dair 
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endişelerin TSSB, MD ve diğer ruhsal rahatsızlıklara daha fazla yol açtığı 
bildirilmiştir. Travma sonrası stres bozukluğu sergileyenlerin çoğunluğunun kadın, 
daha ileri yaşta olan, alıkonma ve suistimale uğramış kişiler olduğu gösterilmiştir 
(Nickerson, 2009). 

Farhood ve Dimassi (2012) savaşla ilişkili travmatik olayların TSSB ve MD 
ile yakından ilişkili olduğunu bildirmiştir. TSSB semptomları eşik değerin 
üzerindekiler genel olarak kadın, işsiz, düşük eğitimli, yetersiz sosyal destek gören, 
finansal problemleri fazla olan, savaşla ilişkili olaylara daha çok maruz kalan 
bireylerdir. Aynı çalışmada çatışma olaylarına maruziyet arttıkça TSSB riski de 
artmaktadır ve kendi bulgularımıza benzer olarak yaş gruplarına göre TSSB’nin 
değişmediği saptanmıştır. 

Irak’ta savaş sonrası ruh sağlığının değerlendirildiği bir araştırmada travmatik 
öyküsü bulunan katılımcıların %30’unda TSSB tespit edilmiştir. TSSB, MD ve 
somatik bozukluk riski kadınlarda daha fazladır. TSSB’ye yüksek seviyelerde 
depresyon ve somatik semptomların eşlik ettiği gösterilmiştir (Aljurany, 2013). 

Literatürde farklı mülteci grupları ile çalışan diğer bazı araştırmacılar travma 
sonrası stres bozukluğu ile erkek cinsiyet arasında bir ilişkinin mevcudiyetini 
vurgulamaktadır. Schwarz-Nielsen ve Elklit (2009), Kroll ve arkadaşları (2011) ve 
Sondergaard (2002)’a ait yayınlarda travmatik yaşantılar ve travma sonrası stres 
bozukluğu erkeklerde daha fazladır. 

Lindencrona ve arkadaşları (2008)’nın çalışmasında TSSB üzerindeki en 
büyük etken göç öncesi travmaya maruziyet olarak ortaya çıkmıştır. Ruhsal 
bozuklukları açıklamak için oluşturulan modelde en önemli etkenler göç öncesi 
travma, stresle baş etmedeki kabiliyet ve yeni yerleşimdeki stres faktörleridir. 
Travma sonrası stres semptomlarını açıklayan modelde ise öne çıkan faktörler erkek 
cinsiyet, göç öncesi travma ve stresle baş etme yeteneğidir. 

Iraklı mültecilerin yer aldığı bir çalışmada, göç öncesi dönemde ortaya çıkan 
travmatik olayların psikolojik sıkıntı haline ve TSSB semptomlarına yol açan önemli 
bir belirleyici olduğu bildirilmektedir (Arnetz ve ark., 2013). Benzer olarak Badri ve 
arkadaşları (2012)’nın elde ettiği bulgulara göre savaşla ilişkili şiddete maruz kalan 
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veya şahit olan mültecilerde daha fazla TSSB mevcuttur ve ailesini kaybedenlerde 
TSSB puanları daha yüksektir. 

Çalışmamızda göç sonrası dönemde kültürel değişim ile birlikte ortaya çıkan 
bazı zorlayıcı psikososyal etkenlerin ruhsal iyilik hali ve ruhsal bozukluklar ile 
ilişkili olduğu hipotezi test edilmiştir. Buna göre yabancı dili önemli bir engel olarak 
gören ve sosyal dayanışmanın yeterli olmadığını düşünen Suriyeli mültecilerin ruhsal 
iyilik hali daha kötü ve algılanan stres düzeyi daha yüksek olarak tespit edilmiştir. 
Ancak bu zorlayıcı faktörlerin MD veya TSSB üzerinde herhangi bir etkisi 
gösterilememiştir. 

Bulgularımızdan farklı olarak Teodorescu ve arkadaşları (2012) travma 
sonrası stres bozukluğu ve depresyon semptomlarının göç sonrası psikososyal stres 
etkenleriyle, zayıf sosyal ağlar ve zayıf sosyal entegrasyon ile pozitif yönde ilişkili 
olduğunu bildirmektedir. Diğer birçok araştırmacı da göç sonrası psikososyal stres 
etkenleri ile MD ve TSSB arasında anlamlı bir ilişkili olduğuna dair kanıtlar 
sunmaktadır (Dunlavy, 2010, Lindencrona ve ark., 2008, Rasmussen ve ark., 2010, 
Rousseau ve ark., 2011, Tinghög, 2009) 

Çalışmamızda kullandığımız ölçeklerden elde edilen puan türlerinin birbiriyle 
ve Konya’daki ikamet süresi ile korelasyonu incelenmiştir. Buna göre aralarında çok 
zayıf bir ilişki olmasına rağmen ikamet süresinin uzamasıyla ruhsal bozukluklara ait 
semptomların azaldığı ve ruhsal iyilik halinin arttığı söylenebilir. RİH, AS, MD ve 
TSSB puanları arasında anlamlı ve iyi düzeyde bir korelasyon mevcuttur. Farklı 
olarak RİH diğer puan türleri ile negatif yönlü bir ilişki sunmaktadır. 

Dunlavy (2010) artan ikamet süresi ile birlikte azalan bir MD ve anksiyete, 
ancak artan bir TSSB ilişkisi ifade etmektedir. 

Gulden ve arkadaşları (2010) stres skorları ile TSSB arasında pozitif yönlü 
bir korelasyon bildirmektedir. Yine Leticia-Crepulja ve arkadaşları (2011) tarafından 
algılanan stresin yükselmesiyle TSSB ve MD’nin arttığı vurgulanmaktadır. İki ayrı 
çalışmada travma sonrası stres bozukluğu ile depresyon, algılanan stres, işlevsel 
bozulmalar, yer değiştirmeye ait ruhsal sıkıntılar ve günlük stresörler arasındaki 
korelasyona dair bulgular sunulmuştur (Rasmussen ve ark., 2010, 2011). Benzer 
olarak Schweitzer ve arkadaşları (2011) da travmatizasyon, depresyon, somatizasyon 
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ve anksiyete bozukluklarının güçlü biçimde pozitif yönde korele olduğunu 
göstermiştir. 

Majör depresyon ve travma sonrası stres bozukluğunun komorbiditesi 
incelendiğinde, çalışmamızın örneklemindeki MD-TSSB komorbiditesi %11,5 olarak 
saptanmıştır ve bu iki tanı arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur. 

Morina ve arkadaşları (2013a)’nın 5 Balkan ülkesinde yürüttükleri çalışmada, 
majör depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu komorbiditesini %9,1 olarak 
saptamıştır. Bu kişilerde daha fazla savaşla ilişkili travmatik yaşantı mevcuttur. 
Ayrıca bu kişilerin hayat kalitesi (ruhsal iyilik hali) daha düşüktür. Jakobsen ve 
arkadaşları (2011)’nın travma öyküsü bulunan mülteciler ile yaptıkları çalışmada 
TSSB ve MD’yi en yaygın ikili kombinasyon olarak belirtmektedir. Yine benzer 
olarak Norredam ve arkadaşları (2009) mülteci grubunda TSSB’ye anlamlı olarak 
depresyonun eşlik ettiğini ifade etmektedir. 

Özet olarak literatürle birlikte değerlendirildiğinde mültecilerin ruhsal iyilik 
halini etkileyen en önemli unsurlar cinsiyet ve göç öncesi travmatik yaşantılardır. 
Kadınların mı yoksa erkeklerin mi daha fazla risk altında olduğuna dair bildirilen 
sonuçlar değişkenlik gösterse de cinsiyetin ruh sağlığının bir belirleyicisi olduğu 
literatürün genelinde vurgulanmaktadır. 

Birçok çalışma, bir diğer önemli unsur olan travmatik yaşantıların ruh sağlığı 
ile ilişkisine dair tutarlı sonuçlar sunmaktadır. Öyle ki travmatik yaşantıların şiddeti 
arttıkça ruhsal iyilik hali azalmakta, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu 
gibi ruhsal sorunlar artmaktadır. Ayrıca ruhsal bozuklukların anlamlı olarak 
birliktelik gösterdiği ve önemli ölçüde pozitif korelasyon sergilediği konusunda 
genel bir uzlaşma mevcuttur. 

Ek olarak, kendi bulgularımız desteklemese de mültecilerin göç sonrası 
maruz kaldığı zorlayıcı psikososyal etkenlerin ruhsal iyilik hali ile ilişkili olduğuna 
dair bulgular farklı araştırmacılar tarafından sunulmaktadır. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu tez çalışmasında Konya il merkezine yerleşmiş olan 18-65 yaş arası 

Suriyeli mültecilerin ruhsal iyilik hali değerlendirilmiş ve ruhsal bozukluklarla 
ilişkili olan etkenler araştırılmıştır. 

Kendi vatanlarında insan hakkı ihlallerine maruz kalan ve hayatı tehdit eden 
savaş ortamından kaçan mülteciler göç sürecinde çeşitli sosyal ve psikolojik 
sorunlarla yüz yüze gelmektedir. Birçoğu fiziksel etkenlerden kaynaklanan sağlık 
problemleri yanı sıra ailesinde meydana gelen can kayıpları, yabancı kültüre uyum 
sorunları ve güvenlik endişeleri ile tetiklenen ruhsal bozukluklarla da baş etmek 
zorundadır. 

Mültecilerin ruhsal iyilik hali genel olarak kötü düzeydedir ve algıladıkları 
stres seviyesi yüksektir. Özellikle kadınların ve Arapların algıladıkları stres düzeyi 
daha fazladır. Eşzamanlı birliktelik gösteren travma sonrası stres bozukluğu ve majör 
depresyon bu grupta yaygın olarak gözlenmektedir. Kadınlar majör depresyon 
açısında daha fazla risk altındadır. Arap etnisitesi ise daha yoğun travmatik yaşantılar 
bildirmekte ve daha fazla travma sonrası stres bozukluğu sergilemektedir. Tüm 
ruhsal bozukluk semptomlarıyla güçlü bir biçimde ilişkili olduğu saptanan travmatik 
yaşantıların mültecilerin ruh sağlığını etkileyen en önemli unsur olduğu ortaya 
çıkmaktadır. 

Önceki çalışmalarla uyumlu olarak savaş ve çatışmaların bireyin ruhsal 
sağlığını olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Mültecilere sunulan sağlık 
hizmetlerinin kapsamında ruh sağlığının korunmasına yönelik tedbirler artırılarak 
sahada ruhsal sorunların erken tanısı sağlanmalıdır. Kadınların ve travmatik 
yaşantıları olan mültecilerin bu alandaki özel gruplar olduğu gözlenmektedir. Etnik 
ve kültürel farklılıkların göç sonrası ortaya çıkan stres üzerindeki etkisi de göz ardı 
edilmemelidir. Bu bakımdan mültecilerin göç sürecini sağlıklı atlatmaları adına 
sosyokültürel uyum ve destek çalışmaları ön plana çıkarılmalıdır. 

Dünya genelindeki tüm ülkeleri etkileyen bu olgunun toplum sağlığı üzerinde 
önemli etkileri mevcuttur. Psikososyal destek hizmetleri ile ruh sağlığının korunması 
ve geliştirilmesi hem mültecilerin hem de ev sahibi toplumların genel sağlık düzeyini 
iyileştirecektir.  



71  

KAYNAKLAR 
AFAD. 2014. Suriye Raporları: Türkiye'deki Suriyeli Kadınlar [Online]. Adres: https:// 

www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/80-20140529154110-turkiye'deki-suriyeli-kadinlar,-2014.pdf 
Erişim tarihi: 20.12.2015. 

AFAD. 2016. Suriye krizinin 5. yıl dönümü [Online]. Adres: https://www.afad.gov. 
tr/tr/HaberDetay.aspx?ID=5&IcerikID=4905 Erişim tarihi:  25.03.2016. 

AI. 2014. Struggling to Survive, Refugees from Syria in Turkey. Amnesty International. 
AIS. 2016. Stress. The American Institute of Stress [Online]. Adres: http://www.stress.org/daily-life/ 

Erişim tarihi:  26.03.2016. 
Al Akash R , Boswall K 2014. Listening to the voices of Syrian women refugees in Jordan: 

Ethnographies of displacement and emplacement. Refugee Voices Conference. Oxford 
University Refugee Studies Centre. 

Aljurany KaH. 2013. Personality characteristics, trauma and symptoms of PTSD: a population study 
in Iraq. Heriot-Watt University  

American Psychiatric Association. 1994. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM IV) 4th Edition. 

American Psychiatric Association. 2013. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-
5®): American Psychiatric Pub. 

Andrade L, Caraveo-Anduaga JJ, Berglund P, et al. 2003. The epidemiology of major depressive 
episodes: results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) 
Surveys. Int J Methods Psychiatr Res 12;3-21. 

Andreou E, Alexopoulos EC, Lionis C, et al. 2011. Perceived stress scale: reliability and validity 
study in Greece. International journal of environmental research and public health 8;3287-98. 

Aragona M, Pucci D, Mazzetti M , Geraci S. 2012. Post-migration living difficulties as a significant 
risk factor for PTSD in immigrants: a primary care study. Italian Journal of Public Health 
9;7525-1. 

Arnetz J, Rofa Y, Arnetz B, Ventimiglia M , Jamil H. 2013. Resilience as a Protective Factor against 
the Development of Psychopathology among Refugees. The Journal of nervous and mental 
disease 201;167-72. 

Awata S, Bech PER, Yoshida S, et al. 2007. Reliability and validity of the Japanese version of the 
World Health Organization-Five Well-Being Index in the context of detecting depression in 
diabetic patients. Psychiatry and Clinical Neurosciences 61;112-9. 

Ayalon L. 2011. Examining satisfaction with live-in foreign home care in Israel from the perspectives 
of care recipients, their family members, and their foreign home care workers. Aging & mental 
health 15;376-84. 

Ayten A , Sağir Z. 2014. Dindarlık, dinî başa çıkma ve depresyon ilişkisi: Suriyeli sığınmacılar 
üzerine bir araştırma. 

Bachner YG. 2013. Preliminary assessment of the psychometric properties of the abridged Arabic 
version of the Zarit Burden Interview among caregivers of cancer patients. European Journal of 
Oncology Nursing 17;657-60. 



72  

Badri A, Crutzen R , Van Den Borne HW. 2012. Exposures to war-related traumatic events and post-
traumatic stress disorder symptoms among displaced Darfuri female university students: an 
exploratory study. BMC Public Health 12;1-9. 

Bech P. 2004. Measuring the dimension of psychological general well-being by the WHO-5. Quality 
of Life Newsletter;15-6. 

Bech P. 2012. Clinical psychometrics. Oxford: John Wiley & Sons. 
Bech P, Gudex C , Staehr Johansen K. 1996. The WHO (Ten) Well-Being Index: Validation in 

Diabetes. Psychotherapy and Psychosomatics 65;183-90. 
Bech P, Rasmussen N-A, Olsen LR, Noerholm V , Abildgaard W. 2001. The sensitivity and 

specificity of the Major Depression Inventory, using the Present State Examination as the 
index of diagnostic validity. Journal of affective disorders 66;159-64. 

Berthold SM, Kong S, Mollica RF, Kuoch T, Scully M , Franke T. 2014. Comorbid mental and 
physical health and health access in Cambodian refugees in the US. J Community Health 
39;1045-52. 

Bhugra D, Gupta S, Bhui K, et al. 2011. WPA guidance on mental health and mental health care in 
migrants. World Psychiatry 10;2-10. 

Bou KR. 2013. Where all and nothing is about mental health: beyond posttraumatic stress disorder for 
displaced Syrians. The American journal of psychiatry 170;1396. 

Brendler-Lindqvist M, Norredam M , Hjern A. 2014. Duration of residence and psychotropic drug use 
in recently settled refugees in Sweden--a register-based study. Int J Equity Health 13;122. 

Burnett A , Peel M. 2001. Health needs of asylum seekers and refugees. British Medical Journal 
322;544. 

Carmassi C, Dell'osso L, Manni C, et al. 2014. Frequency of trauma exposure and Post-Traumatic 
Stress Disorder in Italy: analysis from the World Mental Health Survey Initiative. J Psychiatr 
Res 59;77-84. 

CDC. 2016. Well-being Concepts. Centers for Disease Control and Prevention. [Online] Adres: 
http://www.cdc.gov/hrqol/wellbeing.htm#eight Erişim tarihi: 27.03.2016. 

Chaaya M, Osman H, Naassan G , Mahfoud Z. 2010. Validation of the Arabic version of the Cohen 
Perceived Stress Scale (PSS-10) among pregnant and postpartum women. BMC psychiatry 
10;1. 

Charles L , Denman K. 2013. Syrian and Palestinian Syrian refugees in Lebanon: the plight of women 
and children. Journal of International Women's Studies 14;96. 

Coffey GJ, Kaplan I, Sampson RC , Tucci MM. 2010. The meaning and mental health consequences 
of long-term immigration detention for people seeking asylum. Social Science & Medicine 
70;2070-9. 

Cohen J. 2008. Safe in our hands?: A study of suicide and self-harm in asylum seekers. Journal of 
Forensic and Legal Medicine 15;235-44. 

Cohen S. 1988. Perceived stress in a probability sample of the United States. 
Cohen S, Kamarck T , Mermelstein R. 1983. A global measure of perceived stress. J Health Soc 

Behav 24;385-96. 
Craig T, Jajua PM , Warfa N. 2009. Mental health care needs of refugees. Psychiatry 8;351-4. 



73  

Davis R , Taylor A. 2013. Syrian Refugees in Jordan and Lebanon: A snapshot from summer 2013. 
The Institute for the Study of International Migration & The Center for Contemporary Arab 
Studies. 

De Wit M, Pouwer F, Gemke RJBJ, Delemarre-Van De Waal HA , Snoek FJ. 2007. Validation of the 
WHO-5 Well-Being Index in Adolescents With Type 1 Diabetes. Diabetes Care 30;2003-6. 

Devylder JE, Oh HY, Yang LH, Cabassa LJ, Chen F-P , Lukens EP. 2013. Acculturative stress and 
psychotic-like experiences among Asian and Latino immigrants to the United States. 
Schizophrenia Research 150;223-8. 

Diener E, Lucas RE , Oishi S. 2002. Subjective well-being. Handbook of positive psychology;63-73. 
Ding D, Hofstetter CR, Norman GJ, Irvin VL, Chhay D , Hovell MF. 2011. Measuring immigration 

stress of first-generation female Korean immigrants in California: Psychometric evaluation of 
Demand of Immigration Scale. Ethnicity & health 16;11-24. 

Dobricki M, Komproe IH, De Jong JT , Maercker A. 2010. Adjustment disorders after severe life-
events in four postconflict settings. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 45;39-46. 

Dunlavy AC. 2010. The impact of acculturation, trauma, and post-migration stressors on the mental 
health of African immigrants and refugees in Sweden. University of Pittsburgh  

Ekşi A. 2008. Mülteci ve Göçmenlerde Psikopatoloji. XI. Anadolu Psikiyatri Günleri Kongre Tam 
Metin Kitabi;67. 

Eloul L, Quosh C, Ajlani R, et al. 2013. Inter-agency coordination of mental health and psychosocial 
support for refugees and people displaced in Syria. Intervention 11;340-8. 

Erdoğan M 2014. Syrians in Turkey: Social Acceptance and Integration Research, Executive 
Summary and Report. Hacettepe University Migration and Politics Research Center. 

Erol N, Kılıç C, Ulusoy M, Keçeci M , Şimşek Z 1998. Türkiye Ruh Sağlığı Profili. T.C. Sağlık 
Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara. 

Farhood LF , Dimassi H. 2012. Prevalence and predictors for post-traumatic stress disorder, 
depression and general health in a population from six villages in South Lebanon. Social 
psychiatry and psychiatric epidemiology 47;639-49. 

Fawzi M, Fawzi M , Abu Hindi W. 2012. Arabic version of the Major Depression Inventory as a 
diagnostic tool: reliability and concurrent and discriminant validity. Eastern Mediterranean 
Health Journal 18;304-10. 

FPH. 2016. Concepts of Mental and Social Wellbeing. The Faculty of Public Health  [Online]. Adres: 
http://www.fph.org.uk/concepts_of_mental_and_social_wellbeing Erişim tarihi: 27.03.2016. 

GMG. 2008. International migration and human rights [Online]. Adres: 
http://www.globalmigrationgroup.org/sites/default/files/uploads/documents/Int_Migration_Hu
Hum_Rights.pdf. Erişim tarihi: 12.02.2016 

Grove NJ , Zwi AB. 2006. Our health and theirs: Forced migration, othering, and public health. Social 
Science & Medicine 62;1931-42. 

Gulden A, Westermeyer J, Lien R, et al. 2010. HADStress screen for posttraumatic stress: replication 
in Ethiopian refugees. The Journal of nervous and mental disease 198;762-7. 

Gün Z. 2006. Psikolojide, göç çalışmalarındaki metodolojik problemler ve çözüm önerileri. Türk 
Psikoloji Bülteni 12;27-41. 



74  

Haasen C, Demiralay C , Reimer J. 2008. Acculturation and mental distress among Russian and 
Iranian migrants in Germany. European Psychiatry 23, Supplement 1;10-3. 

Hassan G, Ventevogel P, Jefee-Bahloul H, Barkil-Oteo A , Kirmayer L. 2016. Mental health and 
psychosocial wellbeing of Syrians affected by armed conflict. Epidemiology and psychiatric 
sciences 25;129-41. 

Hattar-Pollara M , Dawani H. 2006. Cognitive appraisal of stress and health status of wage working 
and nonwage working women in Jordan. Journal of Transcultural Nursing 17;349-56. 

Heeren M, Wittmann L, Ehlert U, Schnyder U, Maier T , Müller J. 2014. Psychopathology and 
resident status – comparing asylum seekers, refugees, illegal migrants, labor migrants, and 
residents. Comprehensive Psychiatry 55;818-25. 

Hocking DC, Kennedy GA , Sundram S. 2015. Social factors ameliorate psychiatric disorders in 
community-based asylum seekers independent of visa status. Psychiatry Res 230;628-36. 

Holbrook TL, Hoyt DB, Stein MB , Sieber WJ. 2002. Gender differences in long-term posttraumatic 
stress disorder outcomes after major trauma: women are at higher risk of adverse outcomes 
than men. J Trauma 53;882-8. 

Hollander A-C, Bruce D, Burström B , Ekblad S. 2011. Gender-related mental health differences 
between refugees and non-refugee immigrants - a cross-sectional register-based study. BMC 
Public Health 11;1-8. 

Hollander A-C, Bruce D, Burström B , Ekblad S. 2013. The association between immigrant subgroup 
and poor mental health: a population-based register study. The Journal of nervous and mental 
disease 201;645-52. 

Huis in‘T Veld EM, Makine C, Nouwen A, et al. 2011. Validation of the Turkish version of the 
problem areas in diabetes scale. Cardiovascular psychiatry and neurology 2011. 

Immigrants CTFOMHIA, Refugees , Beiser M. 1988. After the Door has been opened-mental health 
issues affecting immigrants and refugees in Canada: Report of the Canadian Task Force on 
Mental Health Issues Affecting Immigrants and Refugees. 

IOM. 2009. International Organization for Migration, Göç Terimleri Sözlüğü. In: Perruchoud, R, 
Çiçekli, B, editors. Uluslararası Göç Hukuku, Uluslararası Göç Örgütü. 

ITRT. 2016. The International Thesaurus of Refugee Terminology [Online]. Adres: http:// 
www.refugeethesaurus.org/ Erişim tarihi: 25.03.2016. 

Iversen VC , Morken G. 2004. Differences in acute psychiatric admissions between asylum seekers 
and refugees. Nordic Journal of Psychiatry 58;465-70. 

Jakobsen M, Thoresen S , Johansen LEE. 2011. The Validity of Screening for Post-traumatic Stress 
Disorder and Other Mental Health Problems among Asylum Seekers from Different Countries. 
Journal of Refugee Studies 24;171-86. 

Kamangar F , Islami F. 2013. Sample size calculation for epidemiologic studies: principles and 
methods. Archives of Iranian Medicine (AIM) 16;295-300. 

Kartal D , Kiropoulos L. 2016. Effects of acculturative stress on PTSD, depressive, and anxiety 
symptoms among refugees resettled in Australia and Austria. Eur J Psychotraumatol 7;28711. 

Kashdan TB, Morina N , Priebe S. 2009. Post-traumatic stress disorder, social anxiety disorder, and 
depression in survivors of the Kosovo War: Experiential avoidance as a contributor to distress 
and quality of life. Journal of anxiety disorders 23;185-96. 



75  

Kirişci K. 2014. Syrian Refugees and Turkey's Challenges: Beyond the Limits of Hospitality. 
Washington: The Brookings Institution. 

Kirkwood B , Sterne J. 2003. Essential Medical Statistics, 2nd Edition: Wiley-Blackwell. 
Knipscheer JW, Sleijpen M, Mooren T, Ter Heide FJ , Van Der Aa N. 2015. Trauma exposure and 

refugee status as predictors of mental health outcomes in treatment-seeking refugees. BJPsych 
Bull 39;178-82. 

Kroll J, Yusuf AI , Fujiwara K. 2011. Psychoses, PTSD, and depression in Somali refugees in 
Minnesota. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 46;481-93. 

Kunst JR , Sam DL. 2013. Relationship between perceived acculturation expectations and Muslim 
minority youth's acculturation and adaptation. International Journal of Intercultural Relations 
37;477-90. 

Laban CJ, Gernaat HB, Komproe IH, Van Der Tweel I , De Jong JT. 2005. Postmigration living 
problems and common psychiatric disorders in Iraqi asylum seekers in the Netherlands. The 
Journal of nervous and mental disease 193;825-32. 

Lazarus RS. 1966. Psychological stress and the coping process. New York, NY, US: McGraw-Hill. 
Lazarus RS. 1974. Psychological Stress and Coping in Adaptation and Illness. The International 

Journal of Psychiatry in Medicine 5;321-33. 
Letica-Crepulja M, Salcioglu E, Franciskovic T , Basoglu M. 2011. Factors associated with 

posttraumatic stress disorder and depression in war-survivors displaced in Croatia. Croat Med J 
52;709-17. 

Lindencrona F, Ekblad S , Hauff E. 2008. Mental health of recently resettled refugees from the Middle 
East in Sweden: the impact of pre-resettlement trauma, resettlement stress and capacity to 
handle stress. Social psychiatry and psychiatric epidemiology 43;121-31. 

Llosa AE, Ghantous Z, Souza R, et al. 2014. Mental disorders, disability and treatment gap in a 
protracted refugee setting. Br J Psychiatry 204;208-13. 

Lueck K , Wilson M. 2010. Acculturative stress in Asian immigrants: The impact of social and 
linguistic factors. International Journal of Intercultural Relations 34;47-57. 

Marfleet P. 2007. Refugees and history: why we must address the past. Refugee Survey Quarterly 
26;136-48. 

Mollica R, Mcdonald L, Massagli M , Silove D 2004. Harvard program in refugee trauma: Measuring 
trauma, measuring torture. Instructions and guidance on the utilization of Hopkins Symptom 
Checklist–25 (HSCL–25) & the Harvard Trauma Wuestionnaire (HTQ). CD. Retrieved from 
http://hprt-cambridge. org. 

Mollica RF, Caspi-Yavin Y, Bollini P, Truong T, Tor S , Lavelle J. 1992. The Harvard Trauma 
Questionnaire: Validating a Cross-Cultural Instrument for Measuring Torture, Trauma, and 
Posttraumatic Stress Disorder in Indochinese Refugees. The Journal of Nervous and Mental 
Disease 180;111-6. 

Molsa M, Punamaki RL, Saarni SI, Tiilikainen M, Kuittinen S , Honkasalo ML. 2014. Mental and 
somatic health and pre- and post-migration factors among older Somali refugees in Finland. 
Transcult Psychiatry 51;499-525. 

Morina N, Ajdukovic D, Bogic M, et al. 2013a. Co-occurrence of major depressive episode and 
posttraumatic stress disorder among survivors of war: how is it different from either condition 
alone? J Clin Psychiatry 74;e212-8. 



76  

Morina N, Ehring T , Priebe S. 2013b. Diagnostic Utility of the Impact of Event Scale–Revised in 
Two Samples of Survivors of War. PLoS ONE 8;e83916. 

Nickerson A. 2009. Mental health and wellbeing of Mandaean refugees. School of Psychology, 
University of New South Wales  

Norredam M, Garcia-Lopez A, Keiding N , Krasnik A. 2009. Risk of mental disorders in refugees and 
native Danes: a register-based retrospective cohort study. Social psychiatry and psychiatric 
epidemiology 44;1023-9. 

Norredam M, Garcia-Lopez A, Keiding N , Krasnik A. 2010. Excess use of coercive measures in 
psychiatry among migrants compared with native Danes. Acta Psychiatr Scand 121;143-51. 

Nunnally J , Bernstein I. 1994. Psychometric Theory 3rd edition (MacGraw-Hill, New York). 
Okun MA, Rios R, Crawford AV , Levy R. 2011. Does the Relation between Volunteering and Well-

Being Vary with Health and Age? The International Journal of Aging and Human 
Development 72;265-87. 

Olaya B, Alonso J, Atwoli L, Kessler RC, Vilagut G , Haro JM. 2015. Association between traumatic 
events and post-traumatic stress disorder: results from the ESEMeD-Spain study. Epidemiol 
Psychiatr Sci 24;172-83. 

Olsen L, Jensen D, Noerholm V, Martiny K , Bech P. 2003. The internal and external validity of the 
Major Depression Inventory in measuring severity of depressive states. Psychological medicine 
33;351-6. 

Oruc L, Kapetanovic A, Pojskic N, et al. 2008. Screening for PTSD and depression in Bosnia and 
Herzegovina: validating the Harvard Trauma Questionnaire and the Hopkins Symptom 
Checklist. International Journal of Culture and Mental Health 1;105-16. 

Örücü MÇ , Demir A. 2009. Psychometric evaluation of perceived stress scale for Turkish university 
students. Stress and Health 25;103-9. 

Palic S, Kappel ML, Nielsen MS, Carlsson J , Bech P. 2014. Comparison of psychiatric disability on 
the health of nation outcome scales (HoNOS) in resettled traumatized refugee outpatients and 
Danish inpatients. BMC Psychiatry 14;330. 

Park H-S , Rubin A. 2012. The mediating role of acculturative stress in the relationship between 
acculturation level and depression among Korean immigrants in the U.S. International Journal 
of Intercultural Relations 36;611-23. 

Pérez-Sales P. 2012. Assessment of trauma experiences, mental health and individual and community 
coping resources of refugee Syrian population displaced in North Bekaa (Lebanon). 
France/Spain. 

Rabih El Chammay M, Kheir W , Alaouie H. 2013. Assessment of mental health and psychosocial 
support services for Syrian refugees in Lebanon. 

Rasmussen A , Annan J. 2010. Predicting Stress Related to Basic Needs and Safety in Darfur Refugee 
Camps: A Structural and Social Ecological Analysis. Journal of refugee studies 23;23-40. 

Rasmussen A, Katoni B, Keller AS , Wilkinson J. 2011. Posttraumatic idioms of distress among 
Darfur refugees: Hozun and Majnun. Transcultural Psychiatry 48;392-415. 

Rasmussen A, Nguyen L, Wilkinson J, et al. 2010. Rates and Impact of Trauma and Current Stressors 
Among Darfuri Refugees in Eastern Chad. The American journal of orthopsychiatry 80;227-
36. 



77  

Remor E. 2006. Psychometric Properties of a European Spanish Version of the Perceived Stress Scale 
(PSS). The Spanish Journal of Psychology 9;86-93. 

Reynolds K, Pietrzak RH, Mackenzie CS, Chou KL , Sareen J. 2016. Post-Traumatic Stress Disorder 
Across the Adult Lifespan: Findings From a Nationally Representative Survey. Am J Geriatr 
Psychiatry 24;81-93. 

Ridner SH. 2004. Psychological distress: concept analysis. Journal of Advanced Nursing 45;536-45. 
Roberti JW, Harrington LN , Storch EA. 2006. Further Psychometric Support for the 10-Item Version 

of the Perceived Stress Scale. Journal of College Counseling 9;135-47. 
Rosenthal T. 2014. The effect of migration on hypertension and other cardiovascular risk factors: A 

review. Journal of the American Society of Hypertension 8;171-91. 
Rousseau C, Hassan G, Moreau N , Thombs BD. 2011. Perceived Discrimination and Its Association 

With Psychological Distress Among Newly Arrived Immigrants Before and After September 
11, 2001. American Journal of Public Health 101;909-15. 

Rudmin F. 2009. Constructs, measurements and models of acculturation and acculturative stress. 
International Journal of Intercultural Relations 33;106-23. 

Ryff CD , Keyes CLM. 1995. The structure of psychological well-being revisited. Journal of 
personality and social psychology 69;719. 

Sağlık Bakanlığı. 2015. Türkiye Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 [Online]. Adres: http:// 
ekutuphane.sagem.gov.tr/kitaplar/saglik_istatistikleri_yilligi_2014.pdf Erişim tarihi: 
05.03.2016. 

Sandıklı A , Semin A. 2012. Bütün boyutlarıyla Suriye Krizi ve Türkiye. BİLGESAM Rapor No:52. 
İstanbul. 

Saxena P , Mehrotra S. 2010. Emotional Disclosure in Day-to-Day Living and Subjective Well Being. 
Psychological Studies 55;208-18. 

Schwarz-Nielsen KH , Elklit A. 2009. An evaluation of the mental status of rejected asylum seekers in 
two Danish asylum centers. Torture 19;51-9. 

Schweitzer RD, Brough M, Vromans L , Asic-Kobe M. 2011. Mental health of newly arrived 
Burmese refugees in Australia: contributions of pre-migration and post-migration experience. 
Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 45;299-307. 

Selye H. 1975. Stress and distress. Comprehensive therapy 1;9-13. 
Shalev AY, Freedman S, Peri T, et al. 1998. Prospective study of posttraumatic stress disorder and 

depression following trauma. Am J Psychiatry 155;630-7. 
Shoeb M, Weinstein H , Mollica R. 2007. The Harvard Trauma Questionnaire: Adapting a Cross-

Cultural Instrument for Measuring Torture, Trauma and Posttraumatic Stress Disorder in Iraqi 
Refugees. International Journal of Social Psychiatry 53;447-63. 

Sibai AM, Chaaya M, Tohme RA, Mahfoud Z , Al-Amin H. 2009. Validation of the Arabic version of 
the 5-item WHO well being index in elderly population. International Journal of Geriatric 
Psychiatry 24;106-7. 

Søndergaard HP. 2002. Post-traumatic stress disorder and life events among recently resettled 
refugees: Karolinska Institutet Stockholm. 



78  

Steel Z, Momartin S, Silove D, Coello M, Aroche J , Tay KW. 2011. Two year psychosocial and 
mental health outcomes for refugees subjected to restrictive or supportive immigration policies. 
Social Science & Medicine 72;1149-56. 

Summerfield D. 2003. Mental health of refugees. The British Journal of Psychiatry 183;459-60. 
T.C. İçişleri Bakanlığı. 1994. İltica ve Göç Yönetmeliği. Resmi Gazete 30.11.1994 Sayı: 22127;7-11. 
T.C. İçişleri Bakanlığı. 2013. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. Resmi Gazete 

11.04.2013 Sayı: 28615;27-79. 
T.C. İçişleri Bakanlığı. 2014. Geçici Koruma Yönetmeliği. Resmi Gazete 22.10.2014 Sayı: 29153;4-

21. 
Tabor AS , Milfont TL. 2013. Family social support during the predeparture period: The experience of 

British migrants. International Journal of Psychology 48;291-9. 
TBMM. 2012. Ülkemize Sığınan Suriye Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında İnceleme 

Raporu-2. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Ankara. 
TBMM. 2014. Ülkemize Sığınan Suriye ve Irak Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında 

İnceleme Raporu-5. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 
Ankara. 

Tekin A, Karadag H, Suleymanoglu M, et al. 2016. Prevalence and gender differences in 
symptomatology of posttraumatic stress disorder and depression among Iraqi Yazidis displaced 
into Turkey. Eur J Psychotraumatol 7;28556. 

Teodorescu D-S, Siqveland J, Heir T, Hauff E, Wentzel-Larsen T , Lien L. 2012. Posttraumatic 
growth, depressive symptoms, posttraumatic stress symptoms, post-migration stressors and 
quality of life in multi-traumatized psychiatric outpatients with a refugee background in 
Norway. Health and quality of life outcomes 10;1-16. 

Tinghög P. 2009. Migration, Stress and Mental Ill Health. Post-Migration Factors and Experiences in 
the Swedish Context. PhD Thesis. 

Tomba E , Bech P. 2012. Clinimetrics and Clinical Psychometrics: Macro- and Micro-Analysis. 
Psychotherapy and Psychosomatics 81;333-43. 

Topp CW, Østergaard SD, Søndergaard S , Bech P. 2015. The WHO-5 Well-Being Index: A 
Systematic Review of the Literature. Psychotherapy and Psychosomatics 84;167-76. 

Tribe R. 2002. Mental health of refugees and asylum-seekers. Advances in Psychiatric Treatment 
8;240-7. 

Tribe R. 2005. The mental health needs of refugees and asylum seekers. Mental Health Review 
Journal 10;8-15. 

Tuzcu A , Ilgaz A. 2015. Göçün Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 
7;56-67. 

UN. 2006. International migration and development: Report of the Secretary-General. United Nations 
Genaral Assembly Sixtieth Session. 

UN. 2013. Inter-Agency Assessment: Gender-Based Violence and Child Protection Among Syrian 
Refugees in Jordan, With a Focus on Early Marriage [Online]. Jordan. Adres: 
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/201
3/7/report-web%20pdf.pdf?v=1&d=20141013T121458 Erişim tarihi: 12.02.2016. 

UNHCR. 2010a. Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees. Geneva. 



79  

UNHCR. 2010b. Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. 
Geneva. 

UNHCR. 2014a. 2014 Global Child Protection, Education and SGBV Strategy Implementation 
Report. Geneva. 

UNHCR. 2014b. Global Report 2014 [Online]. Adres: http://www.unhcr.org/gr14/index.xml Erişim 
tarihi: 16.03.2016. 

UNHCR. 2015a. Global Appeal 2015 Update; Populations of concern to UNHCR [Online]. Adres: 
http://www.unhcr.org/5461e5ec3c.html Erişim tarihi: 20.03.2016. 

UNHCR. 2015b. Global Appeal 2016-2017; Populations of concern to UNHCR [Online]. Adres: 
http://www.unhcr.org/564da0e3b.html Erişim tarihi: 20.03.2016. 

UNHCR. 2015c. Mid-Year Trends, June 2015 [Online]. Adres: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=56701b969&query=mid%202015 Erişim 
tarihi: 20.03.2016. 

UNHCR. 2015d. Protecting and Supporting the Displaced in Syria, UNHCR Syria End of the Year 
Report 2015. 

UNHCR. 2015e. Regional Trends and Patterns in Social Cohesion. Syrian Crisis Discussion Paper 
Series. Amman, Jordan  

UNHCR. 2015f. Regional Trends in the Impact of the Syria Crisis on Livelihoods and Oppotunities. 
Syrian Crisis Discussion Paper Series. Amman, Jordan. 

UNHCR. 2016a. Europe Syrian Asylum Applications [Online]. Adres: http://data.unhcr. 
org/syrianrefugees/asylum.php Erişim tarihi: 04.03.2016. 

UNHCR. 2016b. Flowing across borders [Online]. Adres: http://www.unhcr. 
org/pages/49c3646c125.html Erişim tarihi: 25.03.2016. 

UNHCR. 2016c. History of UNHCR [Online]. Adres : http://www.unhcr.org/pages/49c3646cbc.html 
Erişim tarihi: 24.03.2016. 

UNHCR. 2016d. Refugees and Migrants; Frequently Asked Questions [Online]. Adres: 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/search?page=search&docid=56e95c676&query=mig 
ration Erişim tarihi: 20.03.2016. 

UNHCR. 2016e. Refugees through the ages [Online]. Adres: http://www.unhcr. 
org/pages/4ab35e1a6.html Erişim tarihi: 24.03.2016. 

UNHCR. 2016f. Regional Quarterly Update: 3RP Achievements Dec 2015 [Online]. Adres: 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php Erişim tarihi: 04.03.2016. 

UNHCR 2016g. Regional Refugee & Resilience Plan 2016-2017: Turkey. 
UNHCR 2016h. Regional Strategic Overview 2016-2017. Regional Refugee and Resilience Plan, 

3RP. 
UNHCR. 2016i. Syria Regional Refugee Response Inter-agency Information Sharing Portal [Online]. 

Adres: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224. Erişim tarihi: 18.02.2016 
UNHCR. 2016j. The UN Refugee Agency [Online]. Adres: http://www.unhcr.org/ 

pages/49c3646c1d.html Erişim tarihi: 20.03.2016. 



80  

Uribe Guajardo MG, Slewa-Younan S, Smith M, Eagar S , Stone G. 2016. Psychological distress is 
influenced by length of stay in resettled Iraqi refugees in Australia. Int J Ment Health Syst 
10;4. 

Usta J , Masterson AR. 2015. Women and health in refugee settings: The case of displaced Syrian 
women in Lebanon.  Gender-Based Violence: Springer; p. 119-43. 

Van Selm J. 2015. Missing in action: The unused temporary protection directive. Migration Policy 
Practice V;15-9. 

Vukcevic M, Dobric J , Puric D. 2014. Psychological characteristics of asylumseekers from Syria. 
Survey of the mental health of asylumseekers in Serbia. Belgrade: UNHCR Serbia;73-85. 

Vukovic IS, Jovanovic N, Kolaric B, Vidovic V , Mollica RF. 2014. Psychological and somatic health 
problems in Bosnian refugees: a three year follow-up. Psychiatr Danub 26 Suppl 3;442-9. 

WB. 2016. Syria, The World Bank [Online]. Adres: http://www.worldbank.org/en/country/syria 
Erişim tarihi: 26.03.2016. 

Wells R, Wells D , Lawsin C. 2015. Understanding psychological responses to trauma among 
refugees: The importance of measurement validity in cross-cultural settings.  Journal and 
Proceedings of the Royal Society of New South Wales. 60. 

WFP. 2016. Food assistance to vulnerable Syrian populations in Jordan, Lebanon, Iraq and Turkey 
affected by the events in Syria [Online]. Adres: http://www.wfp.org/operations/200433-food-
assistance-vulnerable-syrian-populations-jordan-lebanon-iraq-and-turkey-affected-events-syria 
Erişim tarihi: 26.03.2016. 

WHO. 1996. Mental health of refugees. UNHCR and WHO. Geneva. 
WHO. 1998. Wellbeing measures in primary health care: the DepCare project: report on a WHO 

meeting Stockholm, Sweden 12-13 February 1998: WHO Regional Office for Europe. 
WHO. 2012a. Assessing mental health and psychosocial needs and resources: toolkit for humanitarian 

settings. WHO and UNHCR. Geneva. 
WHO. 2012b. Assessing mental health and psychosocial needs and resources: toolkit for humanitarian 

settings: World health Organization. Geneva. 
WHO. 2013. Building back better: sustainable mental health care after emergencies. WHO, Geneva. 
WHO. 2014. Social determinants of mental health. WHO, Geneva. 
WHO. 2015. Mental health in emergencies [Online]. Adres: http://www.who.int/mediacentre/ 

factsheets/fs383/en/ Erişim tarihi: 27.03.2016. 
WHO. 2016. The WHO-5 website [Online]. Denmark. Adres: https://www.psykiatri-regionh.dk/who-

5/who-5-questionnaires/Pages/default.aspx Erişim tarihi: 10.03.2016. 
Yako RM , Biswas B. 2014. “We came to this country for the future of our children. We have no 

future”: Acculturative stress among Iraqi refugees in the United States. International Journal of 
Intercultural Relations 38;133-41. 

Yaman H, Kut A, Yaman A , Ungan M. 2002. Health problems among UN refugees at a family 
medical centre in Ankara, Turkey. Scandinavian Journal of Primary Health Care 20;85-7. 

Yaşar MC, Kiziltepe Gİ, Uyanik AGÖ, Özsüer ÖGS, Kandir A , Aslan V. 2014. Afyonkarahisar 
İlinde Zorunlu İkamet Eden Sığınmacı Kadınların Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi. 
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 



81  

Young P , Gordon MS. 2016. Mental health screening in immigration detention: A fresh look at 
Australian government data. Australas Psychiatry 24;19-22. 

 
  



82  

ÖZET 
T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
TIP FAKÜLTESİ 

 
 

Suriyeli Mültecilerde Ruhsal İyilik Hali ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi 
 

Nedim Akgün 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

 
Danışman 

Yrd. Doç. Dr. Fatih KARA 
 

TIPTA UZMANLIK TEZİ / Konya, 2016 
 

İnsani krizler sırasında mülteci topluluklarının maruz kaldığı çeşitli etkenler ruhsal sorunlara 
yol açmaktadır. Bu tez çalışması ile Konya il merkezine yerleşmiş olan Suriyeli mültecilerin ruhsal 
iyilik halinin ve olası ruhsal bozukluklarla ilişkili olan faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. 

Tez çalışması 4 Aralık 2015–4 Mart 2016 tarihleri arasında Girişimsel Olmayan Klinik 
Çalışmalar Etik Kurulu onayı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izniyle yürütülmüştür. Konya il 
merkezindeki dokuz mahallede yerleşmiş olan ve bilgilendirilmiş onamı ile çalışmaya katılmayı kabul 
eden Suriyeli mültecilere ait veriler demografik ve psikososyal etkenleri sorgulayan bir anket formu 
ve ruh sağlığına dair ölçekler ile toplanmıştır. Çalışmada yer alan “DSÖ-5 Ruhsal İyilik Hali Ölçeği”, 
“Majör Depresyon Ölçeği”, “Algılanan Stres Ölçeği” ve “Harvard Travma Ölçeği” araçlarının 
literatürde geçerliği ve güvenirliği gösterilmiş olan Arapça versiyonları kullanılmıştır. Katılımcıların 
genelinde analiz edildiğinde tüm ölçeklerin iç tutarlık katsayıları 0,85 ve üzerindedir. Bağımsız 
gruplara ait sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında nonparametrik testler, bağımsız kategorik 
değişkenlerde Ki-Kare testi, değişkenlerin korelasyon analizi için Spearman rho testi uygulanmıştır.  

Araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 487 Suriyelinin %53’ünün ruhsal iyilik hali eşik 
değer altında olup kötü kalite olarak sınıflanmaktadır. Kadınların ve Arap olanların ruhsal iyilik hali 
daha kötü durumdadır ve algıladıkları stres düzeyi daha fazladır. Grubun genelindeki majör depresyon 
sıklığı %22,1 ve travma sonrası stres bozukluğu sıklığı %22,8 olarak tespit edilmiştir. Gençlerde ve 
kadınlarda majör depresyon daha fazla iken travma sonrası stres bozukluğu etnisite ile ilişkilidir ve 
Araplarda daha sık olarak gözlenmektedir. Travma sonrası stres bozukluğu ve majör depresyon 
anlamlı olarak eşzamanlı birliktelik sergilemektedir. Tüm ruhsal semptomlarla güçlü bir biçimde 
ilişkili olduğu saptanan travmatik yaşantıların Suriyeli mültecilerin ruhsal iyilik halini etkileyen en 
önemli unsur olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Suriye krizinden etkilenen insanların ruhsal iyilik halinin değerlendirildiği bu çalışma ile 
savaş ve çatışmaların bireyin fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. 
Cinsiyet, etnisite ve travmatik yaşantılar ruhsal bozuklukların önemli birer belirleyicisi olarak ortaya 
çıkmaktadır. Psikososyal destek hizmetlerinin risk altındaki bireyleri öncelemesi hem mültecilerin 
hem de ev sahibi toplumların sağlığını geliştirecektir. 

 
Anahtar Sözcükler: Depresyon; Mülteciler; Suriye; Travma sonrası stres bozukluğu 
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Various adversities that affect refugee groups during the humanitarian crises lead to mental 

health problems. It was aimed to explore the mental well-being of Syrian refugees settled in Konya 
province and factors associated with possible mental disorders by means of this thesis. 

The Thesis was conducted with the approval of Ethical Committee on Non-invasive Clinical 
Studies and the permission of the Directorate General of Migration Management between 4 December 
2015 and 4 March 2016.  Data on Syrian refugees settled in nine neighbourhoods of Konya province 
and who gave informed consent was collected via a questionnaire and scales evaluating mental 
disorders. The Arabic versions of WHO-5 Mental Well-Being Index, Major Depression Inventory, 
Perceived Stress Scale and Harvard Trauma Questionnaire which were proven to be valid by previous 
studies were utilized in the Thesis. All scales had an internal consistency coefficent above the value of 
0,85 within overall group. Non-parametric statistical tests were employed to contrast continuous 
variables in independent samples. Chi-square test was used for categorical variables and Spearman rho 
correlation coefficient was employed to assess the relationship between continuous variables. 

Fifty three percent of overall 487 Syrians who participated in the study had a poor mental 
well-being which was below the threshold. Females ve Arabs had lower quality of mental well-being 
and higher levels of perceived stress. Frequency of major depression disorder was 22,1% and that of 
post-traumatic stress disorder was 22,8% in overall sample. Post-traumatic stress disorder was 
significantly associated with ethincity that it was more frequent in Arabs while major depression had 
higher levels within females and youngstres. Post-traumatic stress disorder and major depression 
presented a significant co-occurrence which was evidence for comorbidity. And it appeared that 
traumatic experiences which were strongly associated with all symptoms of mental disorders were the 
most significant determinants of the mental well-being of Syrian refugees. 

It was concluded that war and conflicts devastated mental health of refugees as well as their 
physical health. And it became evident that gender, ethnicity and traumatic experiences were 
prominent determinants of mental disorders in refugees. Psychosocial support services prioritizing 
individuals at high risk would improve health status of refugees and host communities. 

 
Key Words: Depression; Post-traumatic stress disorder; Refugees; Syria 
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EK-B. Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü İzin Yazısı 
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EK-C. Bilgilendirilmiş Onam Formu 
 
 ARAŞTIRMANIN KATILIMCILARINA YÖNELİK BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ ONAM FORMU 

 Suriyeli Mültecilerde Ruhsal İyilik Hali ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi 
  Sizi, Konya il merkezine yerleşmiş bulunan Suriyeli mültecilerin ruhsal iyilik halini ve 

bunu etkileyen faktörleri belirlemek için tasarladığımız bilimsel araştırmaya davet 
etmekteyiz. Bu bilimsel araştırma, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
bünyesinde Yrd. Doç. Dr. Fatih KARA danışmanlığında Halk Sağlığı uzmanlık öğrencisi Dr. 
Nedim AKGÜN tarafından yürütülmekte ve uzmanlık tezini oluşturmaktadır. 

Mültecilerin sağlık sorunları arasında ön plana çıkmakta olan ruh sağlığı düzeyinin 
araştırılması, bu sağlık ihtiyacını etkileyen sosyal, demografik, ekonomik ve psikolojik 
faktörlerin belirlenmesi ve elde edilen sonuçların mültecilere sunulan sağlık hizmetlerinin 
geliştirilmesinde kullanılması bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. 

Araştırmaya katılmayı kabul etmeniz halinde, bu amaç doğrultusunda size çeşitli 
sorulardan oluşan bir anket formu sunulacaktır. Arapça-Türkçe tercümanı ile birlikte yüz 
yüze uygulanacak anketin ilk bölümü kişişel özellikleriniz (yaş, cinsiyet, medeni durum vb.), 
barınma koşullarınız ve sağlık sorunlarınız ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölümde 
ruhsal iyilik halini, algılanan stres düzeyini ve ruhsal bozuklara ait belirtileri sorgulayan 
ölçekler yer almaktadır. 

Bu tez çalışması size doğrudan kişisel bir yarar sağlamayı amaçlamamaktadır; ancak 
çalışmaya katılım sizi herhangi bir riske maruz bırakmamakta, size veya ailenize 
öngörülebilir herhangi bir zarar vermemektedir. Bu çalışma ile Konya’da bulunan Suriyeli 
mültecilerin yaşam koşulları, sağlık sorunları ve ruh sağlığı düzeyi hakkında daha fazla bilgi 
elde edilerek mültecilerin sağlık ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve sunulan sağlık 
hizmetlerinin iyileştirilmesi mümkün olacaktır. 

Araştırmamıza katılımınız isteğinize bağlıdır ve istediği zaman, herhangi bir cezaya veya 
yaptırıma maruz kalmaksızın, hiçbir hakkınızı kaybetmeksizin araştırmaya katılmayı 
reddedebilirsiniz veya araştırmadan çekilebilirsiniz. 

Araştırmacılar, Etik Kurul ve diğer ilgili sağlık otoriteleri sizin orijinal tıbbi kayıtlarınıza 
doğrudan erişimleri bulunabilir; ancak bu bilgiler gizli tutulacaktır, yazılı bilgilendirilmiş 
gönüllü onam formunun imzalanmasıyla böyle bir erişime izin vermiş olacaksınız. Ayrıca ilgili 
mevzuat gereğince kimliğinizi ortaya çıkaracak kayıtlar gizli tutulacak, kamuoyuna hiçbir 
şekilde açıklanmayacaktır; araştırma sonuçlarının yayımlanması halinde dahi kimliğiniz gizli 
kalacaktır. 

Araştırma süresince, sizin devam etme isteğinizi etkileyebilecek yeni bilgiler elde 
edildiğinde bilgilendirileceksiniz. Bunun yanı sıra araştırma hakkında, kendi haklarınız 
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hakkında veya araştırmayla ilgili herhangi bir istenmeyen olay hakkında daha fazla bilgi 
alabilmek için Dr. Nedim AKGÜN’e 0332 224 3898 telefon numarasından günün her 
saatinde ulaşabilirsiniz. Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul etmeniz halinde anketin 
uygulanma süresi yaklaşık otuz dakikadır. 

Araştırmayla ilgili bilgilendirme yapabilmemize izin verip zaman ayırdığınız için teşekkür 
ederiz. Gönüllü katılımınız bizim için çok önemli ve değerlidir. 

 
Dr. Nedim AKGÜN 
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EK-D. Anket Formu 
 
 SURİYELİ MÜLTECİLERDEKİ RUHSAL İYİLİK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

ANKET FORMU 
 Araştırmaya katılmayı kabul edip anket sorularını cevaplandırdığınız için teşekkür ederiz. Anket 

formu kişisel özellikleri, sağlık sorunlarını, barınma ve beslenme koşullarını sorgulayan sorulardan ve 
ruh sağlığını değerlendiren ölçeklerden meydana gelmektedir. Doğru veya yanlış cevap olmayıp, size 
uygun olan cevabı yazarak ya da ilgili kutucuğu işaretleyerek anketi doldurabilirsiniz. 

 
 1. Kaç yaşındasınız?    _______________ 
2. Cinsiyetiniz nedir?             ERKEK                       KADIN 
3. Konya’ya kaç ay/yıl önce yerleştiniz?         _ _   ay         (    _ _   yıl )  

4. Şu anda Konya’da çalışarak para kazandığınız bir işiniz var mı?             EVET                 HAYIR 
4(a) Cevabınız ‘EVET’ ise çalıştığınız iş nedir?   ____________ 
4(b) Eşinizin (Kocası / Karısı) para kazandığı bir işi var mı?                 EVET             HAYIR 

 5. Medeni durumunuz nedir? 

5(a) Cevabınız ‘EVLİ’ ise Konya’ya yerleşirken eşinizle birlikte mi geldiniz?              EVET           HAYIR 
5(b) Cevabınız ‘EVLİ’ ise şu anda eşinizle birlikte mi yaşıyorsunuz?                           EVET           HAYIR 

 
6. İç çatışma sırasında veya Suriye’den göç ederken               EVET                HAYIR 
ailenizden veya akrabalarınızdan hayatını kaybedenler oldu mu?                                 

6(a) Cevabınız ‘EVET’ ise size yakınlık dereceleri nedir?    _________________ 
 7. Bu süreçte silahlı, fiziksel veya cinsel saldırıya                   EVET                 HAYIR maruz kalan aile bireyleri veya akrabalar var mı? 

7(a) Cevabınız ‘EVET’ ise size yakınlık dereceleri nedir?    _________________ 
 8. Suriye’deki çatışma ortamında silahlı, fiziksel veya cinsel            EVET                 HAYIR bir saldırıya bizzat kendiniz maruz kaldınız mı?      
9. Ailenizden, Suriye’de geride kalanlar veya                    EVET                 HAYIR 
Suriye’den göç edemeyenler var mı?     
 
 
 

      BEKÂR             EVLİ 
      DUL                 BOŞANMIŞ/AYRI 
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10. Çocuğunuz var mı?                EVET              HAYIR 
10(a) Cevabınız ‘EVET’ ise toplam kaç çocuğunuz var?   _________________  
10(b) 18 yaş altında kaç çocuğunuz var?   _________________ 

 11. Eğitim durumu/mezuniyet dereceniz nedir?   
 
 
12. Kendinizi hangi etnik gruba ait olarak tanımlıyorsunuz?   
 
 
13. Bu evde toplam kaç kişi oturuyor?    ________ 
14. Şu anda kaldığınız evin barınma ve yaşam koşulları size göre ne kadar iyi veya kötü?  

 Çok Kötü  Kötü  Ne iyi ne kötü  İyi  Çok İyi 
 15. Düzenli gıda yardımı alıyor musunuz (gıda kartı, aşevi)?                 EVET           HAYIR 
16. Gıda, beslenme ve yemek ihtiyaçlarınızı karşılama durumunuz size göre ne kadar iyi veya kötü? 

 Çok Kötü  Kötü  Ne iyi ne kötü  İyi  Çok İyi 
 17. Son bir yılda yeni ortaya çıkan sağlık sorunlarınız var mı?                     EVET                 HAYIR 

17(a) Cevabınız ‘EVET’ ise yeni rahatsızlıklarınız nelerdir?  ________________ 
 18. Önceden tanısı konmuş veya düzenli ilaç kullandığınız bir hastalığınız var mı?       EVET          HAYIR 

18(a) Cevabınız ‘EVET’ ise hastalığınızın tanısı:  _______________ 
 19. Tanısı konmuş herhangi bir ruhsal bozukluk veya hastalığınız var mı?           EVET              HAYIR 

19(a) Cevabınız ‘EVET’ ise hastalığınızın tanısı:  _______________ 
 

20. Gebe/Hamile iseniz işaretleyiniz;                      
21. Emziren Anne iseniz işaretleyiniz;  

    

Okur yazar değil Okur yazar İlkokul Ortaokul 
  Lise Yüksekokul Üniversite Lisansüstü 

Arap   Türkmen            
Kürt   Diğer  (yazın)… 
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22. Konya’da konuşulan dile yabancılık (Türkçe dili), dışarda yerli halkın           EVET               HAYIR arasındayken günlük ihtiyaçlarınızı karşılamanıza engel oluyor mu?   23. Konya’daki halkın sizi görmezden geldiğini ve ayırımcılık yaptığını          EVET                HAYIR düşünüyor musunuz?  24. Çevrenizdeki Suriyelilerin dayanışması ve birbirlerine                       EVET               HAYIR desteği sizce yeterli düzeyde mi?   25. Hayatınıza dair ileriki yılları hayal ettiğinizde hangisi size daha iyi görünmektedir? 
Savaş bitince Suriye’ye dönmek                                       Türkiye’de yaşamaya devam etmek  
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EK-E. DSÖ-5 Ruhsal İyilik Hali Ölçeği (Arapça) 
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EK-F. DSÖ-5 Ruhsal İyilik Hali Ölçeği (Türkçe) 
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EK-G. Majör Depresyon Ölçeği (Arapça) 
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EK-H. Majör Depresyon Ölçeği (Türkçe) 
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EK-I. Algılanan Stres Ölçeği (Arapça) 
 
 Arabic translation of the 10 item Perceived Stress Scale 

 األسئلة التالية تستفسر عن مشاعرك و أفكارك خالل الشهر الماضي.
 نرجو منك االجابة على جميع األسئلة ..

دائما (في أغلب 
 األحيان)

ً  نادرا أحياناً  كثيراً   اطالقا
 (أبداً)

 الحالة
. خالل الشهر الماضي، الى أي مدى 1     

أحسست باالنزعاج بسبب حدوث أمر 
؟ غير متوقع  

. خالل الشهر الماضي، الى أي مدى 2     
أحسست بعدم القدرة على التحكم في 

؟ األمور الهامة بحياتك  
الى أي مدى . خالل الشهر الماضي، 3     

؟ أحسست بالتوتر و الضغط النفسي  
. خالل الشهر الماضي، الى أي مدى 4     

أحسست بالثقة في قدرتك على التعامل 
؟ مع مشاكلك الخاصة  

. خالل الشهر الماضي، الى أي مدى 5     
؟ أحسست أن األمور تسير كما تريد  

.خالل الشهر الماضي، الى أي مدى 6     
قادر على التأقلم مع  وجدت نفسك غير

؟ كل األمور الواجب عليك القيام بها  
.خالل الشهر الماضي، إلى أي مدى 7     

تمكنت من التحكم في األمور التي 
؟ تزعجك  

.خالل الشهر الماضي، الى أي مدى 8     
(  أحسست بأنك تملك زمام األمور
؟ مسيطر على كافة أمورك)  

أي مدى .خالل الشهر الماضي، الى 9     
أحسست بالغضب بسبب أمور خارجة 

؟ عن تحكمك  
. خالل الشهر الماضي، إلى أي 10     

مدى أحسست بأن الصعاب تتراكم 
عليك لدرجة أنك لم تعد تستطيع التغلب 

؟ عليها  
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EK-J. Algılanan Stres Ölçeği (Türkçe) 
 
 

ALGILANAN STRES ÖLÇEĞİ   Bu ölçekteki sorular, son bir aydır düşündükleriniz ve hissettikleriniz üzerine 
sorulmuştur. Lütfen, her bir soruyu, ne kadar sık hissettiğinizi veya düşündüğünüzü 
işaretleyiniz. 
1. Son bir ay içinde, beklenmedik şekilde olanlar yüzünden ne kadar sık üzüldünüz? 

 0=Hiçbir zaman  1=Hemen hemen hiçbir zaman  2=bazen   3=oldukça sık   4=çok sık 
 
2. Son bir ay içinde, hayatınızda önemli şeyleri kontrol edemediğinizi, ne kadar sık 

düşündünüz? 
 0=Hiçbir zaman  1=Hemen hemen hiçbir zaman  2=bazen   3=oldukça sık   4=çok sık 
 
3. Son bir ay içinde, kendinizi ne kadar sık endişeli ve stresli hissettiniz? 

 0=Hiçbir zaman  1=Hemen hemen hiçbir zaman  2=bazen   3=oldukça sık   4=çok sık 
 
4. Son bir ay içinde, kişisel problemlerinizi idare etmek açısından, kendinize ne kadar sık 

güvendiniz? 
 0=Hiçbir zaman  1=Hemen hemen hiçbir zaman  2=bazen   3=oldukça sık   4=çok sık 
 
5. Son bir ay içinde, işlerin yolunda gittiğini ne kadar sık düşündünüz? 

 0=Hiçbir zaman  1=Hemen hemen hiçbir zaman  2=bazen   3=oldukça sık   4=çok sık 
 
6. Son bir ay içinde, yapmanız gereken şeyleri ne kadar sık başa çıkılmaz buldunuz? 

 0=Hiçbir zaman  1=Hemen hemen hiçbir zaman  2=bazen   3=oldukça sık   4=çok sık 
 
7. Son bir ay içinde, hayatınızdaki olumsuzlukları ne kadar sık kontrol edebildiniz? 

 0=Hiçbir zaman  1=Hemen hemen hiçbir zaman  2=bazen   3=oldukça sık   4=çok sık 
 
8. Son bir ay içinde, kendinizi ne kadar sık her şeyin üstesinden gelmiş gibi hissettiniz? 

 0=Hiçbir zaman  1=Hemen hemen hiçbir zaman  2=bazen   3=oldukça sık   4=çok sık 
 
9. Son bir ay içinde, kontrolünüz dışındaki şeyler nedeniyle ne kadar sık öfkelendiniz? 

 0=Hiçbir zaman  1=Hemen hemen hiçbir zaman  2=bazen   3=oldukça sık   4=çok sık 
 
10. Son bir ay içinde, zorlukların üzerinden gelemeyeceğiniz kadar yığıldığını ne kadar sık 

düşündünüz? 
 0=Hiçbir zaman  1=Hemen hemen hiçbir zaman  2=bazen   3=oldukça sık   4=çok sık 
 
 
 
 
 



97  

EK-K. Harvard Travma Ölçeği 4. Bölüm: Travma Semptomları (Arapça–
İngilizce) 
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