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1 GĠRĠġ 

Giriş 

Sosyal hayatın önemli zorluklarından birisi ve sosyal riski tetikleyen en önemli parametrelerden birisi 

göç olgusudur. İnsanlık tarihi kadar eski olan göç olgusu dünya üzerindeki tüm canlıların, bir yerden 

başka bir yere bir süreç içinde hareket etmeleridir. İnsanlık, daha verimli topraklar bulma, daha iyi 

koşullarda yaşama ya da bireysel bir yaklaşımla konumundan hoşnut olmama durumunda göç 

etmiştir. Son birkaç yüz yıldır ticarethane ve sanayinin yaygınlaşmasıyla iş gücüne gereksinim artarken 

toprağından kopanlar, işin olduğu yerlerde yoğunlaşıp modern kentleri oluşturmuşlardır. Modern 

kentlerin oluşumu göçü hızlandırıp kenti cazip kılarken, toplumların gelişmişlik düzeylerini, mekânları, 

küçük yerleşim birimlerinden devasa metropollere kadar tüm dünyayı bir değişim ve dönüşüme 

sürüklemiştir. Bu süreçler, toplumsal etkileşim süreçlerinin yanı sıra aile, siyaset, ekonomi, din, kültür 

ve eğitim kurumlarını da etkileyerek bu kurumlarda çatışma ve sorunlara neden olmuştur. 

Göç, disiplinler arası bir olgu olup sosyoloji, demografi, ekonomi, psikoloji, antropoloji, şehir 

planlama, tarih, coğrafya, mimarlık, siyaset bilimi gibi birçok bilim dalının araştırma nesnesidir. 

İktisatçılar, göçün ekonomik nedenleriyle, uluslararası göçün ekonomik avantaj–dezavantajlarıyla ya 

da göçün, iş piyasaları üzerine nasıl bir etkisinin olduğuyla ilgilenir. Coğrafyacı ve demografyacılar 

göçü, insanların yer değiştirmesi olarak tanımlayıp, bu yer değiştirmelerin toplumsal, bölgesel ve 

kentsel süreçleri nasıl etkilediğini saptamaya çalışırlar. Tarihçiler, göçün farklı birçok tipini tarih 

sürecinde inceler. Siyaset bilimciler, göç yasalarını siyasi kalkınma ışığında takip ederken, göçün 

yarattığı siyasi sonuçlara bakarak, göçmenlerin siyasi katılımı, göçle gelen grupların vatandaşlık ve 

siyasi haklarını incelerler. Eğitim alanında göç çalışmaları, göçmen ailelerin, farklı kültürlerden 

gelenlerin çocuklarına hitap eden bir eğitim sistemi arayışına yöneliktir (Yüce, 2003:8). Antropolojik 

olarak göç ve göçmenlik araştırması yapanlar genel olarak göçle gelen bireylerin davranışlarını, 

kültürlerini sosyal bilimlerin yöntemiyle araştırırlar.  

Göç tanımları bazı yönleriyle farklılaşsa da temelde, bireyin ve topluluğun yaşadığı çevreyi 

değiştirmesi üzerinden tanımlanmaktadır. “Göç, ekonomik, siyasi, ekolojik veya bireysel nedenlerle, 

bir yerden başka bir yere yapılan ve kısa, orta veya uzun vadeli geriye dönüş veya sürekli, yerleşim 

hedefi güden coğrafik, toplumsal ve kültürel bir yer değiştirme hareketidir” (Yalçın, 

2004:13).Uluslararası sınırların aşılmasıyla gerçekleşen göç, sürekli veya belirli bir süre yaşamak 

üzere, bir ülkenin siyasi sınırlarını aşarak, bir diğer ülkeye geçmeyi ifade etmektedir.Göç, sadece 

fiziksel değil psikolojik ve sosyal boyutları da olan karmaşık bir süreci ifade eder. Dolayısıyla göç, 

coğrafi mekan değiştirme sürecinin sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasi boyutlarıyla toplum yapısını 

değiştiren nüfus hareketleri olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü göçmenler, bir fiziksel mekandan 



 
 

10 
 

diğerine giderken sadece somut şeyleri değil aynı zamanda tüm hayat tecrübelerini, yaşam 

biçimlerini, dillerini, kültürlerini, anılarını ve hayallerini de götürürler (Adıgüzel, 2016:3). 

Genel olarak göç, bireyin yaşadığı yerdeki hoşnutsuzluktan ötürü yer değiştirmesi olarak 

tanımlanabilir. Burada bahsedilen göçü gerçekleştiren birey, toplumsal koşullar çerçevesinde, sosyal 

gerçeklikle etkileşimde bulunan bireydir. Her göç olayı, sosyal tabakanın sadece en alt kısmındakiler 

tarafından gerçekleştirilmemekle beraber, tamamen olumsuz nedenlerden kaynaklanan ve daima 

olumsuz sonuçlanan bir süreç değildir. Örneğin 1950’li yıllarda Türkiye’deki iç göç, statü kazanmak 

için görece varsıl olan kesim tarafından kasabadan kente ya da taşradan merkeze gerçekleştirilmiştir 

(Oktik, 1997:81). Tekeli’ye göre modern toplumlarda göç iki farklı mantıksal temele dayanır.İlki 

doğrudan ekonomik sistemin devamlılığı ile ilgili olan, emeğin mekânsal olarak üretimi daha etkin 

kılacak bir biçimde dağılmasıdır. Çünkü kişinin mekanda yer değiştirmesi, emeğin olduğu kadar 

sanayinin ve tüketicinin, pazarın da yer değiştirmesi anlamına gelir. İkincisi ise, göçün bireylere 

mekânsal yer değiştirmeler yoluyla daha fazla ekonomik fırsatlar yakalama şansı vermesidir. Bu 

durum, göçün bireyler açısından taşıdığı anlamı ortaya koyar. Kişiler, sosyal değişimler karşısında 

yaşam yerlerini değiştirerek, kendilerine mesleki ve sosyal açıdan daha iyi fırsatlar sunacak mekanlara 

taşınırlar (akt. Kaygalak, 2009:11). 

Faist’in göç tanımı sosyal bilimciler arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Göçmen ağları üzerine 

kurulmuş olan bu tanıma göre göç, “bir mekândan diğerine, bir toplumsal veya siyasal birimden 

diğerine doğru akış olup yaşanılan yerin daimi veya yarı-daimi olarak, genellikle bir çeşit idari sınırın 

dışına doğru değiştirilmesidir” (Faist, 2003:41). Peterson bireysel ve sınıfsal farklılıkları da gözeterek, 

beş göç tipi oluşturmuştur. 

a. İlkel göçler: Özellikle göçebe topluluklarda yaygın olan ve doğal çevrenin yarattığı itme 

etkisiyle oluşan göçlerdir. Kuraklık, sel gibi iklim ve doğal çevrenin yarattığı fiziksel güçlüklerin sonucu 

oluşan toplu göçler bu göç türüne örnek olarak verilebilir. 

b. Zorunlu göçler: Bireylerin göç kararı üzerinde herhangi bir yaptırımının olmaması ve zorla göç 

etmekten başka şanslarının olmama durumudur.  

c. Yönlendirilmiş göçler: Bireylerin göç edip, etmemeyi tercih edebilme yetkisini kendi ellerinde 

bulundurdukları durumdur.  

d. Serbest göçler: Bireyler, topluluklar ve toplumlar üzerine uygulanan her hangi bir zorlayıcı 

durum ve itici bir gücün olmadığı durumda göçmen kendi göç kararını vererek eylemini gerçekleştirir. 

e.  Kitlesel göçler: Teknolojik gelişmeler ve sanayileşmeyle tetiklenen bu göç tipinde bireyler iş 

ve daha iyi yaşam koşulları doğrultusunda belirli merkezlere akarken göç kolektif bir olguya dönüşür. 

Öncü serbest göçmenler, göç ettikleri yerin yaşam tarzını kabul ederek kendilerinden sonra gelenlere 
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bu kültürü aktarırlar. Öncü göçmenlerin oluşturdukları göçmen ağları, yeni göçmenleri göç etmeye 

yönlendirerek kitlesel göçü ortaya çıkarır (Peterson, 1958: 259–263). 

Ravenstein (1885 ve 1889), “Göç Kanunları” (TheLaws of Migration) başlıklı makalesine göre,  genel 

olarak göçmenler önce yakın yerlerdeki sanayi ve ticaret merkezlerine doğru yönelme eğiliminde olup 

göç dalgasının oluşmasını sağlarlar. Göç edilen merkezlerdeki iş olanaklarının o kentte yaşayan nüfusa 

oranının, göçün boyutunu belirlemesi söz konusudur. Sanayileşme, ticaretin gelişmesi, kenti 

çevreleyen yakın kasaba ve köylerde yaşayanları kente çekmektedir. Dolayısıyla göç, kentlerin 

çevresindeki kırsal nüfusun azalmasına neden olurken boşalan yerler, uzak bölgelerden gelen 

göçmenlerce doldurulmaktadır. Uzak bölgelerden gelen göçmenlerin kendi yaşadıkları yerde 

yarattıkları seyrelme de, o bölgelere daha yakın yerlerden gelenlerle doldurulacaktır. Her bir basamak 

kente yakınlaştıkça ve kentin avantajları diğer göçmenler tarafından algılandıkça, göç tüm ülkeye 

yayılacak ve ülkenin her yerinde hissedilecektir. Ravenstein, göç olgusunda yayılma ve emme 

sürecinin birbirini desteklediğini ve bu süreçte ana hedefin, ulaşılmak istenilen amaç olduğunu 

belirtir. Ravenstein,  göçün kendi başına amaç olmayacağını bireylerin sadece göç etmek istedikleri 

için değil, kentte gelişen ekonomik ve ticari faaliyetin getirisinden pay almak için göç ettiklerini 

belirtmiştir. Göç zincirleri kuramında Ravenstein,  göçün süreç içinde zincirleme olarak geliştiğini ve 

göç alan yerleşim yerlerinin aynı zamanda göç de verdiğini belirtmiştir. Böylece her bir göç dalgası, 

tetikleyici etki göstererek, bir diğer göç dalgası yaratmaktadır. Doğrudan göç kuramında ise,  

Ravenstein uzun mesafeli ve basamaksız göçlerde, göç eden kişiler büyük ticaret, endüstri 

merkezlerine yönelmekte ve basamaksız şekilde, doğrudan bu kentlere yerleşmeyi tercih 

etmektedirler. Ravenstein, göçü yaratan ya da arttıran etkenlerin baskıcı kanunlar, olumsuz iklim 

koşulları ve ağır vergilerden kaynaklandığını iddia etmiştir. Ravenstein göçün sürekli ve artarak devam 

eden bir süreç ve sanayileşmenin gelişimiyle doğru orantılı olduğunu vurgulamaktadır (Ravenstein 

(1885-1889)’den Akt. Yalçın, 2004:25- 26). 

Wallerstein’ın merkez–çevre kuramında göç, merkez (gelişmiş) ve çevre (az gelişmiş ve gelişmemiş) 

ülkeler karşılıklı olarak birbirlerine bağımlıdır. Merkez–çevre kuramına göre çevre ülkelerde bulunan 

ucuz hammadde ve ucuz işgücü merkez ülkelere akarken merkezden çevre ülkelere üretilen malların 

pazarlanması söz konusudur. Bu alışverişte merkez ülkeler üretimini sürdürürken çevre ülkeler de 

gelişimlerini tamamlama yarışındadır. Bu eşit olmayan mübadelede çevre ülkelerden merkez ülkelere 

işgücü, başka bir deyişle göç kaçınılmazdır (Wallerstein, 2004:45-46). Wallerstein’ın bu kuramı benzer 

yaklaşımla ülkelerin kendi sınırları içinde gelişmiş ve gelişmemiş bölgeleri için de geçerli olabilir. 

Çevreden merkeze kalifiye olmayan ucuz işgücü akışı kaçınılmazdır. 

İlişkiler ağı kuramı temelini, göçmenlerin gittikleri yerde kurdukları sosyal ağların varlığı ve bu ağların, 

süre giden karşılıklı göçler üzerine olan etkisi oluşturmaktadır. Bu ağlar hemen her tür sosyal temele 
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ve değişkene bağlı olarak kurulmuş, güçlü ve zayıf ağlar olabilir. Abadan-Unat ise bu ağları daha genel 

bir bakış ile şöyle tanımlamaktadır: “Göçmen ilişkiler ağı, geldikleri ülke ile yeni yerleştikleri ülkelerde 

eski göçmenler, yeni göçmenler ve göçmen olmayan kişiler arasında ortak köken, soydaşlık ve dostluk 

bağlarından oluşan kişiler arası bağlantılardır” (Abadan-Unat, 2002:18). Bu ağın içeriği kendini 

geliştirerek farklı alanlara kaymakta ve ağ daha karmaşık hale gelmektedir. Bu durumun en güzel 

örneği Almanya’ya göç eden Türk işçilerin kurduğu göçmen ilişkiler ağında görülebilir. İlk dönemlerde 

ağın içeriği Türkiye’den Almanya’ya göç edenlerin uyum sağlamasını kolaylaştıran, iş ve kalacak yer 

bulma gibi öncelikli durumlara yönelikken, günümüzde, hala bu öncelikli durumların varlığının 

yanında ekonomik ilişki ve Almanya siyasetinde etkin olma gibi noktalara da kaymıştır (Kaya ve 

Kentel, 2005:7). 

Göçmen ağlarıyla birlikte geliştirilen bazı değerler, göçmenleri ve göçmen ailelerini de etkilemektedir. 

Yaşanan bu etkilerden bir tanesi de, göçle gelinen ülkede göçmen ailelerinin var olan ataerkil aile 

biçimlerinde bazı kırılmaların gözlenmesidir. Küreselleşeme sürecinin işgücü üzerindeki etkilerinden 

bir tanesinin de, ucuz işgücüne olan aşırı talep olduğu kabul edilirse; bu talebin yarattığı sonucun, 

kadınların ve çocukların çalışma hayatının içerisine itilmesi olduğu savunulabilir. Göçmenlerin daha 

fazla kazanç sağlama istekleri, göç ettikleri ülkede tutunma ve yaşama istekleri, kadınları iş hayatına 

sokmuş ve aile içinde gerek sosyal gerekse de ekonomik bir yeniden yapılanmaya götürmüştür. 

Abadan-Unat göçle birlikte oluşan ilişki ağlarının göçmene destek vermenin yanında, toplumsal 

rollerin yeniden üretimini sağladığını belirtir (Abadan-Unat, 2002:19). 

Göç sistemleri kuramına bakıldığında, bu kuramda göç sistemlerindeki süreçler üzerine yoğunlaşıldığı 

görülmektedir. Gerçekleşen hareket, yani göç, içinde birçok olay silsilesini barındıran aktif bir süreçtir. 

Göçmen ilişki ağları ve varolan bu sosyal ağların içeriği sayesinde göç edilen yeni ülkedeki hayata, 

göçmenlerin yumuşak ve uyumlu bir geçişinin olduğu da görülmektedir (Faist, 2003:82). 

Göç çeşitli nedenlerden dolayı başlayabilir -bireysel kazanç elde etme isteği, hane halkı gelirine 

yönelik çeşitli risklere teşebbüs etmek, düşük ücretli çalışanlar için işverenlerin taleplerini karşılamaya 

yönelik bir iyileşme programı, çevre bölgelerin piyasaya nüfuz etmesi yoluyla köylülerin uluslararası 

yer değişimi veya bunlarla ilgili olan kombinasyonlar gibi (Massey vs. 2014: 28). 

Bu bağlamda, göç sürecindeki farklılaşmalara bağlı olarak göçün türleri de değişmektedir. göç etme 

nedenine, mesafe/uzaklığa göre, göç etme biçimine göre ve yönüne göre farklı göç türleri söz 

konusudur. 

Göç etme nedenine göre göçlere bakıldığında; ekolojik nedenlerle (Petersen buna ilkel göç 

demektedir) olan yani doğanın neden olduğu göçler, zorunlu/zoraki/zorlayıcı (forced) göçlerde 

ekolojinin değil farklı güçlerin baskısı (devletler,savaşlar vb.) söz konusudur(Petersen, 1970). Tekeli, 
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zorunlu göç nedeni için 3 farklı kaynağa vurgu yapar: devletin belli amaçlarını sağlamak, savaşlar 

sonucunda yeniden uyum, doğal afetlerin sonuçlarından kaçınmak(Tekeli, 2007). Zorunlu göçte, 

gitmek veya kalmak iradesi göçmenlerin elinde bulunmamaktadır. Göç etme nedenine göre 

bakıldığında diğer bir göç türü gönüllü göçtür. Genellikle ekonomik sebeplerle yapılan bu göçlerde, 

gitmek, kalmak, yer değiştirmek gibi kararlar genellikle göç edenin kendisine aittir. Yine de göç söz 

konusu olduğunda büyük bir olay olsun ya da olmasın insanların yer değiştirmesine sebep olan 

zorlayıcı bir neden mutlaka bulunmaktadır. Bu savaş ve doğal afet durumları dışında kendini 

genellikle ekonomik ve iş gücü alanında gösterir.Kaya’ya göre göç, süreçsel, ekonomik, zorunlu, 

ekonomik ya da mekânsal bakımdan nasıl olursa olsun, her gün göç edenin konumunu etkileyen yeni 

oluşumlar ortaya çıkarmaktadır. Bugün göçle büyük kentlere, farklı ülkelere göç eden insanlar 

“belirsizlik, güvensizlik, yoksulluk, eşitsizlik, yalnızlık, iletişimsizlik, korku ve arzuların gücü karşısında 

çözümler üretmeye çalışmaktadırlar” (Kaya, 2009:9). 

Mesafe/uzaklık bakımından göçlere bakıldığında iç ve dış(uluslararası) göç türleri karşımıza 

çıkmaktadır. İç göç ülke içinde yer değiştirmeyi ifade ederken, dış göç ülke sınırları dışına yapılan 

göçleri ifade etmektedir. Göç çalışmalarındaki temel ayrım bu iki göç türüne göre yapılmaktadır. Göç 

etme biçimlerine göre göçler: bireysel, kitlesel ve zincirleme olarak üç farklı grupta ele alınmaktadır. 

Bireysel göçlerde, göç eden kişi aktif bir biçimde göç süreçlerine karar veren kişidir. Gönüllü ve 

ekonomik kaynaklı göçlerin çoğu bu kategoride ele alınabilir. Kitlesel göçler, sosyal, ekonomik ve 

politik nedenlerle ortaya çıkar ve çoğu zaman zorunlu göç türünü oluşturur. Zincirleme göç ise, göç 

kararının bireysel değil aile, akrabalar eşliğinde alındığı ve göç ağlarıyla göçün sonuç ve süreçlerine 

ilişkin bilgi alındığı bir süreçtir. Bu göç türü, genellikle daha önceden bir yere göç etmiş aile/akraba 

bireyleriyle kurulan bir göç ağını ifade eder ve bazı durumlarda aile birleşmesi göçü de zincirleme göç 

türüne örnek oluşturur.  

Göçün yönüne göre bakıldığında, kırdan kente, kentten kente, kırdan kıra, kentten kıra(tersine göç) 

göçler söz konusu olmaktadır. Türkiye’nin göç tarihine bakıldığında yaygın olarak yaşanan kırdan 

kente ve kentten kente göçtür. Türkiye’de özellikle 1990lara kadar iç göç kırdan kente, kentten-kente 

göç söz konusuyken, 1990’lardan itibaren dış göç olgusu ağırlık kazanmaya başlamıştır. Yine 1960-

1970lerde başlayan ve yoğunlaşan Almanya’ya ve diğer Avrupa ülkelerine doğru gerçekleşen işçi göçü 

de dış göç türüne örnektir.  

Bunların dışında başka bir göç tipi ise ülkemizde de yoğun olarak yaşanan, dönemlik ya da mevsimlik 

göçlerdir. Mevsimlik ya da dönemlik göçler, kısa ya da uzun vadeli olarak, bireyin kendi kişisel 

kaynaklarını artırma, ekonomik durumu düzeltme gibi amaçlarla, iş amaçlı geçici bir süre yerinden 

uzaklaşmasını içerir. Bu göç tipinde genel olarak ailedeki erkekler, ya da tarım amaçlı mevsimlik 
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göçlerde ailenin tümü geçici bir süre için göç etmektedir. Mevsimlik göçler sürekli göçü de 

beraberinde getirebilir. 

 

KAVRAMLAR 

Düzensiz göç: ülkeye girmek ve/veya ülkede kalmak için hukuken izin alamayan göçmenlerle ilgilidir: 

üçüncü ülkeye geçerken Türkiye’yi kullanan kişileri ya da gerekli belgeleri olmadan ülkede kalan ya da 

çalışan kişileri ele alır. Dolayısıyla, Türkiye'deki düzensiz göç kapsamında aynı anda iki farklı göç 

mevcuttur: 1- transit göç, 2-döngüsel(dairesel) ve iş amaçlı göç. Dahası, sığınmacıların ve 

mültecilerin hareketleri de (hukuksal bir statü olmalarına rağmen) çoğu zaman sınırlardan düzensiz 

olarak geçilmesini içerdiği için bu düzensiz göç hareketleri ile karşılaşılabilmektedir (İçduygu, 

2015:282). 

Transit göç: bir ülkeden çıkıp başka bir ülkeye gitme maksadıyla transit olarak diğer bir ülkede (transit 

ülkede) bulunmaya transit göç adı verilmektedir(Adıgüzel, 2016:4). 

Düzensiz göç (2): gönderen, transit ve alıcı ülkelerin düzenleme normlarının dışında gerçekleşen 

hareketler. Düzensiz göç konusunda açık veya genel kabul gören bir tanım yoktur. Hedef ülkeleri 

açısından, bir ülkeye yasadışı giriş yapmak veya bir ülkede yasadışı şekilde kalmak veya çalışmak 

anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle, göçmen, belirli bir ülkeye girmek, orada ikamet etmek veya 

çalışmak için göç düzenlemeleri uyarınca gerekli olan izin veya belgelere sahip değildir. Gönderen 

ülke açısın dan ise, bir kişinin geçerli bir pasaportu veya ülkeden ayrılmak için idari koşulları yerine 

getirmemesi gibi durumlarda düzensizlik söz konusudur (Göç Terimleri Sözlüğü, 2009).   

Düzensiz göçmen: yasadışı giriş veya vizenin geçerlilik tarihinin sona ermesi yüzünden transit veya ev 

sahibi ülkede hukuki statüden yoksun kişi. Bu terim, bir ülkeye giriş kurallarını ihlal eden mülteciler ve 

ev sahibi ülkede kalma izni bulunmayan diğer kişiler için geçerlidir (Göç Terimleri Sözlüğü, 2009).   

Göçmen: Hem maddi ve sosyal durumlarını iyileştirmek hem de kendileri veya ailelerinin gelecekten 

beklentilerini arttırmak için başka bir ülkeye veya bölgeye göç eden kişi ve aile fertlerini 

kapsamaktadır (Göç Terimleri Sözlüğü, 2009).  (Uluslararası düzeyde kabul gören bir tanım yok.) 

Mülteci: ‘ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ve siyasi görüşleri yüzünden haklı bir 

zulüm korkusu nedeniyle vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve söz onuşu korku yüzünden, 

ilgili ülkenin korumasından yararlanmak istemeyen kişi’ (1967 protokolü ile değişik mültecilerin 

hukuki statüsüne ilişkin 1951 sözleşmesi, 1A(2) maddesi) (Göç Terimleri Sözlüğü, 2009).   
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Şartlı mülteci: Avrupa ülkeleri dışın da meydana gelen olaylar sebebiyle ; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir 

toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı 

sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından 

yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür 

olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu 

korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirle me işlemleri sonrasında şartlı 

mültecistatüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecininTürkiye’de kalmasına izin 

verilir (Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu, 2014 Madde 62(1)).  

İkincil koruma:Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine 

veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde; Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz 

edilecek, İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz 

kalacak, Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında , ayrım gözetmeyen şiddet 

hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak , olması nedeniyle menşe ülkesinin 

veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit ne deniyle yararlanmak 

istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye , statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü 

verilir(Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 2014 madde 63(1)).  

Geçici koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve 

geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara 

geçici koruma sağlanabilir (yabancılar ve uluslararası koruma kanunu, 2014 madde 91 (1)). 

Ülkemizdeki Suriyeli mülteciler bu yasal olarak bu göçmen grubundadır.  

Sığınmacı: ilgili ulusal veya uluslararası belgeler çerçevesinde bir ülkeye mülteci olarak kabul edilmek 

isteyen ve mültecilik statüsüne ilişkin yaptıkları başvurunun sonucunu bekleyen kişidir. Eğer, 

kendilerine insani ya da diğer gerekçelerle ülkede kalma izni verilmemişse bu kişiler ülkede düzensiz 

bir durumda bulunan herhangi bir yabancı gibi sınırdışı edilebilirler (Göç Terimleri Sözlüğü, 2009).   

Zorunlu göç: Mültecilik ile sonuçlanan bu tarz göçler sosyo-ekonomik içerikli göçlerden ayrılmaktadır 

(Chimni, 2009:12). Çünkü bu tür göçlerde , göç kararının alınmasında gönüllük değil , başka güçlerin 

baskıları belirleyici olmaktadır . Farklı büyüklükte ve farklı gerekçelerde de olsa her dönem var 

olagelmiş olan zorunlu göçlerde; bireyler, baskı ve zulüm gördüğünden dolayı ülkelerinde yaşayamaz 

hale gelmekte ve kendi ülkesini terk etmek zorunda kalarak güvenli bir ülke arayışına girmektedirler 

(Buz, 2004). 
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Türkiye’nin Göç Tarihi 

İlhan Tekeli,Türkiye’nin göç tarihindeki kategorileri Osmanlı’daki modernleşme hareketiyle başlatarak 

bölümlendirir. Yazara göre 4 kategori vardır: Balkanlaşma göçleri (1860-1927), kentleşme (1945-

1980), kentler arası göç(1975 sonrası), yaşam güzergahları göçü Osmanlının modernleşme hareketiyle 

başlatma sebebi ise göçün, modernleşmenin bir kavramı olmasıdır. ‘Günümüzde bir yerdeki göç 

miktarı genellikle, belli bir zaman dilimi içinde belli bir yerleşme alanında yaşayanların, kendi 

iradeleriyle, yaşam yerlerini söz konusu yerleşme alanı dışına taşıyanların sayısı olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tanımda göçü, nüfusun yer değiştirmesi kavramından ayırıcı özellik, bu yer 

değiştirmenin bireyin kendi iradesiyleyapılması olmaktadır.Eğer göç olgusunun modernleşme 

süreciyle yakından ilişkili olduğu kabul edilebilirse bunun en geriye götürülebileceği tarih, Osmanlı 

modernitesinin gelişmeye başladığı 19.yy ortaları olmaktadır’ (Tekeli, 2007:447-448). 

Bahattin Akşit ise, iç göçleri a) 1950 öncesi göçler; b) 1950-1985 arası göçler ve c) 1985 sonrası göçler 

şeklinde üçe ayırır(Akşit, 1998).  

Türkiye’de göçün ivme kazandığı özellikle kırdan kente göçün söz konusu olduğu 1945-1980 arası 

dönemde sadece tarımsal alandaki dönüşüm değil sanayi, ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmelerle 

kentlerde hizmet sektörünün büyümesi, eğitim vb. olanaklarıyla birlikte kentlerin özellikle genç nüfus 

için cazibe merkezi haline gelmesi söz konusudur. 1950’lerle birlikte kentlerin nüfusunda bu nedenle 

hızlı bir artış yaşanmıştır (İçduygu ve Ünalan, 1998:43). 

Türkiye göç tarihine bakıldığında iç göçlerden kırdan kente ve ardından kentten kente göç söz konusu 

olmuştur. Dış göç konusunda da uzun bir süre dışarıya göç vermesi bakımından dış göçü 

deneyimlemiştir. Bugünden göç sürecine bakıldığından Türkiye’deki dış göç olgusunun da oldukça 

değiştiği görülmektedir. Avrupa ülkelerine büyük sayılarda misafir göçmen göndermesiyle bilinen bir 

ülke olarak Türkiye’nin ‘göçmen alan bir ülke’ haline gelmesi olağandışı görülebilir (İçduygu, 

2015:282). Bunu tetikleyen birkaç sebep vardır: tarihsel olarak ilki Afganistan’ın Sovyet Rusya 

tarafından işgali, İran’daki rejim değişikliği(1970ler), Irak’taki Saddam Hüseyin rejiminin Ortadoğu’da 

yol açtığı savaşlar(1980ler) ve doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği‘ndeki komünist rejimin çöküşü 

(1990lar) dahil olmak üzere Türkiye’ye komşu ülkelerde bir dizi olayın bu ülkelerden daha istikrarlı 

ülkelere geniş çaplı göçe yol açmasıydı. Türkiye’deki göçmen nüfusun yoğunlaşmasının bir diğer 

nedeni küreselleşme sürecinin yoğunlaşması ve buna bağlı Avrupa göç sistemindeki Türkiye’nin 

konumu, ülke içinde farklı göçmen kategorilerini içeren karmaşık bir göç sistemi yaratmıştır (İçduygu, 

2015: 282). 
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Türkiye’de düzenli ve düzensiz Göçler 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yasalarıyla belirlenen çerçevede yurtdışından Türkiye’ye yönelen 

insan hareketleri düzenli göçü  oluşturmaktadır. Düzenli göç kapsamında , göçmenin Türkiye sınırları 

içinden yasalara uygun şekilde bulunması için giriş izni ile çalışma ve /veya oturma izinlerine almış 

olması gerekmektedir . Düzenli göç akımları birbirini  dışlamayan üç temel amaç doğrultusunda 

gerçekleşmektedir: 1. Çalışmak amaçlı ; 2. Eğitim amaçlı ; 3. Yaşamak amaçlı . Bu amaçları yerine 

getirmek için, 2000-2011 döneminde yaklaşık 2 milyon kişi oturma izni almıştır . Düzenli göçmenlerin 

% 28’inin çalışmak ve eğitim almak için Türkiye’de bulunduğunu göstermektedir . Geriye kalan kısım 

ise yaşama eksenli sebeplerden ötürü̈ oturma izinlerini almıştır . Türkiye’de bulunma nedenleri 

açısından farklılaşan bu düzenli göçmen grupları aşağıda sırasıyla mercek altına a lınmıştır (10. 

Kalkınma planı(2014-2018), Göç:Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2014:11). 

Ülkeler arasında hareketlilik içinde bulunan insanların göç sistemindeki konumları, ev sahibi ülkedeki 

yasal mevzuata göre tasnif edilmektedir. Özellikle ev sahibi ülkenin giriş, oturma ve çalışma izni ile 

ilgili düzenlemeleri ve uygulamaları göçmenlerin/yabancıların yasal konumunu belirlemektedir. Ülke 

içinde yaptıkları faaliyete bağlı olarak, gerekli izinlere sahip olmayan yabancı “düzensiz göçmen” 

olarak tanımlanmaktadır. İlgili literatürde, düzensiz göçmen terimi yerine belgesiz, dokümansız, kaçak 

ve yasadışı göçmen terimleri de kullanılmaktadır . Düzensiz göçmen akımları temel olarak üç şekilde 

gerçekleşebilir: 1. Göçmenler sınır kontrollerini aşarak veya sahte giriş belgeleri kullanarak ülkeye 

izinsiz girişte bulunduklarında; 2) Ülkeye yasal giriş yapan göçmenler, kendilerine tanınan vize süresini 

aşmış olmalarına rağmen ev sahibi ülkedeki kalışlarını sürdürdüklerinde ; 3) Giriş, oturma izinlerine ve 

bazı durumlarda çalışma izinlerine sahip olmalarına karşın yasal konumlarına aykırı faaliyetlerde 

bulunduklarında düzensiz göçmen grubuna dahil olmaktadır. Bu tanımsal çerçevede gösterildiği üzere 

yabancıların düzensiz göçmen statüsü̈ , ilgili yasaları ve düzenlemeleri ihlal etmeleri sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Bu yasadışı durumlarından ötürü̈ , düzensiz göçmen grubuyla ilgili nesnel ve sağlıklı 

verilere ulaşmak oldukça zordur. Türkiye’de bulunan düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalarda 

çoğunlukla güvenlik güçleri tarafından yakalanan düzensiz (yasadışı) göçmen istatistikleri 

kullanılmaktadır. (10. Kalkınma planı(2014-2018), Göç:Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2014:14) 

Türkiye’de düzensiz göçün tarihini 4 ayrı dönem olarak ele alınabilir. Bu dönemler 1979-1987 

yıllarında ortaya çıkış dönemi; 1988-1993 yıllarındaki olgunlaşma dönemi; 1994-2000/2001 

yıllarındaki doygunluk dönemi ve 2001 yılından günümüze uzanan kurumsallaşma dönemidir(İçduygu, 

2015: 280-281). 

İlk çıkış dönemi, 1979 yılında gerçekleşen İran Devrimi ardından İranlıların akınından oldukça 

etkilenmiştir. İranlı göçmenlerin çoğu, esasen ülkelerinden siyasi nedenlerle ayrılan ve Avrupa ya da 
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Kuzey Amerika’daki bir üçüncü ülkeye göç edene dek Türkiye’de kalan transit göçmenlerdir. 

Türkiye’de toplu göçle karşılaştırıldığı dönem ise, ikinci dönem yani olgunlaşma dönemidir. Komşu 

ülkelerdeki siyasi ve ekonomik kargaşalar neticesinde yüzbinlerce yabancı ülke vatandaşı geçici olarak 

da olsa ülkeye göç etmiştir. Dönem, birbirinden tamamen farklı iki göç akını ile karakterize edilir: 

bunlardan ilki, Irak ve Bulgaristan’dan çok sayıda sığınmacının gelişi, ikincisi ise Sovyet 

Cumhuriyet’lerinden gelen, ekonomik sebeplerle göçmen olmuş kişilerin hareketleridir (İçduygu, 

2004). Bu göçler dönem içerisinde sığınma, transit göç ve döngüsel göç gibi Türkiye’ye yönelen göçün 

farklı şekillerini ortaya çıkarmıştır (İçduygu, 2015: 281). 

1991’de Irak’tan gelen Kürt sığınmacıların çoğu kendi ülkelerine geri dönerken, 1989’da 

Bulgaristan’dan gelen Türk soylu sığınmacıların neredeyse yarısı, etnik Türklerin ülkeye yerleşmesine 

kolaylık sağlayan yasal düzenlemeler çerçevesinde Türkiye’ye yerleşmiştir (Parla, Danış 2008 

akt.İçduygu 2015: 281). Bu arada eski Sovyet Cumhuriyetlerinden gelen göçmenler, Türkiye’de 

yalnızca birkaç ay kalan ve ticari ve diğer ekonomik faaliyetler sebebiyle ülkeleri ve Türkiye arasında 

gidip gelen döngüsel göçmenlerdi (Yükseker, 2007, akt. İçduygu, 2015:281). Son olarak, bu dönemde 

başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere, Asya ve Afrika ülkelerinden gelen yabancıların Türkiye’ye göçü, 

esasında transit göç özelliklerini taşımaktaydı ve göçmenler ülkede genelde kısa süreler boyunca 

kalmaktaydılar (İçduygu, 2015:281). 

Doygunluk dönemi olarak adlandırılabilecek üçüncü dönem 1994 yılından 2000/2001 yılına dek olan 

dönemi kapsar. 1994 yılı, ülkeye artarak gelen göç akışlarının yönetimi için yeni politika değişikliklerini 

uygulamaya koyan sığınma ve kitlesel göçlere dair yönetmeliğin ortaya çıkış yılıdır. 1990’ların ikinci 

yarısında, transit göçmenlerin sayısı, önceki dönemlere göre önemli oranda yükselmiştir ve daha da 

önemlisi, transit göçmenlerin birçoğu ülkede, kalış sürelerini aşmaları ya da ülkede yasadışı olarak 

kalmaya ve çalışmaya devam etmeleri sonucunda düzensiz hale gelmişlerdir. Türkiye bu süreç içinde, 

binlerce düzensiz göçmen ve sığınmacı için transit bir ülke haline geldiğinden, ilgili devlet otoriteleri 

1994 ile 2000/2001 yılları arasında söz konusu göç konularını ele almak için daha aktif ve hedefli bir 

politika izlemiştir (Kirişçi, 2003; İçduygu 2004’den akt. İçduygu 2015). Bu politikalar özellikle ulusal 

düzenlemelerin uluslararası düzenlemeler ile uyumlu hale getirilme çabalarını içermiştir.  

2001’de başlayan son dönem, Türkiye’deki düzensiz göç için bir kurumsallaşma dönemini yansıtır. 

Hem ülke içinde hem de uluslararası arenada Türkiye’nin aldığı göç dalgaları düzensiz göç, insan 

ticareti ve insan kaçakçılığı meseleleri bağlamında sıcak gündem maddeleri oluşturmuştur. 2001 

yılından bu yana Türkiye, hukuki ve idari yapılarını, bununla birlikte teknik altyapılarını ıslah ederek 

göç ve iltica sistemini AB müktesebatına uyumlulaştırmak için yoğun çabalar göstermiştir (Kirişçi 

2003). Geçtiğimiz son 10-15 yıllık dönemde Türkiye’de hükümetler AB ülkeleriyle, ülkeye düzensiz 
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yollarla giren göçmenlerin sayısını azaltmaya yönelik göç ve sınır yönetimi projelerinin 

uygulanmasında işbirliği yapmıştır. Bu girişimler, önceki dönemlerle karşılaştırıldığında gitgide daha 

sıkı bir göç rejimine zemin hazırlamıştır: Türkiye’deki göç rejimi, ülkeyi göç alan ve göçe transit bir 

alan sağlayan bir ülke olarak tanımlayarak kurumsallaşmıştır (İçduygu 2015:282). 

Küresel ölçekte gerçekleşen göç hareketlerin diğer önemli bir kaynağı ülkelerini doğal felaketler, 

çatışmalar ve savaşlar, ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar yüzünden terk etmek zorunda kalan veya 

kalmak zorunda bırakılan kişilerdir. Maruz kaldıkları olumsuz koşullardan dolayı uluslararası 

korumaya ihtiyaç duyan bu kişiler mülteci ve sığınmacı nüfusu oluşturmaktadır. Genellikle maruz 

kalınan olumsuzluk nedeniyle ev sahibi ülkeye yasal olmayan şekilde giriş yapan bu nüfusun 

uluslararası antlaşmalara göre özel bir konumu bulunmaktadır. Uluslararası alanda mültecilerin ve 

sığınmacıların hukuki konumu üç temel belge tarafından belirlenmektedir: 1951 Cenevre Sözleşmesi, 

1967 Protokolü ve bu nüfus grubunun hareketlerinin düzenlemek amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler 

Mülteci Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Tüzüğü̈. Bu belirlenen yasal çerçevede, uluslararası korumaya 

ihtiyaç duyan mülteci ve sığınmacıların sorunları üç farklı yöntemle kalıcı olarak çözülmeye 

çalışılmaktadır. Birinci yöntem, kaynak ülkedeki olumsuzlukları ve yaşamsal tehlikeleri bertaraf ederek 

mültecilerin geri gönderilmesidir . Mültecilerin bulundukları ülkelere uyumları sağlanarak yaşamlarını 

sürdürmesi ikinci yöntemdir . Sonuncu yöntem, kaynak ülkelerinden ve bulundukları ülkelerden farklı 

olarak, mültecilerin üçüncü ülkeye yerleştirilmeleridir (10. Kalkınma planı(2014-2018), Göç:Özel 

İhtisas Komisyonu Raporu, 2014:17-18). 

Son 30 yıldır küresel ölçekte meydana gelen değişimlerle paralel olarak Türkiye’nin ekonomik, politik 

ve sosyal alanlarda içinden geçtiği sarsıcı dönüşümler, ülkenin uluslararası mülteci rejiminde çok 

yönlü ve çoklu işlevleri olan bir konumda bulunmasına neden olmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin kendine 

özgü̈ coğrafi konumu ve kültürel yapısı bu durumu daha da pekiştirmektedir . Aynı anda hem mülteci 

akımlarına kaynaklık etmesi hem bir üçüncü ülke olarak özellikle çevre ülkeler kaynaklı mülteci 

akımlarına ev sahipliği yapması hem de dünyanın çeşitli bölgelerindeki mülteci hareketleri 

kapsamında düzenleyici olarak yer alması, Türkiye’nin ulusal veya uluslararası mülteci hareketleriyle 

ilgili meselelere her açıdan yaklaşmasını gerektirmektedir. Özellikle de Türkiye, nedenleri ve sonuçları 

açısından mülteci hareketleri ile ilgilenmek zorunda kalmaktadır (10. Kalkınma planı(2014-2018), Göç: 

Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2014:21).  Bu süreçlerin bir parçası olarak göç yönetimini daha 

sistematik gerçekleştirmek adına Göç İdaresi (2013) kurulmuş ve yine Türkiye’nin taraf olduğu bu 

uluslararası anlaşmaların yanında uluslararası ve ulusal mevzuatta göç süreçlerini ve göçmenlerin 

haklarını düzenleyen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Aralık 2013 yılında yayınlanmıştır. 
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Türkiye’ye Suriye’den göç 

Suriye’de 2011 yılında şiddetlenen iç savaş koşulları 5 milyondan fazla insanın1 evlerinden olmasına, 

başta Türkiye (BMMYK 2017 verilerine göre yaklaşık 3.5 milyon)2, Lübnan, Libya ülkeleri olmak üzere 

birçok ülkeye sığınmasına sebep olmuştur. Savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınanların %52si 18 yaşın 

altında, %47si de kadınlardan oluşmaktadır (Göç ve Uyum Raporu, 2018). Bu, hem savaş sırasında ve 

sonrasında varılan ülkede ‘hassas Grup’ olarak adlandırılan kadın ve çocuk sayısının yüksek oluşuna 

ve erkeklerden daha çok şiddete maruz kalanlar oldukları olarak değerlendirilmektedir(MAZLUMDER, 

2014). Bu yanıyla da kadınlar ve çocuklar ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşılması, durumlarının tespiti ve 

düzeltilmesi için araştırmaların artması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

 Özellikle savaşın ilk başladığı zamanlarda Türkiye’nin açık kapı politikasıyla, savaştan kaçan 

komşu vatandaşlarına sınırlar açılmış ve göç, kitlesel göç akını şeklinde olmuştur.Bundan dolayı 

kayıtların düzenli alınamadığı yıllarda verilere ulaşmak daha güçken, Göç İdaresi’nin kurulması(2013) 

ve sığınmacı kayıtlarının alınmaya başlamasıyla birlikte ülkemizde bulunan geçici koruma 

statüsündeki Suriyeli mültecilerin sayılarına ulaşılabilmektedir. Yine kayıtların zaman içerisinde 

alınmasından dolayı yıllara dönük bakıldığında artan bir nüfus izlenimi doğmaktadır. Göç İdaresi’nin 

son verilerine göre 23 Mayıs 2019 itibariyle Türkiye’de 3.608.049 Suriye vatandaşı bulunmaktadır. 

 

                                                           
1
 BMMYK 2016 verilerine göre 5 milyon 760 bin kişi. 

2
BMMYK 2017. Türkiye‟nin tüm ülkeler içindeki yüzdelik payı %50‟dir. 
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Çukurova bölgesi Göç 

Türkiye’de iç göç tarihine bakıldığında özellikle 1980lerden sonra ülkede ve dünyada gerçekleşen yeni 

ekonomi politikalarıyla ilişkili olarak sanayideki gelişmeler, küçük şehir ve kırsal bölgelerdeki artan 

işsizlik ile ülke içindeki güneydoğu ve doğu Anadolu bölgelerindeki çatışma ve gerilimlerden etkilenen 

insanların oluşturduğu iç göç hareketliliği ile Çukurova bölgesi özellikle de Mersin varış noktalarından 

biri olmuştur (Kaygalak, 2009: 105). 

Çukurova Bölgesi 1970’lerden itibaren yoğun göç alan bölgelerin başında gelmektedir. 2008 sonrası 

ise Çukurova Bölgesi göç veren bir bölge konumuna gelmiş, bu tarihten itibaren hem sürekli göç 

almaya devam eden aynı zamanda göç veren bir bölge olmuştur. Bununla birlikte Çukurova 

Bölgesinde 2000’li yıllardan itibaren kırdan kente yoğun bir göç yaşanmış ve günümüzde Adana’nın 

sadece %11,2’si, Mersin’in ise %21,1’i kırsal alanlarda yaşamaktadır. Bu dönemde kentleşme hızlı ve 

düzensiz bir şekilde artmış, kırsal alanlar gitgide boşalmıştır (Çukurova Kalkınma Ajansı, 2014: 8-9).  
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Tablo: TUİK/Adana ve Mersin 2008-2018 Nüfus ve Göç Verileri 

YIL ŞEHİR ADNKS 

GÖRE 

NÜFUSU 

ADNKS 

GÖRE 

ALDIĞI 

GÖÇ 

ADNKS GÖRE 

VERDİĞİ GÖÇ 

ADNKS GÖRE 

NET GÖÇ 

ADNKS GÖRE 

NET GÖÇ HIZI 

(Binde) 

2008 ADANA 2026319 45493 58316 -12823 -6,31 

2009 ADANA 2062226 53685 54109 -424 -0,21 

2010 ADANA 2085225 53096 57402 -4306 -2,06 

2011 ADANA 2108805 50523 62402 -11879 -5,62 

2012 ADANA 2125635 45927 59294 -13367 -6,27 

2013 ADANA 2149260 50598 62933 -12335 -5,72 

2014 ADANA 2165595 51562 63181 -11619 -5,35 

2015 ADANA 2183167 52647 64192 -11545 -5,27 

2016 ADANA 2201670 51466 60759 -9293 -4,21 

2017 ADANA 2216475 49509 62834 -13325 -5,99 

2018 ADANA 2220125 51660 70638 -18978 -8,51 

2008 MERSİN 1602908 46776 50110 -3334 -2,08 

2009 MERSİN 1640888 48377 49209 -832 -0,51 

2010 MERSİN 1647899 50430 51739 -1309 -0,79 

2011 MERSİN 1667939 51328 54630 -3302 -1,98 

2012 MERSİN 1682848 46721 53523 -6802 -4,03 

2013 MERSİN 1705774 51468 55482 -4014 -2,35 

2014 MERSİN 1727255 55598 54843 755 0,44 

2015 MERSİN 1745221 56171 58404 -2233 -1,28 

2016 MERSİN 1773852 54962 52763 2199 1,24 

2017 MERSİN 1793931 54492 55393 -901 -0,5 

2018 MERSİN 1814468 55779 61917 -6138 -3,38 
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Sanayileşmenin artmasıyla birlikte hızla büyüyen ve kentlileşen toplumlar bazı sosyal ve mekânsal 

bütünleşme problemleriyle karşılaşabilmektedirler. Farklı yerlerden gelen ve farklı sosyo-kültürel 

özelliklere sahip olan birçok insan cazibe merkezi konumundaki şehirlere ekonomik ve sosyal 

beklentilerle göç etmektedir. Bu sayede şehirlerin toplumsal yapıları çeşitlenmekte ve kentler 

dönüşüme uğramaktadır. Ancak bu süreçte yoğun göç, hızlı kentleşme, kaynakların yetersizliği gibi 

sebeplerden ötürü şehirlerde bazı sosyal ve mekânsal bütünleşme problemleri de yaşanabilmektedir. 

Geçmiş yıllarda, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu şehirlerinden aldığı yoğun göç ve hızlı 

kentleşme süreçleri ile Çukurova Bölgesi’nde de sosyal bütünleşmeye dair bazı sorun alanları 

meydana gelmiştir(Çukurova Kalkınma Ajansı, 2014:106). 

Bölgedeki göç olgusunu ve kentleşme süreçlerini daha iyi analiz edebilmek için Türkiye’deki  göç 

dönemlerini ve bu dönemlerin özelliklerini iyi anlamak gerekmektedir. Türkiye’deki göç hareketleri 

genel olarak dört dönem altında gruplandırılabilir: 

1950–1970 arası göçler: Türkiye’de 1950’lere kadar mübadele dönemi hariç iç göç çok etkin 

olmamıştır. 1950’lerden sonra sanayileşmenin ve ulaşım ağlarının gelişmesiyle insanlar daha iyi 

şartlarda çalışmak ve daha modern koşullarda yaşamak için özellikle kırdan-kente göç etmişlerdir. Bu 

dönem Türkiye’sinde Almanya başta üzere Avrupa ülkelerine de dış göç verilmiştir.  

1970-1990 arası göçler: Yurtdışına ve büyük şehirlere göç eden bir önceki kuşağın daha iyi 

standartlara kavuştuğu inancı, sanayileşmenin giderek artması, kır-kent arasındaki gelişmişlik 

farklarının hızla büyümesi gibi etkenler sonucunda bu sefer bir önceki dönemde göç edenlere göre 

daha iyi şartlarda olan gruplar da şehre yoğun olarak göç etmeye başlamışlardır. Şehirlerde 

sanayileşme ile birlikte hizmetler sektörünün de gelişmeye başladığı bu dönem, özellikle kırdan-kente 

göçlerin en yoğun olduğu zaman dilimidir. Bu dönemde şehirler genişlemiş, gecekondulaşma 

artmıştır. Şehirlerin gelen insanları içselleştirme gücü azalmaya başlamıştır. Şehirlerde sosyo-

ekonomik sorunların ortaya çıkış sürecine girilmiştir.  

1990-2000 arası göçler: Terör dolayısıyla doğu bölgelerinden göç etmek zorunda kalanlar, kırda ve 

kentte ekonomik ağların dışında kalmış yoksul gruplar bu dönemdeki göçlerin büyük bir kısmını 

oluşturmuşlardır. Bu dönemde hem kırdan kente hem de kasaba ve kentlerden daha büyük kentlere 

göçler yaşanmıştır.  

2000’den sonraki göçler: 2000 sonrasında kırsaldaki nüfus iyice azalmıştır. Bu dönemde kentten 

kente göç artmış ve özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollere yönelim hızlanmıştır.  

Türkiye’deki göç dönemlerinin temel özelliklerinden hareketle, Çukurova bölgesinin hızlı göç alma 

nedeni 1990-2000ler arası nüfus hareketliliği ile ve göç verme nedenini de 2000’den sonraki göçlerin 
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sebepleriyle ilişkilendirebiliriz. Aynı zamanda 2000ler Türkiye’si daha yoğun göç alan ülke 

özelliğindedir ve Suriye’den kitlesel göç ile birlikte Çukurova Bölgesi de etkilenmiştir.  

Çukurova Bölgesi’nin göç alan bir bölge olmasının temelinde sanayi alanındaki gelişmişliği ve tarım 

üretiminin verimliliğidir. Bu anlamıyla Adana ve Mersin şehirlerinin cazibe merkezi olmasının 

sebeplerini anlamak için şehirlerin yapısını anlamak gerekir. 

Adana  

Adana, tarih boyunca yerli ve yabancı malların önemli bir değişim noktası olmuştur. 18. yy. 

ortalarından itibaren Adana bölgesinin artık uluslararası ticari alanda tanınmaya başladığı 

görülmektedir. Yabancı tüccarlar bölgedeki üretime ilgi duyarak şehre sıkça gelmeye başlayınca Adana 

Sancağı’nın bütçesi artırılarak Halep’den ayrı bir idari birim olması daha 19. yy. başlarında gündeme 

gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yy. ortasından itibaren sıkça yaşadığı toprak kayıplarında, 

Adana ilk akla gelen iskan bölgelerinden biri olarak öne çıkmıştır. Adana bölgesine 1857 yılından 

sonra devletin yönlendirmesi ile değişik etnik kökenlere mensup Müslümanların  yerleştirildiği 

görülmektedir. 

Adana’nın nüfus değişimi 3 ana dönem altında değerlendirilebilir. İlk dönem 1970-1990 yılları 

arasıdır. 20 yıl içinde kent nüfusu 2,5 kat, toplam il nüfusu ise 2 kat artmıştır. Bu durum Türkiye’deki 

1970-1990 iç göçlerinin temel özellikleriyle örtüşmektedir. Bu yıllar arasında Adana’da sanayileşme 

hamleleri artmış, büyük sanayi kuruluşları şehirde yatırımlarını yoğunlaştırmışlardır. Çukurova’nın 

tarım üretimi sayesinde gıda ürünleri imalatı sektörü, pamuk üretimi sayesinde de tekstil sektörü 

kentte gelişmiştir. Tarım ve sanayinin gelişmesiyle kentte hizmetler sektörü de oluşmaya başlamıştır. 

Bununla birlikte Adana özellikle Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde yaşayan 

kişiler için bir cazibe merkezi haline gelmiş ve bu bölgelerden yoğun göç almıştır. 20 yıl içinde şehrin 

bu kadar hızlı büyümesi beraberinde gecekondulaşmanın artması, vatandaşların sosyo-kültürel ve 

ekonomik ağlardan yeterince yararlanamaması, altyapı eksikliklerinin oluşması ve çarpık kentleşme 

gibi sosyo-ekonomik sorunlara neden olmuştur. Adana’da nüfus değişimlerinin yoğun görüldüğü bir 

diğer dönem 2000 yılı sonrasıdır. Bu dönemde Adana’da kent nüfusunda yine önemli bir artış 

yaşanmış, kırsal nüfus ise ilk defa bu kadar büyük oranda düşüş göstermiştir. Şehrin çekme faktörleri, 

insanların kırsal alanlarda ekonomik ve sosyo-kültürel ağlara yeterince ulaşamamaları, kent 

merkezlerinde eğitim ve sağlık imkânlarının çokluğu, üniversite eğitimine olan yönelim, hizmetler 

sektörünün gelişmesi gibi nedenlerden dolayı 2000 yılından sonra şehrin kırsal nüfusu azalmıştır. Aynı 

dönemde Adana’da kentsel nüfusun hızlı artığı göz önünde bulundurulduğunda, şehrin kendi kırsal 

nüfusunun kentsel alanlara göç ettiği yorumu yapılabilir. Üçüncü dönem ise Adana’nın göç veren il 

konumuna dönüştüğü 2008 yılı sonrası süreçtir. 2007 yılından sonra yayınlanmaya başlayan ADNKS 
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göç istatistikleri de bu durumu doğrulamaktadır. Adana’da 2008 yılından sonra net göç her geçen yıl 

eksi yönde artarak ilerlemiştir (Çukurova Kalkınma Ajansı,2014:108). 

Adana son yıllarda en çok İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollere, yakın çevresindeki illere ve 

Güneydoğu şehirlerine göç vermektedir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerdeki sosyo-ekonomik 

imkânların yüksek olması bu şehirlerin cazibesini artırmaktadır. Bunun dışında Adana’nın çevre illerle 

arasında güçlü bir etkileşim bulunması, Gaziantep ve Osmaniye’nin sanayide gelişim göstermesiyle iş 

imkânlarının artması, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde GAP’ın aktif bir şekilde kullanılmaya 

başlanılmasıyla bölgedeki tarım arazilerinin verimliliğinin artması gibi nedenler Adana’dan bu 

bölgelere göçü tetiklemektedir. 

Adana’nın göç ilişkisinde çift yönlü bir hareketlenme söz konusudur. Göç verdiği illerle göç aldığı iller 

arasında paralellik mevcuttur. Adana en çok, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollere göç 

vermekte, çevresindeki illerden ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden göç almaktadır. Adana’nın yakın 

coğrafyasında eğitim, sağlık, sosyo-kültürel ve ekonomik alanlarda merkez konumda olması, tarım ve 

sanayisinin gelişmiş olması bu illerden Adana’ya göçü tetiklemektedir(Çukurova kalkınma ajansı, 

2014:109). 

Mersin 

Mersin’in yıllar içindeki nüfus değişimi incelendiğinde; 1980’lere kadar şehirdeki kır nüfusunun kent 

nüfusundan daha fazla olduğu, kentleşmenin ise şehirde özellikle 1980lerin sonuna doğru 

yoğunlaştığı görülmektedir. Mersin’deki nüfus değişimi, üç dönem altında gruplandırılabilir. 

Mersin’deki nüfus hareketliliğinin yoğun olarak yaşandığı ilk dönem 1985-2000 yılları arasıdır. 15 yıllık 

süre zarfında şehrin toplam nüfusu 600.000 kişi artmış, kent nüfusu ise neredeyse iki katına 

yükselmiştir. Kısa sayılabilecek bir süre zarfında şehrin bu denli büyümesinin temelinde Mersin’in bu 

dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere civar illerden yoğun göç alması 

yatmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan terör olayları, Mersin Limanı’nın yıllar 

içinde sanayi ve ticaretteki rolünün artması, Mersin’in uygun iklim koşulları, teknolojik imkânların 

artmasıyla şehirde bitkisel üretimin ve örtü altı tarımın giderek güçlenmesi gibi etkenler bu dönemde 

kitlelerin yoğun bir şekilde Mersin’e göç etmelerini tetikleyen faktörlerdendir. Yoğun göç sonrası 

yaşanan hızlı kentleşmeyle birlikte, merkez ilçelerin ve Tarsus, Silifke gibi göç alan büyük ilçelerin 

çevrelerinde gecekondu mahalleri oluşmuş, ilçe merkezlerinin bir kısmı da çöküntü mahallesi haline 

dönüşmüştür. Şehir, o dönemki mevcut potansiyeliyle bu hızlı nüfus artışının bütün beklentilerini 

karşılayamamıştır. Özellikle terör sorunundan dolayı Doğu ve Güneydoğu illerinden Mersin’e göç 

etmek zorunda kalmış insanlar için bu süreç daha da zorlu işlemiştir. Çoğunluğu geldikleri bölgelerin 

kırsalında yaşayan bu insanların, bilgi ve birikimleri şehirdeki istihdamın gerektirdiği niteliklerle 
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örtüşmemiştir. Bu noktada istihdam imkânlarına erişimde zorlanan ya da daha vasıfsız işlerde 

çalışmak durumunda kalan şehrin yeni sakinleri için kent hayatında zamanla ekonomik sorunlar baş 

göstermiştir. Gecekondulaşma ve beraberinde getirdiği altyapı sorunları, ekonomik problemler, insan 

kaynağının arz-talep dengesinin uyuşmaması, sosyokültürel imkânlardan herkesin eşit 

yararlanamaması gibi problemler kentleşmenin hızlı artışıyla Mersin’de ortaya çıkmıştır.  

Türkiye’nin 1980’ler sonrası dönemde yaşadığı ülke içi çalkantılar , bölgesel farklar ve etnik sorunlarla 

bütünleşen göç olgusu , bir yanda “mağdur” diğer yanda “suçlu” ya da “sosyal problem” olarak 

algılanacak göçmenleri kentsel yaşamda hızla görünür kılmıştır . Burada karşımıza çıkan yeni kent 

yoksulları, onların karşı karşıya kaldığı alt yapı sorunları , içinde bulundukları ekonomik ve sosyo -

kültürel açmazlar göz ardı edilemez bir boyuta ulaşmıştır . Bu bağlamda bütünleşme ve geri dönüş  

üzerine yeni bir tartışma ortaya çıkmıştır (Kaya, 2012:39). 

Mersin’de nüfus değişimlerinin yoğun olarak görüldüğü bir diğer dönem 2000 sonrası yıllardır. 

2000’lere kadar kent nüfusuyla aynı oranda olmasa da kır nüfusu da artış eğilimi göstermiştir. Ancak 

2000’lerden sonra kır nüfusunun yarı yarıya azaldığı görülmektedir. Şehrin çekme özellikleri, 

insanların kırsal alanlarda ekonomik ve sosyo-kültürel ağlardan yeterince yararlanamamaları, kent 

merkezlerinde eğitim ve sağlık imkânlarının çokluğu, üniversite eğitimine olan yönelim, hizmetler 

sektörünün gelişmesi gibi nedenlerden dolayı 2000’den sonra Mersin’de kırsal nüfus azalmıştır. Aynı 

dönemde Mersin’de kentsel nüfusun da hızlı artığı göz önünde bulundurulduğunda şehrin kendi kırsal 

nüfusunun kentsel alanlara yöneldiği söylenebilir. 2010 yılında kent nüfusu kır nüfusunun 3,5 katına 

ulaşmıştır. Üçüncü dönemse 2008 yılı sonrası gözlemlenen Mersin’in göç veren il konumuna 

dönüştüğü dönemdir. Mersin yakın zamana kadar göç alan bir şehir olsa da bu dönemde doyum 

noktasına ulaşmış, artık göç veren bir şehir haline gelmiştir. Mersin’in verdiği göç ile aldığı göç 

arasındaki fark her geçen yıl giderek büyümektedir. (Çukurova kalkınma ajansı, 2014:110). 

Mersin son yıllarda en çok İstanbul ve Ankara gibi metropollere, Adana, Konya, Antalya gibi yakın 

çevresindeki illere ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki büyük şehirlere göç vermektedir. Mersin’in 

de Adana gibi göç ilişkisinde çift yönlü bir hareketlenme söz konusudur. Göç verdiği illerle göç aldığı 

iller arasında paralellik mevcuttur. Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin gibi Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi illerinin Mersin’in aldığı göç içindeki oranı %17 civarındadır(ÇK Ajansı, 2014:112). 

Çukurova Bölgesi bir bütün olarak düşünüldüğünde kır nüfusu toplam bölge nüfusunun sadece 

%16,5’ini oluşturmaktadır. Mersin-Adana arasında Tarsus gibi büyük bir ilçenin bulunmasıyla, iki 

metropol adayı şehrin kent merkezleri neredeyse birleşme noktasına gelmiştir. Bölgenin aldığı yoğun 

göç ve sonrasında gerçekleşen hızlı kentleşme, sosyal ve mekânsal bütünleşme problemlerini de 

beraberinde getirmiştir. Bu durumun sebebi çoğunlukla göç olarak görülmektedir. Bundan dolayı 
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Adana ve Mersin illerinin geçmişte yoğun göç alması bölgede sorun olarak algılanmaktadır. Diğer 

yandan, bir bölgeye doğru nüfus hareketliliklerinin yaşanması o bölgenin hâlen yaşayan bir 

organizma, bir cazibe merkezi olduğunu göstermektedir.3 Bir bölge hiç göç almıyorsa cazibesini 

yitirmiş anlamına gelir ki bu durum daha büyük sosyo-ekonomik problemlerin oluşmasına neden olur. 

Cazibe merkezi haline gelen ya da cazibesini yitiren yerlerde önce ekonomik kaynaklar, sonrasında 

insanlar göç eder. Yani bir bölge göç alırken aslında kaynak ve niteliklerini artırıyor, göç verirken ise 

kaynak ve nitelikleri azalıyor demektir. Eğer bir bölgede yoğun göç ve hızlı kentleşme sonrasında 

sosyal ve mekânsal sorunlar yaşanıyorsa, bunun temel nedeni göçün kendisi değil, gerekli yönetim 

planlarının zamanında yeterince yapılmamasıdır.  

Çukurova Bölgesindeki göç hareketliliğini sorun olarak görenlerin önemli bir kısmının genel kanısı “biz 

nitelikli göç verirken, kalifiye olmayan insan kaynağını başka bölgelerden göç alıyoruz” şeklindedir. Bu 

varsayımın gerçeği yansıtıp yansıtmadığını anlamak için bölgedeki göç hareketleriyle göç edenlerin 

eğitim seviyeleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak gerekmektedir. 2009 yılından itibaren hemen 

hemen her eğitim seviyesinde birkaç istisna hariç, alınan göçün verilen göçü karşılama oranları gitgide 

düşmektedir Bu da hem Adana hem de Mersin’in son yıllarda aldığından daha fazla göç vermesiyle 

açıklanabilir. Alınan göçün verilen göçü karşılama oranı her geçen yıl düşmektedir. Diğer bir deyişle, 

net göç gitgide eksi yönde artarak ilerlemektedir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda şu 

sonuca varılabilir: Çukurova Bölgesinde göçün niteliğini asıl belirleyen, net göç miktarlarıdır. Bölgede 

alınan göç, verilen göçe göre azaldıkça hemen hemen her eğitim durumundan insan kaybı 

yaşanmaktadır. Bu doğrultuda görece daha eğitimli gruplar da diğerleri gibi bölgeden göç 

etmektedirler. Bölgedeki nüfus hareketlilikleriyle ilgilitemel sorun, önceki yıllara kıyasla bölgenin 

cazibesinin azalıp daha az göç alması ve daha fazla göç vermesidir (ÇK Ajansı,2014:112-113). 

Göç edenler açısından işsizlik, yoksulluk, düşük gelir ve nitelikli mesleğin olmayışı göç edenlerin kente 

entegre olmasını olumsuz etkileyen en önemli faktörlerdir. Yaşam kalitesi ve kentle bütünleşmeyi 

doğrudan etkileyen bu faktörler kentsel bütünleşmenin önündeki en önemli engellerdir (Erjem, 

2009:130). Göç edilen bölge açısından da kentlerin çok hızlı bir şekilde büyümesiyle birlikte bölge; iş, 

konut, altyapı, tüketim ve kültürel yaşam gibi birçok alanda göç edenlerin taleplerine yeterince cevap 

veremeyebilir. Örneğin Mersin’de işsizlik son yıllarda artan bir seyir izlemektedir (Erjem, 2009: 129). 

Bu da o bölgede sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bir dizi sorunun yaşanmasına neden 

olabilmektedir. Çukurova Bölgesi her ne kadar son yıllarda göç veren bir bölge konumuna gelse de 

geçmişte yaşanan yoğun göçten kaynaklı hızlı kentleşmeyi kendi içinde sindiremediği için, sosyal ve 

mekânsal bütünleşmeye dair sorunları hâlâ bünyesinde barındırmaktadır. 

                                                           
3
 Mersin ve Adana, „ŞartlıMülteciler‟inüçüncüülkeyegitmedenönceTürkiye‟ninyerleştirdiğiuydukentlerdir. 

Dolayısıylabölgegeçicikorumakapsamıdışındafarklıülkelerdengelensığınmacılara da evsahipliğiyapmaktadır. 
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Erjem, Mersin üzerine yaptığı çalışmada, göçle birlikte daha görünür olan güvenlik sorununa dikkat 

çekmektedir. Özellikle iç göçle güneydoğu ve doğu Anadolu bölgeleri gelen nüfus yerleşim 

yerlerinden biri haline gelen kentte kültürel çeşitliliğe yol açıştır. Bu çeşitlilik Mersin’in tarihi göz 

önünde tutulduğunda yeni değildir. Ancak iç göçle birlikte kültürel ve etnik farklılıklar, etnik temelli 

gerilimler ve çatışmalara sebep olmaktadır(2009:133). Bu gerilimler göç verme eğiliminin sebepleri 

arasında sayılabilir.  

Çukurova Bölgesinin son dönemde nüfus hareketlerindeki diğer dikkat çekici nokta ise lise ve dengi 

okul mezunlarında alınan göç miktarının verilen göç miktarına oranının diğer bütün eğitim gruplarıyla 

kıyaslandığında çok düşük olduğu gerçeğidir. Bu durum şu şekilde açıklanabilir. Aslında göç edebilen 

kişi arayışta olan, dinamik, iş yapabilecek ve geldiği bölgenin orta kesimine dâhil olan insandır. 

Eğitimi, maddi imkânları, beklentileri, umudu çok düşük olan bir grup başka bölgelere göç etmemekte 

veya edememektedir. Keza eğitimi, maddi imkânları iyi olup, durumundan memnun olan kesim de 

çok fazla göç etmemektedir. Eğitim durumlarına göre en çok göç alınıp verilen insanın lise ve dengi 

okullar grubundan olması bu tespiti doğrulamaktadır. Bu grubun göç etmesinin sebebi eğitim ve 

istihdam odaklıdır. Lise ve dengi okul mezunlarını sırasıyla üniversite mezunları ve ortaöğretim 

mezunları izlemektedir. Yani bölge orta ve üstü gruptan daha çok göç vermekte ancak aynı gruptan 

yeterince kişiyi bölgeye çekememektedir. Bu da bölgenin cazibesinin önceki yıllara göre azaldığını, 

göç veren konumuna geçtiği için kendi orta kesimi olarak nitelendirilebilecek lise ve dengi okul 

mezununu elinde tutmakta zorlandığını, buna mukabil aynı oranda diğer bölgelerden göç alamadığını 

göstermektedir (ÇK Ajansı, 2014:113-114). 

Küreselleşme süreci ‘göç çağı’ olarak da adlandırılmaktadır ve birçok açıdan insan mobilitesinin en 

hızlı ve en yüksek düzeyde yaşandığı çağlardan biridir. Bu anlamda, küreselleşme, göçün uluslararası 

alanda giderek görünür hâle geldiği ve aynı zamanda sınırlar arasında insan hareketliliğinin giderek 

hem daha çeşitli hem de sayı olarak arttığı bir dönemdir. Tarihsel olarak bakıldığında göç etme 

motivasyonunun ekonomik olduğu sık sık vurgulanmaktadır . Bu nedenle , uluslararası göç ile işgücü̈ 

piyasaları arasında önemli ve ayrılmaz bir ilişki vardır. Aynı zamanda göçmenler geldikleri ülkelerde 

çeşitli ekonomik faaliyetler yerine getirirler. Tarımsal üretim bu ekonomik faaliyetlerin başında 

gelmektedir. Özellikle son yıllarda tarımsal üretim ve bu üretimden doğan işgücü talebi uluslararası 

işgücü̈ göçünü̈ motive eden ekonomik bir faaliyet hâline gelmiştir(Dedeoğlu, 2018:39). 

Çukurova Bölgesinde göçle ilgili önemli olgulardan biri de mevsimlik tarım işçiliğidir. Batıda Silifke’den 

başlayarak Akdeniz ve Tarsus, doğuda Ceyhan, güneyde Karataş’a kadar uzanan verimli tarım 

arazilerinde yılın belirli dönemlerinde tarımsal işlerde çalışmak üzere özellikle Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgelerinden geçici (bazen kalıcı) göçler yaşanmaktadır. Mevsimlik tarım işçiliğinin 
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Çukurova Bölgesi’nde en çok görüldüğü alan Yüreğir, Karataş ve Tuzla arasındaki tarım alanlarıdır. 

Eskiden gezici ve geçici bir iş olarak görülen mevsimlik tarım işçiliği, gitgide kalıcı hale gelmektedir. Bu 

insanların önemli bir kısmı kışların ılık geçmesi, tarım süresinin uzun olması gibi etkenlerden dolayı ya 

sürekli ya da çok uzun süreler bölgede yaşamaktadırlar. (Çukurova Kalkınma Ajansı, 2014: 114). 

Mevsimlik tarım işçiliği daha çok açlık sınırında yaşayan , mülksüz, günü̈ birlik kazançlarla veya 

yardımlarla yaşamını idame ettiren, toplumun en yoksul kesimi olarak nitelendirilebilecek alt sınıf 

gruplarca yapılan bir iş kolunu oluşturur. Bu sektör farklı zaman dilimlerinde farklı toplumsal grupların 

nöbet tuttuğu bir durak olarak düşünülebilir . 1990’lı ve 2000’li yıllara kadar bu alanda Güneydoğu 

Anadolu bölgesinin kırsal bölgelerinde gelmiş ve çoğunlukla Kürtlerin önemli bir ağırlığı olmuştur. 

Bunlara son zamanlarda Gürcüler ve Azeriler eklenmeye başlamıştır. Son olarak bu gruba Suriyelilerin 

dahil olduğu görülmektedir (Çetin, 2016: 1005). 

Çukurova’da Suriyeli Mülteciler 

Ortadoğu’da yaşanan olumsuz gelişmeler sonucunda Çukurova Bölgesi son dönemde Suriye’den dış 

göç almaktadır. Adana’nın Sarıçam ilçesinde Suriye’den gelen sığınmacılara yönelik 1 adet çadır kent 

kurulmuş olup, burada yaklaşık 27.000 sığınmacı barınmaktadır.4 Bunun dışında, kendi imkânlarıyla 

Adana ve Mersin’e gelen Suriyeliler de bölgede bulunmakta. Bölgenin yakın coğrafyasındaki Hatay, 

Gaziantep ve Kilis gibi illerle karşılaştırıldığında çadır kent dışında yaşayan Suriyelilerin etkisi Adana ve 

Mersin’in sosyo-ekonomik hayatında yoğun olarak hissedilmemektedir.5 Ancak, Suriyelilerin ucuz 

işgücü olarak tarımda ve diğer sektörlerde çalıştırıldıkları gözlenmektedir(ÇKA, 2014: 114). 

1950’li yıllar sonrasında yaşanan içgöç hareketlerinin başlıca varış noktalarından biri Adana iken, 

Mersin 1990’lı yıllarda zorunlu göçlerin öncelikli duraklarından biri olmuştur . Bu açıdan her iki şehrin , 

göç etmiş insanların kent ve yerleşik toplumla uyum örüntüleri , ev sahibi-misafir karşılaşması, 

kentleşme sorunları gibi konularda uygun ortamları sağladıkları savunulabilir. Adana ve Mersin’de 

hem toplumsal hem mekânsal ayrışmanın varlığından söz edilebilir. Semtlerin birçoğu etnik, bölgesel 

ve sınıfsal kimliklere göre ayrışmış durumdadır. Bu yapı bağlamında Adana ve Mersin’e yerleşen 

Suriyelilerin gösterdikleri dağılım üzerinden etnik ve sınıfsal durumlarına ilişkin birtakım öngörülerin 

geliştirilmesi mümkün olmaktadır . Adana ve Mersin’deki Suriyelilerin %72,7’si Halep’ten , %9,3’ü 

Humus’tan, %8,7’si Şam’dan gelmiştir. Geriye kalanlar İdlip, Haseke ve Kamışlı gibi şehirlerden 

gelmişlerdir(Çetin, 2016:1004). 

  

                                                           
4
 AFAD, GeçiciBarınmaMerkezleri‟ndeBilgiNotu, 15.10.2018, Adana/SarıçambarınmaMerkezitoplam 

nüfus: 26.116 https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2374/files/15_10_2018_Suriye_GBM_Bilgi_Notu_1.pdf 
5
Bkz. Tablo 1: GeçiciKorumaKapsamındakiSuriyelilerinİlleregöreDağılımı 23.05.2019, 

http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713 

https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2374/files/15_10_2018_Suriye_GBM_Bilgi_Notu_1.pdf
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Mültecilerin yaşadıkları illerdeki işgücü piyasalarına girişleri, illerin ekonomik durumlarına, bir diğer 

deyişle yörenin ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Örneğin Mersin ve  Gaziantep illerinde ticaret ve 

sanayi sektörlerinde çalışan mülteciler, Adana ve Hatay’da mevsimlik tarım işçiliği yapmaktadır 

(ORSAM, 2015; Lordoğlu ve Aslan, 2016; Kaygısız, 2017). Kırsal ve kentsel mekânlara bağlı olarak da 

mülteci istihdamı çeşitlilik göstermektedir. Kırsal yerleşim yerlerinde çiftlik işçisi, çoban, bekçi, tarım 

işçisi olarak çalışan mülteciler bulunmaktadır. Mevsimlik tarım işçiliği örneğinde olduğu gibi 

mülteciler coğrafi hareketliliği ortaya çıkarmakta fındık, elma, pamuk, kiraz gibi tarımsal ürünlerin 

toplanma zamanlarında söz konusu bölgelere doğru yönelmektedir (Aygül, 2018). 

Çetin (2016) çalışmasına göre: İşgücü̈ piyasasına dahil olmuş Suriyeli mültecilerin çoğunluğu %26’lık 

oranla ücretli işçi olarak istihdam edilmektedir . Bunların neredeyse tümü̈ k ayıt dışı halde imalat 

sanayisinde,çoğunluklada tekstil sektöründe çalışan işçilerden oluşmaktadır. Bu durum, gelen bu 

insanların çoğunlukla Halep’ten gelmiş olması ve kentte savaş öncesi dönemlerde tekstil üretiminin 

yaygın olmasıyla yakından ilişkisi bulunmaktadır. Bunun yanında, Suriyeliler ahşap-doğrama, lokanta, 

gıda marketleri gibi başka sektörlerde de ücretli işçi olarak çalışmaktadırlar. %21’lik oranla Suriyeli 

mülteciler geçimlerini sağlayabilmek için gündelik geçici işlerde çalışmaktadırlar. Bu işler başlıca 

şunlardan oluşmaktadır: Mevsimlik tarım işçiliği, inşaat ve atık kağıt-plastik toplayıcılığı, çiftlik işçisigibi 

iş kollarıdır . Bu işler yoğun emek gücünü̈ gerektirmelerine karşın çok düşük kazanç getiren uğraş 

alanlarını oluşturmaktadır. Alt sınıf kesimle özdeşleştirilebilecek bu gibi iş kolları Suriyelilerin 

çaresizlikleri neticesinde tercih ettikleri geçici süreli işler olarak tarif edilebilir.  

Bugün Adana ve Mersin’de atık kağıt toplayıcılığı yapanların neredeyse tümü̈ Suriyelilerden 

oluşmaktadır ve bu işlerde yoğun şekilde çocukların çalıştığı gözlemlenebilmektedir. Türkiye’de 

esnaflık yapan %6,7'lik kesimin önemli bir kısmını zahter, bakla, kahve, ekmek gibi Suriye 

mamullerinin satıldığı dükkânları işleten bireyler oluşturmaktadır. Bu dükkânların neredeyse tümünün 

maliyede kaydı bulunmamaktadır. Belediyeler de bunlara işletme ruhsatı vermemektedir. Faal olan bu 

gibi bazı dükkânların daha sonra ruhsatları olmadığı gerekçesiyle kapatıldığı gözlemlenmektedir . 

Suriye'ye özgü̈ mamuller ayr ıca seyyar tezgâhlarda , kaldırım kenarlarında satılmaktadır . İkinci sırada 

Suriye mutfağına özgü̈ yemeklerin satıldığı kafe ve lokantalar gelmektedir (bkz. foto 5). Ayrıca 

Suriye’ye özgü̈ baklava ve tatlıların satıldığı pastaneler yer almaktadır . Gıdanın yanı sıra Suriyelilerin 

açtığı işyerlerinin üçüncü sırasında , özelde kadınlara hitap eden kıyafetlerin satıldığı giyim mağazaları 

gelmektedir. 

Türkiye’de ve Çukurova Bölgesi’nde göçle birlikte yaşanan hem sosyal, kültürel alandaki değişimler 

hem de ekonomik alandaki dalgalanmalar kimi zaman Suriyeliler ve Türk vatandaşları arasında 

gerilimlere sebep olmaktadır. Bunun örnekleri hem iş piyasasındaki düşük ücretler (Suriyelilerin 
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düşük ücretlere çalıştırılması ve katlanan mağduriyetler, Türk vatandaşlarının da düşen ücretlere 

boyun eğmek zorunda kalması gibi ) hem de Suriyeli yaşama özgü ticaret alanı bu gerilimlerin yoğun 

yaşandığı alanlardır . Türkiye ve Suriye yurttaşı arasında rekabet ve kazanç temelinde yaşanan bu 

gerilimler kimi zaman kavgalara sebep olmakta ve çoğunlukla Suriyelilerin o bölgeden taşınmasıyla6 

neticelenebilmektedir(Çetin,2016:1008). 

Bölgedeki Suriyelilere ilişkin diğer bir husus , düşük gelire sahip Suriyelilerin yaşadıkları bölgelerin 

Doğu ve Güneydoğu’dan göç etmiş ve çoğunlukla Kürtlerden oluşuyor olması, iki topluluk arasında 

sosyal ve ekonomik ilişkilerin daha yoğun halde yaşanmasını ortaya çıkarmaktadır. Bu da onları başka 

etnisiteye mensup diğer gruplara nazaran Kürt işyeri sahibi veya işverenlerle daha sık ekonomik 

ilişkiler geliştirmeleri sonucunu yaratmaktadır . Mülteci işçiler ile Kürtler arasında gelişen sıkı 

ekonomik bağı yaratan diğer sebeplerden de bahsedilebilir .Bunlardan birincisi , ortak dil faktörüdür . 

Halep ve çevresinden gelen Suriyelilerin bir kısmı anadili Kürtçe  olan ve Kürt kimliğine mensup 

bireylerden oluşmaktadır. Arap olanların bir kısmı da ikinci dil olarak Kürtçeyi konuşabilmektedir. Dil 

faktörü bu bağlamda Suriyelilerin Kürtlerle daha kolay  münasebet geliştirmelerine imkan 

tanımaktadır.İkinci sebep ise, kayıt-dışı çalışmayı kolaylıkla sağlayabilen sektörlerin genelde Kürt  

etnisitesine mensup bireylerce yapılıyor olmasıdır. Yoğun ve ucuz emek ihtiyacının en fazla yaşandığı 

atölye işleri, sebze-meyve hali işleri, tarım işçiliği gibi iş kolları çalışma izni olmayan bireylerin 

işgücüne katılımını en rahat sağlayabilen ,bu sebeple de Suriyeli işçilerin en fazla başvurdukları uğraş 

alanlarını oluşturmaktadır. Adana ve Mersin’de bu gibi iş kollarında Kürtlerin önemli  bir payının 

olduğundan bahsedilebilir. Bu gibi iş sağlayabilmelerine karşılık , en güvencesiz çalışma  koşullarına 

sahip uğraş alanlarını oluşturmaktadır . Bunun yanında , Kürtlerin Adana ve  Mersin’de bulunan diğer 

etnisitelere mensup bireylere göre Suriyeli işçileri istihdam etmede kültürel yakınlık ile cemaatsel 

dayanışmacı ilişkilerin önemli bir payı olduğundan ayrıca söz edilebilir(Çetin, 2016:1010). 

Türkiye için mültecilerin bir fırsat ya da tehdit unsuru olup olmadığı hususunda başlıca iki tartışma 

alanı bulunmaktadır. Bunlardan biri mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerin demografisini, 

ciddi bir şekilde dönüştürdüğüne dairdir. Kilis’teki Suriyeli mültecilerin mevcut nüfusun %97.2’sini 

oluşturması ulusal güvenlik açısından bir tehdit olarak görülmektedir. Mültecilerin mekânsal olarak 

orantısız dağılımı, belirli bölgelerde yoğunlaşması, toplumsal yalıtılma, segregasyon, gettolaşma gibi 

göçmen grupların hâkim toplumdan mekânsal, yapısal ve kültürel olarak ayrı “paralel bir toplum” 

oluşturacağına dair kaygılar uyandırmaktadır. Ayrıca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, fuhuş, çok 

eşlilik , çocuk gelinler, cinsel istismar, hırsızlık, şiddet olayları vb. pek çok sorunun, mültecilerin 

varlığından kaynaklandığına dair genel bir toplumsal konsensüs bulunmaktadır(Aygül, 2018:75-76). 

                                                           
6
Mersin‟de 2 bin Suriyeli Tahliye Ediliyor,18.04.2017 https://www.cnnturk.com/turkiye/mersinde-2-bin-suriyeli-

tahliye-ediliyor (erişimtarihi: 01.06.2019) 

https://www.cnnturk.com/turkiye/mersinde-2-bin-suriyeli-tahliye-ediliyor
https://www.cnnturk.com/turkiye/mersinde-2-bin-suriyeli-tahliye-ediliyor
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2 METODOLOJĠ 

Çukurova Bölgesi Göç Analizi çalışması, Adana ve Mersin illeri Sosyal Risk Araştırması çalışmaları 

ile eş zamanlı/bağlantılı olarak HEGEM Vakfı tarafından gerçekleştirildi. Çukurova Göç Analizi niteli 

ve nicel yöntemler kullanılarak gerçekleştirildi. Yazın taraması ve istatistikler yoluyla durum 

belirlemesi, odak grup görüşmeleri, Adana ve Mersin illerinde 52 lisede 4700 öğrenciye uygulanan 

anketin "göç olgusu" bağlamında analizlerinin yapılması Çukurova Bölgesi Göç Analizi çalışmasının 

önemli aşamalarını oluşturmuştur. 

Lise ve ortaokullarda yönetici, öğretmen ve aile birliğinden velilerin katılımıyla gerçekleştirilen 

400'den fazla odak grup çalışmasında, göçle ilgili paylaşılan ifadeler diğer yöntemlerle elde edilen 

verile bağlamında çalışmanın sonucuna yansıtılmaya çalışılmıştır. 

2.1 Kısıtlılıklar – Zorluklar 

Çalışmanın yürütüldüğü zaman boyutunda özellikle Çukurova Bölgesi diğer bölgelerde olduğu gibi 

yoğun bir dış göç hareketliliğine sahna olmaktaydı. Çalışma daha çok iç göç bağlamında planlanmış 

olsa da göçle ilgili bütün verilerin elde edilmesi önemlidir. Ancak ülkemizde bu yönde istatistiklerin 

istenilen düzeyde olmaması ya da paylaşılmaması çalışmanın önemli sınırlılıklarından birisini teşkil 

etmiştir. Özellikle ilçeler bazında göç istatistiklerine ulaşma zorluğu, göçle gelenlerle yerleşik 

olanların ortak şehir kültüründe buluşup buluşamaması yönündeki belirlemeler yapma zorlukları 

çalışmanın önemli kısıtlılığıdır. 

Araştırma kapsamında lise öğrencileri ile yürütülen ve "şiddet olgusu" boyutunda belirleme özelliği  

olan anket çalışmaları, Adana ve Mersin illerinde rastgele seçilen liselerde kotalı örnekleme ile 

yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan anket, TBMM Şiddet Araştırma Komisyonu (2007) tarafından 

hazırlanan ve o dönemde Türkiye'nin tüm illerinde uygulanan soru listesinden revize edilerek 

hazırlanmıştır.  

. 
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3 Çukurova Bölgesinde -Adana ve Mersin’de- Göçe Resmi Rakamlarla BakıĢ 

Adana ili ilçe nüfus yapısı 

2018 yılında Adana ili Aladağ ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; 

Mersin,Kayseri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Niğde‟dir. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan 

nüfus oranı %1.3. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %97.4‟tür. 

2018 yılında Adana ili Ceyhan ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Şanlıurfa,Siirt, 

Şırnak, Osmaniye ve Hatay‟dır. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı %23.6‟dır. 

Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %64.3‟tür. 

2018 yılında Adana ili Çukurova ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Osmaniye, 

Mersin, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya‟dır. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı 

%17.3‟tür. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %61.0‟dir. 

2018 yılında Adana ili Feke ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Osmaniye, 

Kahramanmaraş, Kayseri, Mersin ve Malatya‟dır. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı 

%1.2‟dir. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %98.1‟dir . 

2018 yılında Adana ili İmamoğlu ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Kayseri, 

Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman ve Mersin‟dir. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı 

%6.9‟dur. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %90.1‟dir. 

2018 yılında Adana ili Karaisalı ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Mersin, 

Osmaniye, Kahramanmaraş, Van ve Niğde‟dir. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı 

%3.0‟tür. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %93.9‟dur. 

2018 yılında Adana ili Karataş ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Şanlıurfa, 

Şırnak, Adıyaman, Mersin ve Hatay‟dır. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı 

%12.9‟dur. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %80.8‟dir. 

2018 yılında Adana ili Kozan ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Osmaniye, 

Kayseri, Kahramanmaraş, Hatay ve Mersin‟dir. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı 

%4.0‟tür. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %93.2‟dir. 

2018 yılında Adana ili Pozantı ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Niğde, Mersin, 

Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya‟dır. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı 

%19.2‟dir. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %74.4‟tür. 

2018 yılında Adana ili Saimbeyli ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; 

Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin, Kayseri ve Elazığ‟dır. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan 

nüfus oranı %2.2‟dir. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %96.6‟dır. 

2018 yılında Adana ili Sarıçam ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Osmaniye, 

Şanlıurfa, Mersin, Kahramanmaraş ve Diyarbakır‟dır. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus 

oranı %12.4‟tür. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %75.4‟tür. 

2018 yılında Adana ili Seyhan ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Mardin, 

Diyarbakır, Mersin, Siirt ve Osmaniye‟dir. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı 

%24.3‟tür. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %48.2‟dir. 

2018 yılında Adana ili Tufanbeyli ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Kayseri, 

Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin ve Şanlıurfa‟dır. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus 

oranı %3.1‟dir. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %95.2‟dir. 
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2018 yılında Adana ili Yumurtalık ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Şanlıurfa, 

Osmaniye, Hatay, Mersin ve Kahramanmaraş‟tır. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı 

%6.0‟dır. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %89.0‟dur. 

2018 yılında Adana ili Yüreğir ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Şanlıurfa, 

Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye ve Elazığ‟dır. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı 

%31.0‟dir. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %48.0‟tür. 

Mersin ili ilçe nüfus yapısı 

2018 yılında Mersin ili Akdeniz ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Şanlıurfa, 

Mardin, Siirt, Diyarbakır ve Adıyaman‟dır. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı 

%34.1‟dir. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %38.6. 

2018 yılında Mersin ili Anamur ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Karaman, 

Konya, Adana, Kahramanmaraş ve Ankara‟dır. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı 

%5.6‟dır. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %83.7‟dir. 

2018 yılında Mersin ili Aydıncık ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Adana, 

Konya, Diyarbakır, Karaman ve Kahramanmaraş‟tır. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus 

oranı %2.5‟tir. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %92.1‟dir. 

2018 yılında Mersin ili Bozyazı ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Karaman, 

Konya, Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep‟tir. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı 

%3.5,‟tir. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %90.6‟dır. 

2018 yılında Mersin ili Çamlıyayla ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Adana, 

Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Niğde, Elazığ ve Şanlıurfa‟dır. En yüksek nüfusa sahip 5 ile 

kayıtlı olan nüfus oranı %3.0‟tür . Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %95.3‟tür. 

2018 yılında Mersin ili Erdemli ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Adana, 

Şanlıurfa, Adıyaman, Karaman ve Bitlis‟tir. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı 

%7.0‟dir. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %78.5‟tir. 

2018 yılında Mersin ili Gülnar ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Adana, 

Karaman, Konya, Hatay ve Osmaniye‟dir. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı 

%1.6‟dır. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %95.9‟dur. 

2018 yılında Mersin ili Mezitli ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Adana, 

Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Hatay‟dır. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı 

%18.6‟dır. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise % 43.5‟tir. 

2018 yılında Mersin ili Mut ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Karaman, Konya, 

Adana, Hatay ve Kahramanmaraş‟tır. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı %3.0‟tür. 

Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %94.1‟dir. 

2018 yılında Mersin ili Silifke ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Adana, Konya, 

Hatay, Kahramanmaraş ve Karaman‟dır. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı 

%4.8‟dir. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %85.1‟dir. 

2018 yılında Mersin ili Tarsus ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Diyarbakır, 

Şanlıurfa, Adana, Bitlis ve Adıyaman‟dır. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı 

%21.2‟dir. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %63.3‟tür. 

2018 yılında Mersin ili Toroslar ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Bitlis, 

Adıyaman, Şanlıurfa,Diyarbakır ve Muş‟tur. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus oranı 

%20.8‟dir. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %45.2‟dir. 
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2018 yılında Mersin ili Yenişehir ilçesinin nüfusunu oluşturan en yüksek orana sahip 5 il; Adana, 

Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş‟tır. En yüksek nüfusa sahip 5 ile kayıtlı olan nüfus 

oranı %19.0‟dur. Adana nüfusuna kayıtlı nüfus oranı ise %42.8‟dir. 

 

  

Nüfusa Kayıtlı Olunan İl Aladağ Ceyhan Çukurova Feke İmamoğlu Karaisalı Karataş Kozan Pozantı Saimbeyli Sarıçam Seyhan Tufanbeyli Yumurtalık Yüreğir

Adana 16213 103017 221897 17227 25437 20933 19724 121399 15381 14812 129797 379432 16819 16488 198460

Adıyaman 13 1400 5214 2 205 46 391 303 88 14 1801 19151 2 65 21974

Afyonkarahisar 3 67 440 0 2 9 9 21 18 0 115 433 3 5 217

Ağrı 1 1092 718 1 57 2 16 93 4 6 374 2901 2 4 2823

Aksaray 0 54 667 0 4 7 17 30 22 1 239 1465 2 7 592

Amasya 0 37 426 0 5 1 4 3 4 1 84 294 4 2 135

Ankara 6 105 1324 7 12 18 12 36 23 4 281 1299 6 23 344

Antalya 0 23 352 0 2 2 0 26 4 3 80 298 3 1 85

Ardahan 0 32 213 1 2 0 12 5 4 0 29 239 0 5 81

Artvin 0 27 334 0 0 3 0 1 0 1 36 205 5 6 76

Aydın 1 12 201 0 0 8 7 24 6 1 60 351 5 2 98

Balıkesir 0 56 310 1 3 2 5 22 11 0 124 373 6 6 121

Bartın 0 19 37 1 0 1 1 6 2 0 20 81 0 1 32

Batman 0 183 898 2 2 9 18 22 10 4 317 8231 2 6 5560

Bayburt 0 12 62 0 0 24 2 2 3 0 27 119 1 5 68

Bilecik 0 9 100 0 0 2 1 0 3 1 27 108 0 3 31

Bingöl 10 876 963 5 13 21 50 30 31 2 621 9064 2 9 11563

Bitlis 13 468 1966 3 5 12 17 64 73 4 283 15451 6 13 2029

Bolu 3 8 148 1 0 8 3 6 10 0 69 184 0 1 77

Burdur 0 36 196 0 0 1 3 8 0 2 27 164 1 0 40

Bursa 0 32 319 0 3 11 15 12 13 3 46 363 3 3 132

Çanakkale 0 19 109 0 5 1 3 5 4 0 52 133 0 3 42

Çankırı 0 30 217 0 5 1 7 16 0 0 62 281 2 1 87

Çorum 2 83 502 2 2 3 24 34 7 3 137 501 1 3 242

Denizli 5 36 267 1 1 4 1 11 13 1 56 257 1 4 87

Diyarbakır 6 1444 4584 3 60 53 208 328 88 10 2208 35926 13 37 22585

Düzce 0 3 85 0 0 0 0 2 1 2 16 76 1 0 33

Edirne 0 12 89 0 3 0 0 2 4 0 35 80 0 0 34

Elazığ 11 559 5309 0 11 28 48 136 80 17 1759 10165 4 35 14519

Erzincan 3 39 323 0 0 2 3 23 6 0 62 441 8 4 132

Erzurum 5 175 1272 1 31 13 10 55 23 2 393 2891 13 40 2035

Eskişehir 1 37 403 0 3 4 4 17 2 2 123 421 1 12 133

Gaziantep 12 1106 5250 7 27 45 81 278 75 5 1372 10378 15 67 3144

Giresun 5 37 267 1 0 9 5 37 7 2 89 351 1 1 103

Gümüşhane 0 37 158 1 0 2 1 3 1 0 14 147 3 0 57

Hakkari 0 43 66 0 0 7 8 18 0 0 68 562 0 1 112

Hatay 15 2314 8384 4 123 37 224 474 68 13 1844 9319 29 194 4152

Iğdır 0 42 124 1 0 0 0 13 1 0 40 160 0 19 113

Isparta 1 41 331 0 0 5 6 18 4 0 64 288 2 2 75

İstanbul 5 103 1182 2 2 5 18 45 4 2 181 1679 3 14 213

İzmir 2 103 529 2 0 2 17 39 14 1 140 731 6 15 201

Kahramanmaraş 35 1850 8497 43 135 93 152 616 152 188 2260 9776 116 137 5759

Karabük 0 24 122 0 0 7 2 6 0 0 29 137 0 6 53

Karaman 6 37 594 2 7 1 10 6 18 3 97 655 5 6 196

Kars 0 63 678 0 14 6 1 19 7 2 177 1157 0 10 562

Kastamonu 0 37 225 0 4 3 2 5 5 1 59 274 4 4 113

Kayseri 52 558 4157 27 753 27 52 1150 67 22 1366 8437 228 55 2278

Kilis 2 208 1244 0 4 16 6 62 31 1 293 2779 5 7 862

Kırıkkale 3 32 306 0 1 5 3 4 11 0 55 192 11 8 146

Kırklareli 0 10 135 0 3 0 9 3 0 0 11 184 0 1 18

Kırşehir 0 55 535 2 4 2 9 13 12 2 70 591 0 11 132

Kocaeli 0 25 112 0 0 2 0 1 1 1 33 154 2 2 49

Konya 5 294 2567 5 38 12 20 146 121 3 590 4312 11 77 1454

Kütahya 0 25 122 1 4 1 3 19 1 0 57 173 5 5 79

Malatya 9 2224 7815 13 99 28 69 142 52 3 1139 8945 8 55 4526

Manisa 1 49 289 0 6 3 8 22 7 3 112 385 1 7 253

Mardin 7 824 6036 4 11 40 125 177 82 11 1750 85319 14 29 5387

Mersin 58 1079 16224 19 150 308 314 451 978 42 2334 27114 69 138 3893

Muğla 0 27 225 4 1 2 1 25 3 2 39 199 0 2 68

Muş 1 719 1333 1 4 16 11 35 28 2 401 6780 8 2 3460

Nevşehir 0 51 713 6 7 10 14 33 20 2 137 826 10 2 188

Niğde 26 404 6494 12 42 56 25 179 2407 12 709 16104 12 26 1324

Ordu 0 49 427 1 3 5 10 30 4 7 93 484 3 10 222

Osmaniye 43 4813 22121 110 260 143 143 2487 305 65 7786 20753 98 239 17804

Rize 4 27 220 0 0 0 5 27 5 2 24 224 0 4 46

Sakarya 0 44 135 0 0 3 1 21 5 1 59 216 1 6 63

Samsun 5 84 522 2 4 3 15 20 4 6 121 598 1 14 242

Şanlıurfa 8 15781 4972 2 581 33 1538 392 80 2 6724 20493 31 400 51411

Siirt 3 9201 1780 7 4 13 87 51 62 5 351 22094 5 47 7727

Sinop 5 15 194 2 4 5 5 7 0 0 32 159 0 4 84

Şırnak 7 5725 550 0 5 2 693 24 18 0 285 9830 3 5 2740

Sivas 14 365 3455 0 23 13 19 107 17 4 477 6406 16 24 1152

Tekirdağ 2 13 109 0 1 1 5 9 2 0 38 269 1 8 57

Tokat 1 95 411 2 14 0 6 54 7 1 145 659 4 10 239

Trabzon 5 89 663 2 4 15 8 36 8 5 89 496 0 3 136

Tunceli 1 178 911 0 1 6 5 12 2 7 63 2625 0 15 664

Uşak 0 9 214 6 0 0 1 36 2 4 30 192 1 3 60

Van 1 1159 1160 1 6 70 29 87 26 4 758 10824 7 11 6771

Yalova 0 3 15 0 0 1 0 5 0 0 16 28 0 0 3

Yozgat 9 158 926 3 10 7 40 58 12 3 205 1142 4 16 489

Zonguldak 3 26 131 0 0 2 5 14 5 1 52 234 1 10 64

En yüksek göç alınan 5 il nüfus oranı 1,3% 23,6% 17,3% 1,2% 6,9% 3,0% 12,9% 4,0% 19,2% 2,2% 12,4% 24,3% 3,1% 6,0% 31,0%

Adanalı nüfus oranı 97,4% 64,3% 61,0% 98,1% 90,1% 93,9% 80,8% 93,2% 74,4% 96,6% 75,4% 48,2% 95,2% 89,0% 48,0%
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Nüfusa Kayıtlı Olunan İl Akdeniz Anamur Aydıncık Bozyazı Çamlıyayla Erdemli Gülnar Mezitli Mut Silifke Tarsus Toroslar Yenişehir

Adana 5141 670 100 183 153 2951 169 11283 196 1983 11219 8608 11510

Adıyaman 14691 338 12 34 4 1880 20 4063 80 420 7461 12420 5756

Afyonkarahisar 93 77 3 27 0 96 8 292 29 162 160 140 328

Ağrı 1435 24 10 7 4 486 4 625 17 97 1715 2470 1734

Aksaray 673 65 3 31 3 180 11 661 45 139 369 699 836

Amasya 111 71 1 14 3 97 7 354 8 80 107 131 428

Ankara 287 503 38 125 8 377 16 1635 46 668 364 480 1535

Antalya 129 431 14 76 0 103 18 290 40 156 134 175 347

Ardahan 62 23 1 6 0 54 3 136 5 56 172 111 176

Artvin 134 30 9 7 1 74 1 182 15 64 80 80 355

Aydın 67 80 2 6 0 53 8 191 16 53 96 89 264

Balıkesir 88 86 1 7 1 53 5 286 15 71 102 153 264

Bartın 28 6 6 7 0 26 2 54 2 10 29 36 50

Batman 3212 28 11 11 5 101 3 1265 16 74 2001 2404 2288

Bayburt 37 13 0 17 0 1 4 60 1 15 51 44 56

Bilecik 24 25 5 2 0 16 4 119 9 18 32 18 122

Bingöl 1943 22 3 1 3 79 3 673 10 55 950 1270 1450

Bitlis 7143 73 10 7 6 1433 9 1285 26 385 9404 17262 3875

Bolu 47 25 2 0 0 45 4 202 7 51 67 75 214

Burdur 30 46 1 4 1 34 6 101 13 23 57 34 98

Bursa 127 61 3 6 0 61 3 255 15 82 126 83 278

Çanakkale 81 13 0 7 1 39 5 125 6 14 34 27 161

Çankırı 91 90 11 25 2 72 7 274 18 116 94 159 342

Çorum 264 194 14 54 0 178 9 719 26 245 376 314 750

Denizli 67 67 4 15 1 49 8 176 22 92 105 114 194

Diyarbakır 15538 172 44 36 9 837 10 5679 60 342 23122 10693 9062

Düzce 43 8 5 5 0 7 1 30 7 45 49 69 105

Edirne 25 21 0 1 0 16 1 71 11 42 27 28 94

Elazığ 1201 134 13 34 11 429 13 2594 18 239 3059 1902 3520

Erzincan 151 57 3 17 0 76 4 567 9 92 110 392 575

Erzurum 586 103 6 35 1 266 4 905 29 187 874 1395 1042

Eskişehir 127 95 0 10 0 68 8 386 10 100 61 101 424

Gaziantep 3470 321 38 127 2 1183 33 5797 124 588 1350 4669 6010

Giresun 71 59 3 13 6 84 4 270 9 70 85 143 291

Gümüşhane 219 18 0 8 3 77 4 252 3 34 359 138 250

Hakkari 1351 20 0 0 0 185 8 411 6 20 121 3973 979

Hatay 7776 403 41 111 4 1062 47 5589 158 1026 2807 3173 7492

Iğdır 44 12 1 1 0 15 0 93 2 24 55 55 178

Isparta 97 55 4 20 1 56 2 131 10 84 90 109 253

İstanbul 327 167 13 41 10 217 9 1412 28 250 183 302 1249

İzmir 133 130 12 13 5 85 4 460 19 115 155 183 538

Kahramanmaraş 2190 516 42 133 21 1310 43 5332 133 820 2061 4807 7745

Karabük 57 30 3 5 2 9 1 97 15 51 51 42 113

Karaman 377 1296 42 295 0 1478 85 1121 1032 788 292 884 931

Kars 138 57 3 13 3 66 8 300 30 119 243 334 515

Kastamonu 138 75 1 15 1 69 1 245 23 107 112 148 265

Kayseri 1421 287 18 100 5 1294 16 4166 79 548 1124 3019 4011

Kilis 1029 78 12 19 1 183 2 928 21 150 250 1121 981

Kırıkkale 85 73 14 12 0 100 4 315 16 241 97 174 313

Kırklareli 39 21 0 1 0 11 5 151 1 34 23 36 124

Kırşehir 197 88 1 17 5 100 9 589 17 212 218 307 620

Kocaeli 80 12 4 2 4 20 1 142 5 53 40 34 144

Konya 594 727 52 203 3 1112 54 1858 374 1080 1083 2051 2362

Kütahya 84 32 3 12 1 46 12 194 8 64 64 70 150

Malatya 4003 200 25 30 12 867 27 4700 46 614 1765 6344 6532

Manisa 111 40 1 14 0 106 6 263 31 62 141 130 333

Mardin 19675 204 16 21 2 505 13 4913 47 253 2159 8320 10899

Mersin 101089 55044 10203 24299 8275 109462 24651 80217 59048 101167 214787 133489 108013

Muğla 49 49 0 7 2 23 1 133 18 57 43 68 163

Muş 2595 57 0 14 1 450 15 1153 29 181 1781 10072 2777

Nevşehir 298 134 17 21 8 391 6 712 35 213 274 612 806

Niğde 1591 281 21 56 11 817 43 2303 94 353 2644 5752 2784

Ordu 128 90 3 11 2 120 19 355 8 110 190 163 372

Osmaniye 2035 243 34 87 43 895 44 3598 116 716 2231 3086 4115

Rize 173 27 4 7 0 43 0 213 5 41 106 212 653

Sakarya 110 19 1 10 1 65 1 176 9 72 138 62 202

Samsun 195 149 3 17 3 148 7 413 22 150 221 237 608

Şanlıurfa 20499 211 21 25 11 2040 43 5858 80 602 20534 11115 8861

Siirt 18830 58 2 28 0 432 11 1175 19 68 7122 9326 2796

Sinop 55 19 0 8 0 68 1 134 0 92 69 51 201

Şırnak 10033 33 5 8 5 1230 6 2580 6 117 3163 6576 5451

Sivas 996 206 26 56 1 826 27 2944 61 446 1106 3337 4075

Tekirdağ 65 14 3 3 0 13 1 130 2 21 27 35 137

Tokat 220 107 4 19 0 181 3 533 25 157 212 316 571

Trabzon 242 142 0 37 3 180 5 503 16 161 234 377 1320

Tunceli 470 35 10 0 1 45 2 1125 8 93 430 1614 2007

Uşak 27 18 6 5 0 26 3 86 9 47 52 43 100

Van 4178 54 14 8 2 1286 24 3268 27 98 5854 5081 3037

Yalova 11 4 0 0 0 1 0 21 2 10 11 11 29

Yozgat 651 191 21 41 2 248 6 1256 35 300 357 1349 1668

Zonguldak 86 41 0 8 0 46 1 112 16 76 63 70 181

En yüksek göç alınan 5 il nüfus oranı 34,1% 5,6% 2,5% 3,5% 3,0% 7,0% 1,6% 18,6% 3,0% 4,8% 21,2% 20,8% 19,0%

Mersinli nüfus oranı 38,6% 83,7% 92,1% 90,6% 95,3% 78,5% 95,9% 43,5% 94,1% 85,1% 63,3% 45,2% 42,8%
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Adana ili 2018 yılında diğer illerden 51660 kişi göç alırken diğer illere 70638 kişi göç vermiştir. 

Adana ilinin göç eğilimi negatif yöndedir. Mersin ili 2018 yılında diğer illerden 55779 kişi göç alırken 

diğer illere 61917 kişi göç vermiştir. Mersin ilinin göç eğilimi de Adana gibi negatif yöndedir.  

Adana ilinin en çok göç aldığı beş şehir sırasıyla 

 İstanbul 

 Mersin 

 Şanlıurfa 

 Hatay 

 Ankara‟dır. 

Adana ilinin en çok göç verdiği beş şehir sırasıyla 

 İstanbul 

 Mersin 

 Niğde 

 Ankara 

 Osmaniye‟dir. 

Mersin ilinin en çok göç aldığı beş şehir sırasıyla 

 Adana 

 İstanbul 

 Ankara 

 Gaziantep 

 Şanlıurfa‟dır. 

Mersin ilinin en çok göç verdiği beş şehir sırasıyla 

 İstanbul 

 Adana 

 Ankara 

 Antalya 

 Şanlıurfa‟dır. 

Adana iline en yüksek göç veren beş şehir toplam alınan göçün %35.8‟ini, Mersin iline en yüksek göç 

veren beş şehir toplam alınan göçün %36.0‟sını oluşturmaktadır. 

Adana ilinin en yüksek göç verdiği beş şehir toplam verilen göçün %36.7‟sini, Mersin ilinini en 

yüksek göç verdiği beş şehir toplam verilen göçün %33.4‟ünü oluşturmaktadır. 
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Yıl İl Göç Alan:Adana Göç Alan:Mersin Göç Veren:Adana Göç Veren:Mersin

2018 Adana-1 0 6165 0 5284

2018 Adıyaman-2 734 824 909 933

2018 Afyonkarahisar-3 252 273 259 320

2018 Ağrı-4 195 293 259 302

2018 Aksaray-68 457 403 698 435

2018 Amasya-5 157 128 145 166

2018 Ankara-6 2589 3667 3944 3740

2018 Antalya-7 1542 2353 3091 2785

2018 Ardahan-75 50 40 110 94

2018 Artvin-8 134 126 143 188

2018 Aydın-9 374 366 528 577

2018 Balıkesir-10 322 338 492 377

2018 Bartın-74 53 75 88 65

2018 Batman-72 395 482 489 452

2018 Bayburt-69 123 120 86 79

2018 Bilecik-11 107 88 138 125

2018 Bingöl-12 257 242 657 355

2018 Bitlis-13 381 775 442 651

2018 Bolu-14 139 152 176 186

2018 Burdur-15 180 253 235 267

2018 Bursa-16 570 720 1093 972

2018 Çanakkale-17 182 263 354 294

2018 Çankırı-18 120 115 116 143

2018 Çorum-19 137 152 167 152

2018 Denizli-20 267 324 310 365

2018 Diyarbakır-21 1225 1628 1429 1481

2018 Düzce-81 83 115 101 127

2018 Edirne-22 104 104 140 103

2018 Elazığ-23 557 509 1181 570

2018 Erzincan-24 217 192 190 213

2018 Erzurum-25 334 319 338 318

2018 Eskişehir-26 400 479 521 644

2018 Gaziantep-27 2407 2611 2210 1843

2018 Giresun-28 149 195 182 218

2018 Gümüşhane-29 253 211 202 208

2018 Hakkari-30 113 350 263 460

2018 Hatay-31 2599 2181 2779 1998

2018 Iğdır-76 57 63 84 78

2018 Isparta-32 306 389 476 641

2018 İstanbul-34 5421 5167 7777 6510

2018 İzmir-35 1505 1578 2423 2159

2018 Kahramanmaraş-46 1466 1182 1725 1318

2018 Karabük-78 174 204 208 176

2018 Karaman-70 271 1261 429 1477

2018 Kars-36 124 127 207 188

2018 Kastamonu-37 153 182 224 206

2018 Kayseri-38 1562 1022 2047 1250

2018 Kilis-79 215 213 239 197

2018 Kırıkkale-71 169 119 161 155

2018 Kırklareli-39 142 111 141 130

2018 Kırşehir-40 174 167 275 237

2018 Kocaeli-41 559 551 836 739

2018 Konya-42 1325 1811 1561 1702

2018 Kütahya-43 172 240 226 240

2018 Malatya-44 662 658 1414 1358

2018 Manisa-45 281 424 453 488

2018 Mardin-47 1175 1259 1243 1260

2018 Mersin-33 5284 0 6165 0

2018 Muğla-48 503 533 983 864

2018 Muş-49 252 436 374 494

2018 Nevşehir-50 370 368 430 357

2018 Niğde-51 1609 875 4515 1842

2018 Ordu-52 117 151 139 174

2018 Osmaniye-80 2521 911 3552 958

2018 Rize-53 108 129 169 160

2018 Sakarya-54 178 224 258 218

2018 Samsun-55 259 266 293 318

2018 Şanlıurfa-63 2622 2448 2493 2367

2018 Siirt-56 484 662 547 598

2018 Sinop-57 40 62 63 71

2018 Şırnak-73 630 1298 686 1475

2018 Sivas-58 439 392 582 878

2018 Tekirdağ-59 268 241 407 356

2018 Tokat-60 267 243 221 233

2018 Trabzon-61 281 333 294 351

2018 Tunceli-62 107 181 319 355

2018 Uşak-64 143 132 145 122

2018 Van-65 648 1002 761 962

2018 Yalova-77 62 102 129 143

2018 Yozgat-66 230 260 343 491

2018 Zonguldak-67 167 171 156 131

Göç eden Nüfus 51660 55779 70638 61917

Göç alınan/verilen ilk 5 il nüfus 18515 20058 25953 20686

Göç alınan/verilen ilk 5 il nüfus oranı 35,8% 36,0% 36,7% 33,4%
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4 ÇUKUROVA BÖLGESĠ EKSENĠNDE MERSĠN ĠLĠ LĠSE ÖĞRENCĠLERĠ GÖÇ 

VE ġĠDDET ARAġTIRMASI 

Mersin ili lise öğrencileri şiddet araştırması 5 ilçede seçilen 25 lisede 2250 öğrencinin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın yürütüldüğü ilçeler Akdeniz, Mezitli, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir‟dir. Araştırma 

kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin %28.9‟uAkdeniz‟de, %16.5‟iMezitli‟de, %16.6‟sıTarsus‟da, 

%16.1‟i Toroslar‟da ve %21.9‟u Yenişehir‟de yürütülmüştür. 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %51.9‟ukadın, %48.1‟i erkektir. 

28,9%

16,5%

16,6%

16,1%

21,9%

İlçe

Akdeniz Mezitli Tarsus Toroslar Yenişehir



 
 

41 
 

  

51,9%
48,1%

Cinsiyet

Kadın Erkek
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Öğrencilerin %4.6‟sı tek çocuk iken, %26.7‟si iki kardeş, %26.7‟si üç kardeş, %42.0‟si ise 3‟ten fazla 

kardeştir. 

 

Öğrencilerin %88.0‟i anne, baba ve çocuktan oluşan çekirdek ailede yaşarken %12.0‟si dede/nine 

ve/veya amca/halanın da bulunduğu geniş ailede yaşamaktadır. 

4,6%

26,7%

26,7%

42,0%

Siz dahil, kaç kardeşsiniz?

Tek kardeş İki kardeş Üç kardeş Üçten fazla
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9,5%
1,5% 1,0%

88,0%

Aile tipi

Dede/Nine var; geniş aile Amca/Hala var; geniş aile Teyze/Dayı var; geniş aile Çekirdek aile
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Öğrencilerin %73.3‟ü ailelerinin gelir durumunu iyi düzeyde şeklinde tanımlarken ailelerinin gelir 

durumunu çok iyi düzeyde tanımlayanların oranı %5.2‟dir. Ailelerinin gelir durumunu kötü ve çok 

kötü düzeyde tanımlayanların oranı %21.3‟tür. Gelir durumunu öznel iyi oluş haliyle açıkladığımızda 

genelde çocukların gelirlerinden memnun olduğu sonucuna varırız. 

 

 

 

  

5,2%

73,3%

16,9%

4,6%

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 
düzeydedir?

Çok iyi İyi Kötü Çok kötü
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Ailelerin %67.2‟sinde yalnızca baba gelir getirici bir işte çalışırken yalnızca annelerin gelir getirici bir 

işte çalıştığı ailelerin oranı %4.4‟tür. Ebeveynlerin her ikisinin de gelir getirici bir işte çalıştığı 

ailelerin oranı %17.9 iken ebeveynlerinin her ikisinin de çalışmadığı ailelerin oranı %10.5‟tir. Genelde 

eve gelir getirme babanın sorumluluğunda olarak benimsendiğinden Mersin‟de de ailelerin üçte 

ikisinde sadece babaların çalışıyor olması beklentiyi karşılar. Babalarla birlikte annelerin çalışmasının 

tarihi ise henüz yenidir. Kızın çalışma yaşamına girmesi sanayi devrimi sonrasına tekabül eder. 

 

Öğrencilerden %7.3‟ünün ailesinde anne ve babanın bir arada yaşamadığı dağınık aile yapısı 

mevcuttur. Türkiye genelinde tek ebeveynli ailelerin oranı %8,5 (TÜİK, 2018) olduğunu 

düşündüğümüzde Mersin‟deki sonucun Türkiye ortalamasına yakın olduğu sonucuna varırız. 

  

17,9%

67,2%

4,4%
10,5%

Anne/babanızın gelir getiren bir işte çalışma 
durumu nedir?

Anne/baba çalışıyor Yalnız baba çalışıyor Yalnız anne çalışıyor Anne/baba çalışmıyor

7,3%

1,5%

3,1%

88,1%

Aile durumu

Anne/baba ayrı Üvey anne ya da baba var Anne ya da baba yaşamıyor Düzenli aile



 
 

46 
 

4.1 Anne fiziksel Ģiddetine maruz kalma 

 Anne fiziksel şiddetine maruz kalmayanların oranı %62.3‟tür. 

 Anne fiziksel şiddetine az derecede maruz kalanların oranı %32.5‟tir. 

 Anne fiziksel şiddetine fazla derecede maruz kalanların toplam oranı %5.2‟dir. 

 Her 10 çocuktan yaklaşık 4‟ü annesinden az ya da çok şiddet görmektedir. 

 

  

62,3%

32,5%

5,2%

Anneniz çocukluğunuzda size ne sıklıkta fiziksel 
şiddet uyguladı?

Hiç Az Fazla
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4.1.1 Göç 

Anne fiziksel şiddetine maruz kalma, 

 Genelde  

o Göç edenlerde %39.9 

o Göç etmeyenlerde %36.7’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Yenişehir (%48.4) 

o Akdeniz (%46.0) 

o Toroslar (%43.6)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Mezitli (%35.8) 

o Tarsus (%35.2) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 

 

  

38,9%
35,8% 35,2%

37,8%

33,9%
36,7%

46,0%

27,0%

35,1%

43,6%

48,4%

39,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Akdeniz Mezitli Tarsus Toroslar Yenişehir Genel

Anne fiziksel şiddetine maruz kalma

Göç etmedik Göç ettik
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4.1.2 Konut Durumu 

Anne fiziksel şiddetine maruz kalma 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %36.2 

o Kendi evinde yaşayanlarda %38.3’tür. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Toroslar (%45.3) 

o Akdeniz (%42.4)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Yenişehir (%43.5) 

o Mezitli (%36.7) 

o Tarsus (%35.1) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 

 

 

  

38,5%
36,7%
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Anne fiziksel şiddetine maruz kalma

Kendi evi Kendi evi değil
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4.1.3 Okul Değiştirme Durumu 
Anne fiziksel şiddetine maruz kalma 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %40.2 

o Okul değiştirmeyenlerde %35.3’tür. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Yenişehir (%43.7) 

o Akdeniz (%43.5) 

o Toroslar (%41.1) 

o Tarsus (%38.3) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Yenişehir ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 

 

 

  

38,2%

29,4%
31,7%

37,9%
35,4% 35,3%
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38,3%
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Anne fiziksel şiddetine maruz kalma

Okul değiştirmedi Okul değiştirdi
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4.2 Baba fiziksel Ģiddetine maruz kalma 

 

 Baba fiziksel şiddetine maruz kalmayanların oranı %72.2‟dir. 

 Baba fiziksel şiddetine fazla derecede maruz kalanların oranı %5.7‟dir. 

 Baba fiziksel şiddetine az ve fazla derecede maruz kalanların toplam oranı %27.8‟dir. 

 Babalar, annelere göre çocuklarına daha az şiddet uygulamaktadır (annelerde %37.7). 

 

 

 

Babaların yaygın kanaatin aksine annelere göre çocuklarına daha az fiziksel şiddet uygulaması 

annelerin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmelerine bağlanabilir. Ayrıca aile araştırmalarından çıkan 

sonuçlara göre son yıllarda aile içi otorite babadan anneye doğru kayma eğilimindedir.    

72,2%

22,2%

5,7%

Babanız çocukluğunuzda size ne sıklıkta fiziksel 
şiddet uyguladı?

Hiç Az Fazla
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4.2.1 Göç 
Baba fiziksel şiddetine maruz kalma 

 Genelde  

o Göç edenlerde %32.0 

o Göç etmeyenlerde %26.0’dır. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Akdeniz (%41.7) 

o Toroslar (%36.8) 

o Tarsus (%30.5) 

o Yenişehir (%27.0) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Mezitli (%29.4) ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 

 

 

  

26,4%

29,4%

26,8%
25,0%

23,6%
26,0%

41,7%

28,2%
30,5%
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30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Akdeniz Mezitli Tarsus Toroslar Yenişehir Total

Baba fiziksel şiddetine maruz kalma

Göç etmedik Göç ettik
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4.2.2 Konut Durumu 
Baba fiziksel şiddetine maruz kalma 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %28.5 

o Kendi evinde yaşayanlarda %27.8’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Toroslar (%36.5) 

o Tarsus (%34.1)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Mezitli (%30.8) 

o Akdeniz (%30.1) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Toroslar ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 

 

 

  

30,1% 30,8%

26,1%
24,4%
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35,0%

40,0%

Akdeniz Mezitli Tarsus Toroslar Yenişehir Genel

Baba fiziksel şiddetine maruz kalma

Kendi evi Kendi evi değil
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4.2.3 Okul Değiştirme Durumu 
Baba fiziksel şiddetine maruz kalma 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %30.1 

o Okul değiştirmeyenlerde %25.9’dur. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Akdeniz (%35.6) 

o Mezitli ve Toroslar ilçelerinde eşit oranlarla (%29.8) 

o Tarsus (%28.2) 

o Yenişehir (%26.4)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Akdeniz ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 

 

 

  

25,9%
27,5% 26,7% 26,3%

23,7%
25,9%
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29,8%
28,2%

29,8%

26,4%

30,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Akdeniz Mezitli Tarsus Toroslar Yenişehir Genel

Baba fiziksel şiddetine maruz kalma

Okul değiştirmedi Okul değiştirdi
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4.3 Ağabey fiziksel Ģiddetine maruz kalma 

 

 Ağabey fiziksel şiddetine maruz kalmayanların oranı %79.9‟dur. 

 Ağabey fiziksel şiddetine fazla derecede maruz kalanların oranı%6.7‟dir.  

 %20.1‟dir. 

 Ağabey fiziksel şiddetine az ve fazla olmak derecede maruz kalanların oranı %20.1‟dir. 

 

 

79,9%

13,4%

6,7%

Ağabeyiniz çocukluğunuzda size ne sıklıkta 
fiziksel şiddet uyguladı?

Hiç Az Fazla
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4.3.1 Göç 
Ağabey fiziksel şiddetine maruz kalma 

 Genelde  

o Göç etmeyenlerde %20.1 

o Göç edenlerde %18.2’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Toroslar (%26.9) 

o Akdeniz (%22.3) 

o Tarsus (%17.4) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Yenişehir (%21.2) 

o Mezitli (%19.7) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Mezitli ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 

 

 

  

20,6%
19,7%

16,8%
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21,2%
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Ağabey fiziksel şiddetine maruz kalma

Göç etmedik Göç ettik
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4.3.2 Konut Durumu 
Ağabey fiziksel şiddetine maruz kalma 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %20.6 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %17.3’tür. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Tarsus (%19.7) ilçesinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Toroslar (%23.6) 

o Akdeniz (%22.0) 

o Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde eşit oranlarda (%20.1) daha yüksektir. 

 Konut durumuna Mezitli ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 

 

 

  

22,0%

20,1%

16,7%

23,6%

20,1% 20,6%

18,6%

10,2%

19,7%

21,4%

19,0%

17,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Akdeniz Mezitli Tarsus Toroslar Yenişehir Genel
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4.3.3 Okul Değiştirme Durumu 
Ağabey fiziksel şiddetine maruz kalma 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %20.1 

o Okul değiştirmeyenlerde %19.0’dur. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Yenişehir (%23.6) 

o Akdeniz (%21.3) 

o Tarsus (%18.5) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Toroslar (%23.4) 

o Mezitli (%17.0) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Yenişehir ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.4 Abla fiziksel Ģiddetine maruz kalma 

 

 Abla fiziksel şiddetine maruz kalmayanların oranı %87.3‟tür. 

 Abla fiziksel şiddetine fazla derecede maruz kalanların oranı %2.9‟dur. 

 Abla fiziksel şiddetine az ve fazla derecede maruz kalanların toplam oranı %12.7‟dir. 

 

 

87,3%

9,8%
2,9%

Ablanız çocukluğunuzda size ne sıklıkta fiziksel 
şiddet uyguladı?

Hiç Az Fazla
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4.4.1 Göç 
Abla fiziksel şiddetine maruz kalma 

 Genelde  

o Göç edenlerde %14.3 

o Göç etmeyenlerde %11.4’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Yenişehir (%20.9) 

o Akdeniz (%17.2) 

o Mezitli (%12.0)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Tarsus (%11.2) 

o Toroslar (%10.4) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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4.4.2 Konut Durumu 
Abla fiziksel şiddetine maruz kalma 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %13.0 

o Kendi evinde yaşayanlarda %12.2’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Yenişehir (%18.5) 

o Tarsus (%13.0) 

o Mezitli (%11.5) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Akdeniz (%13.8) ilçesinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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4.4.3 Okul Değiştirme Durumu 
Abla fiziksel şiddetine maruz kalma 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %13.3’dür. 

o Okul değiştirmeyenlerde %11.5’dir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Yenişehir (%23.0) 

o Akdeniz (%14.6) 

o Mezitli (%10.8) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Tarsus (%13.3) 

o Toroslar (%11.8) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Yenişehir ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.5 KardeĢe fiziksel Ģiddet uygulama 

 Kardeşe fiziksel şiddet uygulamayanların oranı %64.2‟dir. 

 Kardeşe fazla derecede fiziksel şiddet uygulayanların oranı %7.0‟dir. 

 Kardeşe az ve fazla derecede şiddet uygulayanların toplam oranı %35.8.‟dir. 

 

 

64,2%

28,8%

7,0%

Siz kardeşinize ne sıklıkta fiziksel şiddet 
uyguladınız?

Hiç Az Fazla
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4.5.1 Göç 
Kardeşe fiziksel şiddet uygulama 

 Genelde  

o Göç edenlerde %38.5 

o Göç etmeyenlerde %33.1’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Akdeniz (%45.7) 

o Toroslar (%44.6) 

o Yenişehir (%44.5)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Mezitli (%37.2) ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Akdeniz ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.5.2 Konut Durumu 
Kardeşe fiziksel şiddet uygulama 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %35.0 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %34.3’dür 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Akdeniz (%40.2) 

o Toroslar (%40.0)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Yenişehir (42.1) 

o Mezitli (%34.5) 

o Tarsus (%29.7) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Akdeniz ve Mezitli ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.5.3 Okul Değiştirme Durumu 
Kardeşe fiziksel şiddet uygulama 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %38.8 

o Okul değiştirmeyenlerde %31.0’dir 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Toroslar (%43.6) 

o Akdeniz (%40.2) 

o Tarsus (%35.4) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Mezitli (%29.9)ilçesinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.6 Öğretmen fiziksel Ģiddetine maruz kalma 

 

 Öğretmen fiziksel şiddetine maruz kalmayanların oranı %62.9‟dur. 

 Öğretmen fiziksel şiddetine fazla derecede maruz kalanların oranı %10.9‟dur. 

 Öğretmen fiziksel şiddetine az ve fazla derecede maruz kalanların toplam oranı %37.‟1dir. 

 

 

 

Öğretmen şiddetine maruz kalma anne-baba şiddetine maruz kalma oranına yakındır. Her 10 

öğrenciden yaklaşık 4‟ü fiziksel şiddet gördüğünü ifade etmektedir. 

62,9%
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10,9%

İlköğretim yıllarınızda öğretmenleriniz size ne 
sıklıkta fiziksel şiddet uyguladı?

Hiç Az Fazla
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4.6.1 Göç 
Öğretmen fiziksel şiddetine maruz kalma 

 Genelde  

o Göç edenlerde %39.0 

o Göç etmeyenlerde %36.2’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Tarsus (%53.1) 

o Toroslar (%46.1) 

o Akdeniz (%43.6) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Mezitli (%39.4)ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Mezitli ve Toroslar ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.6.2 Konut Durumu 
Öğretmen fiziksel şiddetine maruz kalma 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %37.4 

o Kendi evinde yaşayanlarda %36.8’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Tarsus (%50.0) 

o Toroslar (%38.8) 

o Yenişehir (%34.4) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Akdeniz (%38.4) 

o Mezitli (%35.9) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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4.6.3 Okul Değiştirme Durumu 
Öğretmen fiziksel şiddetine maruz kalma 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %37.6 

o Okul değiştirmeyenlerde %36.4’dür. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Tarsus (%46.9) 

o Toroslar (%38.5) 

o Mezitli (%35.3) 

o Yenişehir (%34.0) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Akdeniz (%39.3) ilçesinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Yenişehir ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.7 Diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kalma 

 

 Diğer öğrencilerin fiziksel şiddetine maruz kalmayanların oranı %77.1‟dir. 

 Diğer öğrencilerin fiziksel şiddetine fazla derecede maruz kalanların oranı %5.5‟dir. 

 Diğer öğrencilerin fiziksel şiddetine az ve fazla derecede maruz kalanların toplam oranı 

%22.8‟dir. 

 Bu oran aynı zamanda okullardaki şiddetin bir verisini sağlamaktadır. Mersin‟deki okullardaki 

şiddetin %22.8 olduğu sonucuna varılabilir. 
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İlköğretim yılların diğer öğrenciler size ne 
sıklıkta fiziksel şiddet uyguladı?

Hiç Az Fazla
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4.7.1 Göç 
Diğer öğrencilerin fiziksel şiddetine maruz kalma 

 Genelde 

o Göç edenlerde %26.5 

o Göç etmeyenlerde %21.0’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Toroslar (%32.5) 

o Yenişehir (%25,8) 

o Akdeniz(%26.4) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o  Tarsus (%25.7) ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.7.2 Konut Durumu 
Diğer öğrencilerin fiziksel şiddetine maruz kalma 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %25.5 

o Kendi evinde yaşayanlarda %21.5’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Toroslar (%28.6) 

o Mezitli (%27.6) 

o Akdeniz (%24.4) 

o Yenişehir (%23.6) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Tarsus (%25.2) ilçesinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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4.7.3 Okul Değiştirme Durumu 
Diğer öğrencilerin fiziksel şiddetine maruz kalma 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %23.8 

o Okul değiştirmeyenlerde %22.2’dir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Mezitli (%27.2) 

o Tarsus (%25.4) 

o Yenişehir (%23.2) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Toroslar (%23.3) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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4.8 Çevredeki öğrencilerin fiziksel Ģiddet uygulaması 

 

 Çevredeki öğrencilerin fiziksel şiddet uygulamama oranı %42.4‟tür. 

 Çevredeki öğrencilerin fazla derecece fiziksel şiddet uygulama oranı %24.1‟dir. 

 Çevredeki öğrencilerin az ve fazla derecede fiziksel şiddet uygulama toplam oranı %66.5‟tir. 

 

 

 

Diğer öğrencilerden şiddet görmeye göre, diğerlerine şiddet uygulama daha yüksek bir orandadır. Bu 

sonuç da okullardaki şiddet iklimi konusunda bize veri sağlar. Her 10 öğrenciden neredeyse 7‟si 

akranlarına şiddet uygulamaktadır. 
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Çevrenizdeki öğrenciler arasında ne sıklıkta 
fiziksel şiddet olayları yaşanıyor?

Hiç Az Fazla
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4.8.1 Göç 
Çevredeki öğrencilerin fiziksel şiddet uygulaması 

 Genelde  

o Göç edenlerde %67.5 

o Göç etmeyenlerde %65.9’dur. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Toroslar (%75.0) 

o Akdeniz (%70.0) 

o Tarsus (%57.0) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde eşit oranlarla(%35.8)diğer ilçelerden daha yüksektir. 

 Göç durumuna Toroslar ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.8.2 Konut Durumu 
Çevredeki öğrencilerin fiziksel şiddet uygulaması 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %68.7 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %62.3’tür. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Toroslar (%68.9) ilçesinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Mezitli (%74.6) 

o Yenişehir (70.6) 

o Akdeniz (%69.6) 

o Toroslar (%69.1) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Mezitli, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde 

bağımlıdır. 
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4.8.3 Okul Değiştirme Durumu 
Çevredeki öğrencilerin fiziksel şiddet uygulaması 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %68.2 

o Okul değiştirmeyenlerde %65.1 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Akdeniz (%70.5) 

o Toroslar (%70.1) 

o Tarsus (%68.5)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Yenişehir (%68.4)  

o Mezitli (%67.9)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Toroslar ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.9 Anne-baba fiziksel Ģiddetine doğrudan tanık olma 

 

 Anne-baba fiziksel şiddetine doğrudan tanık olmayanların oranı %80.0‟dir. 

 Anne-baba fiziksel şiddetine doğrudan tanık olanların oranı %20.0‟dir. 

 Anne-baba fiziksel şiddetine fazla derecede doğrudan tanık olanların oranı %5.6‟dır. 

 Anne-baba fiziksel şiddetine fazla ve az derecede doğrudan tanık olanların toplam oranı 

%20.0‟dır. 

 Anne-baba arasındaki şiddete tanıklık kısmen aile içi şiddetin bir oranını verebilir. Kısmen 

çünkü anne-baba arasındaki şiddete doğrudan tanıklık soruldu. Anne-baba arasındaki şiddetin 

bir kısmı çocuklardan “uzakta” olmaktadır.   
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4.9.1 Göç 
Anne-baba fiziksel şiddetine doğrudan tanık olma 

 Genelde  

o Göç edenlerde %23.6 

o Göç etmeyenlerde %18.0’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Toroslar (%80.8) 

o Akdeniz (%27.3) 

o Yenişehir (%22.9) 

o Tarsus (19.8) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Mezitli (%35.8)ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Toroslar ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.9.2 Konut Durumu 
Anne-baba fiziksel şiddetine doğrudan tanık olma 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %22.2 

o Kendi evinde yaşayanlarda %18.7’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Toroslar (%29.2) 

o Akdeniz (%25.7) 

o Tarsus (%17.6) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Mezitli (%24.1)ilçesinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Toroslar ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.9.3 Okul Değiştirme Durumu 
Anne-baba fiziksel şiddetine doğrudan tanık olma 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %21.7 

o Okul değiştirmeyenlerde %18.4’tür. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Toroslar (%26.5) 

o Akdeniz (%23.3) 

o Mezitli (%22.2) 

o Tarsus (%17.8) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Toroslar ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.10 Annenin evde öfkeli davranıĢlar sergilemesi 

 

 Annesi evde öfkeli davranışlar sergilemeyenlerin oranı %37.0‟dir. 

 Annesi evde fazla derecede öfkeli davranışlar sergileyenlerin oranı %13‟0‟dür.   

 Annesi evde az ve fazla derecede öfkeli davranışlar sergileyenlerin toplam oranı %63.0‟tür. 
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sergiler?
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4.10.1 Göç 
Annenin evde öfkeli davranışlar sergilemesi 

 Genelde  

o Göç edenlerde %65.2 

o Göç etmeyenlerde %62.1’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Yenişehir (%75.7) 

o Akdeniz (%65.5) 

o Toroslar (%64.9) 

o Tarsus (%59.4) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Mezitli (%63.8)ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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4.10.2 Konut Durumu 
Annenin evde öfkeli davranışlar sergilemesi 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %64.0 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %61.1’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Akdeniz (%66.2) 

o Toroslar (%60.4) 

o Yenişehir (%57.0) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Yenişehir (%73.9) 

o Mezitli (%68.5) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Mezitli ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.10.3 Okul Değiştirme Durumu 
Annenin evde öfkeli davranışlar sergilemesi 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %65.7 

o Okul değiştirmeyenlerde %60.6’dir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Yenişehir (%75.2) 

o Akdeniz (%66.8) 

o Toroslar (%64.6) 

o Tarsus (%60.1) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Mezitli (%35.8)ilçesinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.11 Babanın evde öfkeli davranıĢlar sergilemesi 

 

 Babası evde öfkeli davranışlar sergilemeyenlerin oranı %42.4‟tür. 

 Babası evde fazla derecede öfkeli davranışlar sergileyenlerin oranı %13.1‟dir.  

 Babası evde azve fazla öfkeli davranışlar sergileyenlerin toplam oranı %57.7‟dir. 

 

 

 

Babaların öfkeli davranış sergileme oranı, annelerin öfkeli davranış sergilemesinden daha düşüktür.  
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Babanız evde ne sıklıkta öfkeli davranışlar 
sergiler?

Hiç Az Fazla
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4.11.1 Göç 
Babanın evde öfkeli davranışlar sergilemesi 

 Genelde  

o Göç edenlerde %57.9 

o Göç etmeyenlerde %57.5’tir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Yenişehir (%64.9) 

o Akdeniz (%61.5) 

o Tarsus (%54.7) 

o Toroslar (%43.6)ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Mezitli (%54.3)ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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4.11.2 Konut Durumu 
Babanın evde öfkeli davranışlar sergilemesi 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %59.8 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %53.6’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Tarsus (%54.7) ilçesinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Yenişehir (%66.6) 

o Akdeniz (%63.8) 

o Mezitli (%60.9) 

o Toroslar (%50.0) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Mezitli ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.11.3 Okul Değiştirme Durumu 
Babanın evde öfkeli davranışlar sergilemesi 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %57.7 

o Okul değiştirmeyenlerde %57.2’dir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Yenişehir (%64.8) 

o Akdeniz (%64.0) 

o Tarsus (%53.8) 

o Toroslar (%43.6)ilçesinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Mezitli (%35.8)ilçesinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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4.12 GeçmiĢte kasıtlı olarak kendine zarar verme 

 Geçmişte kasıtlı olarak kendine zarar vermeyenlerin oranı %65.2‟dir. 

 Geçmişte kasıtlı olarak fazla derecede kendine zarar verenlerin oranı %10.9‟dur. 

 Geçmişte kasıtlı olarak kendine az ve fazla derecede zarar verenlerin toplam oranı %34.8‟dir. 

 

 

65,2%
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Geçmişte kendinize hangi sıklıkta zarar 
verdiniz?

Hiç Az Fazla
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4.12.1 Göç 
Geçmişte kasıtlı olarak kendine zarar verme 

 Genelde  

o Göç edenlerde %40.1 

o Göç etmeyenlerde %32.1’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Yenişehir (%47.4) 

o Akdeniz (%43.2) 

o Tarsus (%39.6) 

o Toroslar (%33.8) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Mezitli (%37.9)ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.12.2 Konut Durumu 
Geçmişte kasıtlı olarak kendine zarar verme 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %34.8 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %34.7’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Yenişehir (%43.6) 

o Akdeniz (%38.5) 

o Toroslar (%30.8) 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Mezitli (%39.6) 

o Tarsus (%31.2) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Mezitli ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.12.3 Okul Değiştirme Durumu 
Geçmişte kasıtlı olarak kendine zarar verme 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %37.5 

o Okul değiştirmeyenlerde %32.3’tür 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Akdeniz (%39.4) 

o Tarsus (%36.5) 

o Mezitli (%35.3) 

o Toroslar (%31.1)ilçesinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Yenişehir (%43.1)ilçesinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.13 GeçmiĢte baĢkalarına fiziksel Ģiddet uygulama 

 

 Geçmişte başkalarına fiziksel şiddet uygulamayanların oranı %53.6‟dır. 

 Geçmişte başkalarına fazla derecede fiziksel şiddet uygulayanların oranı %12.4‟tür. 

 Geçmişte başkalarına az ve fazla derecede fiziksel şiddet uygulayanların toplum oranı 

%46.4‟tür. 

 

 

 

Geçmişte başkalarına fiziksel şiddet uygulayanların oranı bize kısmen aile içindeki fiziksel şiddet 

harici sözel ve psikolojik şiddet iklimi hakkında bilgi verebilir. 
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Geçmişte siz başkalarına ne sıklıkta fiziksel 
şiddet uyguladınız?

Hiç Az Fazla
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4.13.1 Göç 
Geçmişte başkalarına fiziksel şiddet uygulama 

 Genelde  

o Göç edenlerde %49.0 

o Göç etmeyenlerde %44.7’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Toroslar (%56.6) 

o Akdeniz (%54.7) 

o Yenişehir (%51.8) 

o Tarsus (%46.3) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Mezitli (%51.4) ilçesinde daha yüksektir.  

 Göç durumuna Akdeniz, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.13.2 Konut Durumu 
Geçmişte başkalarına fiziksel şiddet uygulama 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %47.9 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %43.4’tür. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Toroslar (%44.2) ilçesinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Mezitli (%52.8) 

o Yenişehir (%50.2) 

o Tarsus (%46.6) 

o Akdeniz (%48.1)ilçesinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Mezitli ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.13.3 Okul Değiştirme Durumu 
Geçmişte başkalarına fiziksel şiddet uygulama 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %49.5 

o Okul değiştirmeyenlerde %43.5’tir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Tarsus (%53.2) 

o Yenişehir (%51.1) 

o Akdeniz (%49.2) 

o Toroslar (%48.1) ilçesinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Mezitli (%45.6) ilçesinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Tarsus ve Toroslar ilçelerinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.14 Anlamsızlık-karamsarlık duyguları yaĢama 

 

 Anlamsızlık-karamsarlık duyguları yaşamayanların oranı %18.4‟tür. 

 Anlamsızlık-karamsarlık duyguları fazla derecede yaşayanların oranı %41.1‟dır. 

 Anlamsızlık-karamsarlık duygularını az ve fazla derecede yaşayanların toplam oranı 

%81.7‟dir. 
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4.14.1 Göç 
Anlamsızlık-karamsarlık duyguları yaşama 

 Genelde  

o Göç etmeyenlerde %82.8 

o Göç edenlerde %79.6’dır. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Akdeniz (%89.3) 

o Toroslar (%83.8) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Yenişehir (%85.7) 

o Mezitli (%81.6) 

o Tarsus (%78.9) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Mezitli ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.14.2 Konut Durumu 
Anlamsızlık-karamsarlık duyguları yaşama 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %83.5 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %78.0’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Akdeniz (%90.7) 

o Toroslar (%83.8) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Yenişehir (%89.6) 

o Mezitli (%82.4) 

o Tarsus (%80.4) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna tüm ilçelerde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.14.3 Okul Değiştirme Durumu 
Anlamsızlık-karamsarlık duyguları yaşama 

 Genelde  

o Okul değiştirmeyenlerde %81.9 

o Okul değiştirenlerde %81.5’tir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Akdeniz (%89.7) 

o Toroslar (%83.6) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Yenişehir (86.4) 

o Tarsus (%79.6) 

o Mezitli (%78.8) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Akdeniz ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.15 ġiddet içerikli bilgisayar oyunları oynama 

 

 Şiddet içerikli bilgisayar oyunları oynamayanların oranı %45.7‟dir. 

 Şiddet içerikli bilgisayar oyunlarını fazla derecede oynayanların oranı %29.7‟dir. 

 Şiddet içerikli bilgisayar oyunlarını az ve fazla derecede oynayanların toplam oranı %54.3‟tür. 

 

 

 

Öğrencilerin yarısından fazlası şiddet içerikli bilgi sayar oyunları oynamaktadır. Şiddet ikliminin 

oluşmasında televizyon şiddetinin olduğu kadar bilgisayarlardaki oyun şiddetinin de payı vardır.  
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Geçmişte hangi sıklıkta şiddet içerikli bilgisayar 
oyunları oynardınız?

Hiç Az Fazla
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4.15.1 Göç 
Şiddet içerikli bilgisayar oyunları oynama 

 Genelde  

o Göç edenlerde %59.3 

o Göç etmeyenlerde %52.0’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Toroslar (%66.2) 

o Akdeniz (%60.0) 

o Yenişehir (%59.6)  

o Tarsus (%54.2)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Mezitli (%59.7) ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde 

bağımlıdır. 
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4.15.2 Konut Durumu 
Şiddet içerikli bilgisayar oyunları oynama 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %55.5 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %52.0’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Toroslar (%62.9) ilçesinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Mezitli (%60.6) 

o Yenişehir (%57.3) 

o Akdeniz (%56.2) 

o Tarsus (%52.8) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde 

bağımlıdır. 
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4.15.3 Okul Değiştirme Durumu 
Şiddet içerikli bilgisayar oyunları oynama 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %58.0 

o Okul değiştirmeyenlerde %51.0’dir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Yenişehir (%60.5) 

o Toroslar (%59.9) 

o Mezitli (%58,9) 

o Tarsus (%58.9) 

o Akdeniz (%52.6) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.16 Anne ya da babanın baĢkalarının yanında fiziksel Ģiddet uygulaması 

 

 Başkalarının yanında anne ya da babanın fiziksel şiddetine maruz kalmayanların oranı 

%85.0‟tir. 

 Başkalarının yanında anne ya da babanın fiziksel şiddetine fazla derecede maruz kalanların 

oranı %2.8‟dir. 

 Başkalarının yanında anne ya da babanın fiziksel şiddetine az ve çok fazla derecede maruz 

kalanların toplam oranı %15.0‟dir. 

 

 

85,0%

12,2%
2,8%

Anne ya da babanız, başkalarının yanında size 
fiziksel şiddet uyguladı mı?

Hiç Az Fazla
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4.16.1 Göç 
Anne ya da babanın başkalarının yanında fiziksel şiddet uygulaması 

 Genelde  

o Göç edenlerde %17.1 

o Göç etmeyenlerde %13.9’dur. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Akdeniz (%22.3) 

o Toroslar (%18.7) 

o Yenişehir (%15.6) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Mezitli (%16.0) 

o Tarsus (%14.9) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Akdeniz ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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uygulaması

Göç etmedik Göç ettik
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4.16.2 Konut Durumu 
Anne ya da babanın başkalarının yanında fiziksel şiddet uygulaması 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %15.7 

o Kendi evinde yaşayanlarda %14.5’tir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Akdeniz (%17.7) 

o Toroslar (%17.0) 

o Tarsus (%16.3) 

o Yenişehir (%13.3) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre  

o Mezitli (%17.7) ilçesinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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4.16.3 Okul Değiştirme Durumu 
Anne ya da babanın başkalarının yanında fiziksel şiddet uygulaması 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %16.2 

o Okul değiştirmeyenlerde %13.8’dir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Akdeniz (%19.3) 

o Tarsus (%16.1) 

o Mezitli (%16.0) 

o Toroslar (%15.0) 

o Yenişehir (%14.0) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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4.17 EĢyalara bilerek zarar verme 

 

 Eşyalara bilerek zarar vermeyenlerin oranı %54.5‟tir. 

 Eşyalara bilerek fazla zarar verenlerin oranı %13.0‟dür. 

 Eşyalara bilerek az ve fazla ve az derecede zarar verenlerin toplam oranı %45.5‟tir. 

 

 

54,5%
32,5%

13,0%

Çocukken eşyalara hangi sıklıkta zarar verdiniz?

Hiç Az Fazla
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4.17.1 Göç 
Eşyalara bilerek zarar verme 

 Genelde  

o Göç edenlerde %49.0 

o Göç etmeyenlerde %43.7’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Tarsus (%57.7) 

o Yenişehir (%53.7) 

o Akdeniz (%47.9) 

o Toroslar (%43.4) 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Mezitli (%50.3) ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.17.2 Konut Durumu 
Eşyalara bilerek zarar verme 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %47.8 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %41.1’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Toroslar (%45.7)ilçesinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Mezitli (%52.5) 

o Tarsus (%51.1)  

o Yenişehir (%50.8) 

o Akdeniz (%45.5) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 

 

 

  

45,5%

52,5%
51,1%

39,9%

50,8%
47,8%

40,4%
37,7%

43,0%
45,7%

41,4% 41,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Akdeniz Mezitli Tarsus Toroslar Yenişehir Genel

Eşyalara bilerek zarar verme

Kendi evi Kendi evi değil



 
 

113 
 

4.17.3 Okul Değiştirme Durumu 
Eşyalara bilerek zarar verme 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %49.4 

o Okul değiştirmeyenlerde %41.8’dir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Yenişehir (%52.7) 

o Tarsus (%51.7) 

o Akdeniz (%49.0) 

o Mezitli (%47.9) 

o Toroslar (%43.8)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.18 Hayvanlara bilerek zarar verme 

 

 Hayvanlara bilerek zarar vermeyenlerin oranı %82.2‟dir. 

 Hayvanlara bilerek fazla derecede zarar verenlerin oranı %3.8‟dir. 

 Hayvanlara bilerek az ve fazla derecede zarar verenlerin toplam oranı %17.7‟dir. 

 

 

 

Hayvanlara yönelik şiddet etrafa, arkadaşlarına ve yakınlarına şiddete göre daha düşük orandadır. 

82,2%

13,9%

3,8%

Çocukken hayvanlara hangi sıklıkta zarar 
verdiniz?

Hiç Az Fazla
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4.18.1 Göç 
Hayvanlara bilerek zarar verme 

 Genelde  

o Göç edenlerde %19.4 

o Göç etmeyenlerde %17.0’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Toroslar (%31.2) 

o Tarsus(%25.3) 

o Akdeniz (%21.7) 

o Yenişehir (%18.8) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Mezitli (%14.9) ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.18.2 Konut Durumu 
Hayvanlara bilerek zarar verme 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %18.4 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %16.4’tür. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Toroslar (%26.4) ilçesinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Tarsus (%24.9) 

o Akdeniz (%18.0) 

o Yenişehir (%16.2) 

o Mezitli (%12.8) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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4.18.3 Okul Değiştirme Durumu 
Hayvanlara bilerek zarar verme 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %18.6 

o Okul değiştirmeyenlerde %17.0’dir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Toroslar (%23.9) 

o Akdeniz (%18.9) 

o Yenişehir (%15.9) 

o Mezitli (%13.8) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Tarsus (%25.8) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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4.19 YaĢanılan sosyal çevrede keyif verici madde kullanımı 

 

 Yaşanılan sosyal çevrede keyif verici madde kullanımı olmayanların oranı %47.8‟dir. 

 Yaşanılan sosyal çevrede fazla derecede keyif verici madde kullanımı olanların oranı 

%23.5‟dir. 

 Yaşanılan sosyal çevrede keyif verici madde kullanımı az ve fazla derecede olanların toplam 

oranı %52.2‟tir. 

 

 

 

Keyif verici maddeler sigara, alkol ve uyuşturucu, uçucu maddelerdir. Her 10 öğrenciden neredeyse 

5‟i sigara, alkol ve uyuşturucu, uçucu maddelerden kullanıldığına tanık olmuştur. 

47,8%

28,7%

23,5%

Çevrenizde keyif verici madde kullanıldığına 
hangi sıklıkta tanık oldunuz?

Hiç Az Fazla
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4.19.1 Göç 
Yaşanılan sosyal çevrede keyif verici madde kullanımı 

 Genelde  

o Göç edenlerde ve etmeyenlerinde eşit oranlarda  %52.0’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Yenişehir (%61.2) 

o Akdeniz (%58.7) 

o Tarsus (%53.1) 

o Toroslar (%50.6) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Mezitli (%50.8) ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Mezitli ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.19.2 Konut Durumu 
Yaşanılan sosyal çevrede keyif verici madde kullanımı 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %54.7 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %47.2’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Akdeniz (%55.4) ilçesinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Yenişehir (%63.8) 

o Mezitli (%54.8) 

o Toroslar (%50.4) 

o Tarsus (%50.2) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.19.3 Okul Değiştirme Durumu 
Yaşanılan sosyal çevrede keyif verici madde kullanımı 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %53.9 

o Okul değiştirmeyenlerde %50.4’tür 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Yenişehir (%63.0) 

o Tarsus (%55.7) 

o Akdeniz (%55.2) 

o Toroslar (%50.0) 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Mezitli (%46.0) 

 Okul değiştirme durumuna Tarsus ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.20 Ġntihar duygusu yaĢama 

 

 İntihar duygusu yaşamayanların oranı %62.4‟tür. 

 İntihar duygusunu fazla derecede yaşayanların oranı %15.4‟tür. 

 Ara sıra ve az ve fazla derecede intihar duygusu yaşadığını belirtenlerin toplam oranı 

%37.6‟dır. 

 

 

62,4%

22,2%

15,4%

İntihar duygusunu hangi sıklıkta yaşarsınız?

Hiç Az Fazla
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4.20.1 Göç 
İntihar duygusu yaşama 

 Genelde  

o Göç edenlerde ve etmeyenlerde eşit oranlarda %52.0’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Yenişehir (%61.2) 

o Akdeniz (%58.7) 

o Tarsus (%53.1) 

o Toroslar (%50.6) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Mezitli (%50.8) ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Yenişehir ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.20.2 Konut Durumu 
İntihar duygusu yaşama 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayan ve yaşamayanlarda eşit oranlarla %37.5’tir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Tarsus (%37.2) 

o Toroslar (%33.3)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Yenişehir (%42.7) 

o Akdeniz (%42.6) 

o Mezitli (%31.3) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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4.20.3 Okul Değiştirme Durumu 
İntihar duygusu yaşama 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %41.1 

o Okul değiştirmeyenlerde %34.3’tür. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Akdeniz (%48.2) 

o Yenişehir (%42.7) 

o Tarsus (%40.0) 

o Mezitli (%35.3) 

o Toroslar (%35.0) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Akdeniz, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde %95 güven düzeyinde 

bağımlıdır. 

 

 

  

38,7%

24,5%

31,1%
28,7%

41,0%

34,3%

48,2%

35,3%

40,0%

35,0%

42,7%
41,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Akdeniz Mezitli Tarsus Toroslar Yenişehir Genel

İntihar duygusu yaşama

Okul değiştirmedi Okul değiştirdi



 
 

126 
 

4.21 Okul ortamında gergin mutsuz hissetme 

 

 Okul ortamında gergin mutsuz hissetmeyenlerin oranı %16.8‟dir. 

 Okul ortamında kendini fazla derecede gergin mutsuz hissedenlerin oranı %35.4‟tür. 

 Okul ortamında az ve fazla derecede gergin mutsuz hissedenlerin toplam oranı %64.5‟tir. 

 

 

16,8%

47,7%

35,4%

Kendinizi okul ortamında hangi sıklıkta 
gergin, mutsuz hissedersiniz?

Hiç Az Fazla
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4.21.1 Göç 
Okul ortamında gergin mutsuz hissetme 

 Genelde  

o Göç edenlerde %83.6 

o Göç etmeyenlerde %83.1’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Akdeniz (%89.2) 

o Yenişehir (%85.5) 

o Tarsus (%83.2) 

o Toroslar (%81.8) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Mezitli (%83.0) ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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4.21.2 Konut Durumu 
Okul ortamında gergin mutsuz hissetme 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %84.0 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %81.0’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Akdeniz (%87.9) 

o Toroslar (%84.0) 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Yenişehir (%88.9) 

o Mezitli (%84.7) 

o Tarsus (%83.8) ilçesinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Akdeniz, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde 

bağımlıdır. 

 

 

  

82,6%

84,7%
83,8%

79,8%

88,9%

84,0%

87,9%

74,4%

78,0%

84,0%

77,6%

81,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

Akdeniz Mezitli Tarsus Toroslar Yenişehir Genel

Okul ortamında gergin mutsuz hissetme

Kendi evi Kendi evi değil
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4.21.3 Okul Değiştirme Durumu 
Okul ortamında gergin mutsuz hissetme 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %84.4 

o Okul değiştirmeyenlerde %81.8’dir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Yenişehir(%87.2) 

o Tarsus (%86.6) 

o Toroslar (%83.6) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Akdeniz (%84.9) 

o Mezitli (%81.4) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Tarsus ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.22 Ev ortamında gergin mutsuz hissetme 

 

 Ev ortamında gergin mutsuz hissetmeyenlerin oranı %34.0‟tür. 

 Ev ortamında fazla derecede gergin mutsuz hissedenlerin oranı %20.7‟dir. 

 Ev ortamında az ve fazla derecede gergin mutsuz hissedenlerin toplam oranı %66.0‟dır. 

 

 

34,0%

45,3%

20,7%

Kendinizi ev ortamında hangi sıklıkta 
gergin, mutsuz hissedersiniz?

Hiç Az Fazla
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4.22.1 Göç 
Ev ortamında gergin mutsuz hissetme 

 Genelde  

o Göç etmeyenlerde %67.0 

o Göç edenlerde %63.6’dır. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Toroslar (%68.0) 

o Tarsus (%65.6) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Akdeniz (%72.5) 

o Yenişehir (%67.0)  

o Mezitli (%65.9) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Mezitli ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.22.2 Konut Durumu 
Ev ortamında gergin mutsuz hissetme 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %67.2 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %63.1’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Akdeniz (%75.8) 

o Toroslar (%63.1)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Yenişehir (%69.8) 

o Mezitli (%67.2) 

o Tarsus (%65.1) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.22.3 Okul Değiştirme Durumu 
Ev ortamında gergin mutsuz hissetme 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %67.2 

o Okul değiştirmeyenlerde %64.9 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Akdeniz (%75.6) 

o Tarsus(%68.6) 

o Yenişehir (%66.8)  

o Toroslar (%63.7) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Mezitli (%62.8)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Tarsus ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.23 Kızgınlık ve saldırganlık duyguları yaĢama 

 

 Kızgınlık ve saldırganlık duyguları yaşamayanların oranı %21.1‟dir. 

 Kızgınlık ve saldırganlık duygularını fazla derecede yaşayanların oranı %31.0‟dir. 

 Kızgınlık ve saldırganlık duygularını az ve fazla derecede yaşayanların toplam oranı 

%78.9‟dur. 

 

 

 

21,1%

47,9%

31,0%

Hangi sıklıkta kızgınlık ve saldırganlık duyguları 
yaşarsınız?

Hiç Az Fazla
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4.23.1 Göç 
Kızgınlık ve saldırganlık duyguları yaşama 

 Genelde  

o Göç edenlerde %80.0 

o Göç etmeyenlerde %78.6’dır. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Akdeniz (%86.4) 

o Tarsus (%83.5) 

o Yenişehir (%81.6) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Mezitli (%79.1) 

o Toroslar (%77.3) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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Kızgınlık ve saldırganlık duyguları yaşama

Göç etmedik Göç ettik
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4.23.2 Konut Durumu 
Kızgınlık ve saldırganlık duyguları yaşama 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %79.8 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %76.7’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Akdeniz (%83.5) 

o Toroslar (%77.1)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Yenişehir (%84.8) 

o Mezitli (%80.7) 

o Tarsus (%77.0) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.23.3 Okul Değiştirme Durumu 
Kızgınlık ve saldırganlık duyguları yaşama 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %80.8 

o Okul değiştirmeyenlerde %77.0’dir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Yenişehir (%85.8) 

o Akdeniz (%82.6) 

o Tarsus (%81.1)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Toroslar  (%77.3) 

o Mezitli (%76.3) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.24 Ġnsanların birbirlerine karĢı cinsel taciz davranıĢlarına tanık olma 

 

 İnsanların birbirlerine karşı cinsel taciz davranışlarına tanık olmayanların oranı %52.3‟tür. 

 İnsanların birbirlerine karşı cinsel taciz davranışlarına fazla derecede tanık olanların oranı 

%18.2‟dir. 

 İnsanların birbirlerine karşı cinsel taciz davranışlarına az ve fazla derecede tanık olanların 

toplam oranı %47.8‟dir. 

 

 

 

Sosyal çevredeki şiddet iklimi ve kültürünü ortaya koyması beklenen bir veridir. Neredeyse her 10 

öğrenciden 6‟sı çevresinde bir kavgaya tanık olmuştur. Bu da sosyal çevrelerinin şiddet dolu bir 

iklimin varlığına işaret etmektedir.   

 

52,3%

29,6%

18,2%

Çevrenizde, insanların birbirlerine karşı cinsel 
taciz davranışlarına hangi sıklıkta tanık 

oldunuz?

Hiç Az Fazla
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4.24.1 Göç 
İnsanların birbirlerine karşı cinsel taciz davranışlarına tanık olma 

 Genelde  

o Göç edenlerde %51.6 

o Göç etmeyenlerde %45.9’dur. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Akdeniz (%58.6) 

o Yenişehir (%56.8) 

o Toroslar (%54.7) 

o Tarsus (%51.0) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Mezitli (%48.6)ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Tarsus ve Toroslar ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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Göç etmedik Göç ettik
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4.24.2 Konut Durumu 
İnsanların birbirlerine karşı cinsel taciz davranışlarına tanık olma 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %48.4 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %46.8’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Akdeniz (%56.0) 

o Toroslar (%46.7) 

o Tarsus (%41.2) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Yenişehir (%57.4) 

o Mezitli (%49.0) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.24.3 Okul Değiştirme Durumu 
İnsanların birbirlerine karşı cinsel taciz davranışlarına tanık olma 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %50.5 

o Okul değiştirmeyenlerde %45.2’dir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Akdeniz (%55.7) 

o Yenişehir (%55.0) 

o Toroslar (%47.1) 

o Mezitli (%45.5) 

o Tarsus (%44.6) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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142 
 

4.25 Cinsel taciz olayıyla karĢılaĢma 

 

 Cinsel taciz olayıyla karşılaşmayanların oranı %84.7‟dir. 

 Cinsel taciz olayıyla fazla derecede karşılaşanların oranı %3.9‟dur. 

 Cinsel taciz olayıyla az ve fazla derecede karşılaşanların toplam oranı %15.2‟dir. 

 

 

 

 

84,7%

11,3%
3,9%

Siz hangi sıklıkta cinsel taciz durumuyla 
karşılaştınız?

Hiç Az Fazla
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4.25.1 Göç 
Cinsel taciz olayıyla karşılaşma 

 Genelde  

o Göç edenlerde %15.9 

o Göç etmeyenlerde %14.9’dur. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Akdeniz (%24.8) 

o Toroslar (%18.4) 

o Tarsus (%10.3) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Yenişehir (%19.1) 

o Mezitli (%14.1)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Akdeniz ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.25.2 Konut Durumu 
Cinsel taciz olayıyla karşılaşma 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %16.0 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %13.6’dır. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Toroslar (%18.6)ilçesinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Yenişehir (%20.4) 

o Akdeniz (%19.2) 

o Mezitli (%13.6) 

o Tarsus (%9.9) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Mezitli, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde 

bağımlıdır. 
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4.25.3 Okul Değiştirme Durumu 
Cinsel taciz olayıyla karşılaşma 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %17.7 

o Okul değiştirmeyenlerde %13.2 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Akdeniz (%22.4) 

o Yenişehir (%18.6) 

o Toroslar (%16.5) 

o Mezitli (%15.7) 

o Tarsus (%13.1)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Akdeniz ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.26 Kendinden nefret etme duygusu yaĢama 

 

 Kendinden nefret etme duygusu yaşamayanların oranı %45.8‟dir. 

 Kendinden nefret etme duygusunu fazla derecede yaşayanların oranı %22.4‟tür. 

 Kendinden nefret etme duygusunu az ve fazla derecede yaşayanların toplam oranı %54.3‟dir. 

 

 

45,8%

31,9%

22,4%

Kendinizden nefret etme duygusu yaşar 
mısınız?

Hiç Az Fazla
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4.26.1 Göç 
Kendinden nefret etme duygusu yaşama 

 Genelde  

o Göç edenlerde %54.3 

o Göç etmeyenlerde %54.0’tür. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Akdeniz (%59.3) 

o Yenişehir (58.4) 

o Tarsus (%53.1) 

o Toroslar (%52.6)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Mezitli (%51.4) ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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4.26.2 Konut Durumu 
Kendinden nefret etme duygusu yaşama 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %54.2 

o Kendi evinde yaşayanlarda %54.1’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Akdeniz (%63.6) 

o Toroslar (%52.4)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Yenişehir (%59.9) 

o Tarsus (%53.9) 

o Mezitli (%51.5) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Akdeniz ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.26.3 Okul Değiştirme Durumu 
Kendinden nefret etme duygusu yaşama 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %56.5 

o Okul değiştirmeyenlerde %52.1’dir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Akdeniz (%61.4) 

o Yenişehir (%58.8) ilçelerinde daha yüksektir. 

o Toroslar (%56.3) 

o Tarsus (%54.3) 

o Mezitli (%49.2) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Akdeniz ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.27 Diğer insanlara karĢı, nefret duyguları taĢıma 

 

 Diğer insanlara karşı, nefretduyguları taşımayanların oranı %18.6‟tür. 

 Diğer insanlara karşı fazla derecede nefretduyguları taşıyanların oranı %37.5‟tir. 

 Diğer insanlara karşı az ve fazla derecede taşıyanların toplam oranı %81.5‟tir. 
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4.27.1 Göç 
Diğer insanlara karşı, nefret duyguları taşıma 

 Genelde  

o Göç etmeyenlerde %82.6 

o Göç edenlerde %78.8’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Akdeniz (%83.6) 

o Tarsus (%82.3)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Yenişehir ve Toros ilçelerinde eşit oranlarda (%84.9) 

o Mezitli (%82.9)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Mezitli ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.27.2 Konut Durumu 
Diğer insanlara karşı, nefret duyguları taşıma 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %82.7 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %78.9’dur. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Akdeniz (%86.4) 

o Toroslar (%84.8)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Yenişehir (%86.3) 

o Mezitli (%84.8) 

o Tarsus (%81.7) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Akdeniz, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde 

bağımlıdır. 
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4.27.3 Okul Değiştirme Durumu 
Diğer insanlara karşı, nefret duyguları taşıma 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %82.7’dir. 

o Okul değiştirmeyenlerde %80.4 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Toroslar (%85.6) 

o Yenişehir (%84.4) 

o Tarsus (%84.1) 

o Akdeniz (%83.5)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Mezitli (%78.6)ilçesinde daha yüksektir 

 Okul değiştirme durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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4.28 Suçluluk duyguları yaĢama 

 

 Suçluluk duyguları yaşamayanların oranı %30.2‟dir. 

 Suçluluk duygularını fazla derecede yaşayanların oranı %20.0‟dir. 

 Suçluluk duygularını az ve fazla derecede yaşayanların toplam oranı %79.9‟dur. 
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4.28.1 Göç 
Suçluluk duyguları yaşama 

 Genelde  

o Göç etmeyenlerde %69.8 

o Göç edenlerde %69.7’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Akdeniz (%75.0) 

o Yenişehir (%73.5) 

o Toroslar (%68.0) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Mezitli (%69.3) 

o Tarsus (%68.0) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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4.28.2 Konut Durumu 
Suçluluk duyguları yaşama 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %71.3 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %66.4’tür. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Akdeniz (%76.8)ilçesinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Yenişehir (%78.0) 

o Mezitli (%70.7) 

o Tarsus (%68.8) 

o Toroslar (%66.7)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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4.28.3 Okul Değiştirme Durumu 
Suçluluk duyguları yaşama 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %72.1 

o Okul değiştirmeyenlerde 67.3 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Akdeniz (%76.8) 

o Yenişehir (%74.8) 

o Tarsus (%70.5) 

o Toroslar (%69.0) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Mezitli (%67.5)ilçesinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Akdeniz ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5 ÇUKUROVA BÖLGESĠ EKSENĠNDE, ADANA ĠLĠ LĠSE ÖĞRENCĠLERĠ GÖÇ 

VE ġĠDDET ARAġTIRMASI SONUÇLARI 

Adana ili lise öğrencileri şiddet araştırması 4 ilçede seçilen 27 lisede 2455 öğrencinin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın yürütüldüğü ilçeler Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir‟dir. Araştırma kapsamında 

gerçekleştirilen görüşmelerin %28.2‟si Çukurova‟da, %18.9‟u Sarıçam‟da, %31.8‟i Seyhan‟da ve 

%21.1‟i Yüreğir‟ 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %57.0‟si kadın, %43.0‟ü erkektir. 
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Öğrencilerin %3.4‟ü tek çocuk iken, %22.6‟sı iki kardeş, %29.8‟i üç kardeş, %44.2‟si ise 3‟ten fazla 

kardeştir. 

 

 

Öğrencilerin %88.1‟i anne, baba ve çocuktan oluşan çekirdek ailede yaşarken %11.9‟u dede/nine 

ve/veya amca/halanın da bulunduğu geniş ailede yaşamaktadır. 
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Öğrencilerin %54.0‟ü hiç okul değiştirmezken %46.0‟sı en az bir kere okul değiştirmiştir. İkiden fazla 

okul değiştirenlerin oranı %14.1‟dir. 

 

 

Öğrencilerin %71.6‟sı kendi evlerinde %21.9‟u kirada, %1.0‟i lojmanda yaşamaktadır. 
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Öğrencilerin %74.0‟ü ailelerinin gelir durumunu iyi düzeyde şeklinde tanımlarken ailelerinin gelir 

durumunu çok iyi düzeyde tanımlayanların oranı %3.6‟dır. Ailelerinin gelir durumunu kötü ve çok 

kötü düzeyde tanımlayanların oranı %22.4‟tür. Gelir durumunu öznel iyi oluş haliyle açıkladığımızda 

genelde çocukların gelirlerinden memnun olduğu sonucuna varırız. 
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Ailelerin %69.4‟ünde yalnızca baba gelir getirici bir işte çalışırken yalnızca annelerin gelir getirici bir 

işte çalıştığı ailelerin oranı %4.3‟tür. Ebeveynlerin her ikisinin de gelir getirici bir işte çalıştığı 

ailelerin oranı %13.7 iken ebeveynlerinin her ikisinin de çalışmadığı ailelerin oranı %12.5‟tir. Genelde 

eve gelir getirme babanın sorumluluğunda olarak benimsendiğinden Adana‟da da ailelerin üçte 

ikisinde sadece babaların çalışıyor olması beklentiyi karşılar. Babalarla birlikte annelerin çalışmasının 

tarihi ise henüz yenidir. Kızın çalışma yaşamına girmesi sanayi devrimi sonrasına tekabül eder. 

 

 

Öğrencilerden %8.7‟ sinin ailesinde anne ve babanın bir arada yaşamadığı dağınık aile yapısı 

mevcuttur. Türkiye genelinde tek ebeveynli ailelerin oranı %8,5 (TÜİK, 2018) olduğunu 

düşündüğümüzde Adana‟daki sonucun Türkiye ortalamasına yakın olduğu sonucuna varırız. 
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5.1 Anne fiziksel Ģiddetine maruz kalma 

 Anne fiziksel şiddetine maruz kalmayanların oranı 61.8‟dir. 

 Anne fiziksel şiddetine fazla derecede maruz kalanların oranı %7.6‟dır. 

 Anne fiziksel şiddetine az ve fazla derecede maruz kalanların toplam oranı %38.2‟dır. 

 Her 10 çocuktan yaklaşık 4‟ü annesinden az ya da çok şiddet görmektedir.  
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5.1.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %43.2 

o Göç etmeyenlerde %36.5’tir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Sarıçam (%53.3) 

o Çukurova (%42.1) 

o Seyhan (%40.2) 

o Yüreğir (%38.8)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.1.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %39.2 

o Kendi evinde yaşayanlarda %37.8’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Sarıçam(%50.7) 

o Seyhan (%37.6)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Çukurova (%40.4) 

o Yüreğir (%37.3) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.1.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %39.0 

o Okul değiştirmeyenlerde %37.2 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Sarıçam(%46.4) 

o Çukurova (%42.2) 

o Yüreğir (%36.8) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre 

o Seyhan (%34.3)ilçesinde daha yüksektir 

 Okul değiştirme durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.2 Baba fiziksel Ģiddetine maruz kalma 

 

 Baba fiziksel şiddetine maruz kalmayanların oranı %73.6‟dır. 

 Baba fiziksel şiddetine çok fazla ve fazla derecede maruz kalanların toplam oranı %5.5‟tir. 

 Baba fiziksel şiddetine az, çok fazla ve fazla derecede maruz kalanların toplam oranı 

%26.4‟tür. 

 Yaklaşık her dört çocuktan biri baba şiddetine az veya çok fazla/fazla derecede maruz 

kalmaktadır. 

 Babalar, annelere göre çocuklarına (%3.9) daha az şiddet uygulamaktadır (annelerde %38.2). 

 

 

 

Babaların yaygın kanaatin aksine annelere göre çocuklarına daha az fiziksel şiddet uygulaması 

annelerin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmelerine bağlanabilir. Ayrıca aile araştırmalarından çıkan 

sonuçlara göre son yıllarda aile içi otorite babadan anneye doğru kayma eğilimindedir.    
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5.2.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %33.0 

o Göç etmeyenlerde %24.3’tür. 

 Göç edenlerde etmeyenlere göre 

o Yüreğir (%38.3)  

o Sarıçam(%35.5) 

o Seyhan (%33.9) 

o Çukurova (%27.1) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Çukurova, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde 

bağımlıdır. 
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5.2.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %28.1 

o Kendi evinde yaşayanlarda %25.8’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Sarıçam(%34.8) 

o Yüreğir (%28.5) 

o Seyhan (%27.3) 

o Çukurova (%23.6) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.2.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %27.8 

o Okul değiştirmeyenlerde %25.1’dir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre  

o Sarıçam(%39.1) 

o Seyhan (%25.8) 

o Çukurova (%23.8)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre 

o Yüreğir (%30.0) ilçesinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Sarıçam ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 

 

 

  

19,0%

28,9%

25,1%

30,0%

25,1%
23,8%

39,1%

25,8% 26,7%
27,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Çukurova Sarıçam Seyhan Yüreğir Total

Baba fiziksel şiddetine maruz kalma

Okul değiştirmedi Okul değiştirdi



 
 

171 
 

5.3 Ağabey fiziksel Ģiddetine maruz kalma 

 

 Ağabey fiziksel şiddetine maruz kalmayanların oranı %79.6‟dır. 

 Ağabey fiziksel şiddetine çok fazla ve fazla derecede maruz kalanların toplam oranı %6.4‟tür. 

 Ağabey fiziksel şiddetine az, çok fazla ve fazla derecede maruz kalanların toplam oranı 

%20.4‟tür. 
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5.3.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %27.8 

o Göç etmeyenlerde %18.2’dir. 

 Göç edenlerde etmeyenlere göre 

o Yüreğir (%35.7) 

o Sarıçam(%29.8) 

o Seyhan (%24.1) 

o Çukurova (%23.9)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.3.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %20.5 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %20.0’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Çukurova (%26.0) 

o Sarıçam(%24.5)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Yüreğir (%25.1) 

o Seyhan (%19.5) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Çukurova ve Seyhan ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.3.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %22.9 

o Okul değiştirmeyenlerde %18.0’dir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Sarıçam(%29.4) 

o Yüreğir (%26.6) 

o Seyhan (%19.5)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Çukurova (%20.1) ilçesinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Sarıçam ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.4 Abla fiziksel Ģiddetine maruz kalma 

 

 Abla fiziksel şiddetine maruz kalmayanların oranı %85.9‟dur. 

 Abla fiziksel şiddetine çok fazla ve fazla derecede maruz kalanların toplam oranı %3.5‟tir. 

 Abla fiziksel şiddetine az, çok fazla ve fazla derecede maruz kalanların toplam oranı 

%14.1‟dir. 
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1,7%

Ablanız çocukluğunuzda size fiziksel şiddet 
uyguladı mı?

Hiç Az Fazla Çok fazla
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5.4.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %17.3 

o Göç etmeyenlerde %13.2’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Sarıçam(%25.5) 

o Çukurova (%17.6) 

o Yüreğir (%17.0) 

o Seyhan (%11.7)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Sarıçam ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.4.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %14.7 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %12.7’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Sarıçam(%19.0)ilçesinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Çukurova (%17.7) 

o Yüreğir (%15.1) 

o Seyhan (%10.9) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.4.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %15.8’dir. 

o Okul değiştirmeyenlerde %12.6 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Sarıçam(%18.9) 

o Çukurova (%17.2) 

o Yüreğir (%15.7) 

o Seyhan (%13.5)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Seyhan ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.5 KardeĢe fiziksel Ģiddet uygulama 

 

 Kardeşe fiziksel şiddet uygulamayanların oranı %64.4‟tür. 

 Kardeşe çok fazla ve fazla derecede maruz kalanların oranı %8.2‟dir. 

 Kardeşe az, çok fazla ve fazla derecede fiziksel şiddet uygulayanların toplam oranı %35.6‟dır. 
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5.5.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %43.1 

o Göç etmeyenlerde %33.3’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Çukurova (%50.3) 

o Sarıçam(%47.8)) 

o Yüreğir (%45.0) 

o Seyhan (%31.4)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Çukurova, Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde 

bağımlıdır. 

 

 

  

39,5% 38,2%

24,3%

35,7%
33,3%

50,3%
47,8%

31,4%

45,0%
43,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Çukurova Sarıçam Seyhan Yüreğir Total

Kardeşe fiziksel şiddet uygulama

Göç etmedik Göç ettik



 
 

181 
 

5.5.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %36.6 

o Kendi evinde yaşayanlarda %35.4’tür. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Sarıçam(%47.3) 

o Yüreğir (%39.0)) 

o Seyhan (%27.5) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Çukurova (%43.7) ilçesinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Sarıçam ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.5.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %38.7’dir. 

o Okul değiştirmeyenlerde %32.7 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Çukurova (%48.7) 

o Sarıçam(%45.9) 

o Yüreğir (%39.7)ilçelerinde daha yüksektir. 

Seyhan ilçesinde okul değiştirmeyen ve değiştirenlerde eşit oranlardadır (%26.0). 

 Okul değiştirme durumuna Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.6 Öğretmen fiziksel Ģiddetine maruz kalma 

 

 Öğretmen fiziksel şiddetine maruz kalmayanların oranı %60.9‟dur. 

 Öğretmen fiziksel şiddetine çok fazla ve fazla derecede maruz kalanların toplam oranı 

%10.3‟tür. 

 Öğretmen fiziksel şiddetine az, çok fazla ve fazla derecede maruz kalanların toplam oranı 

%39.1‟dir. 

 

 

 

Öğretmen şiddetine maruz kalma anne-baba şiddetine maruz kalma oranına yakındır. Her 10 

öğrenciden 3‟ü fiziksel şiddet gördüğünü ifade etmektedir. 
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İlk ve ortaokulda öğretmenleriniz size fiziksel 
şiddet uyguladı mı?

Hiç Az Fazla Çok fazla
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5.6.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %42.5 

o Göç etmeyenlerde %38.1’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Sarıçam(%45.8) 

o Yüreğir (%45.6) 

o Seyhan (%45.0) 

o Çukurova (%36.1) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.6.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %40.0 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %36.5’tir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Sarıçam(%42.0) ilçesinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Yüreğir (%45.4) 

o Seyhan (%41.7) 

o Çukurova (%33.9) ilçesinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.6.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %43.8. 

o Okul değiştirmeyenlerde %35.3’tür. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Yüreğir (%50.6) 

o Sarıçam(%49.4) 

o Seyhan (%44.4) 

o Çukurova (%34.2) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde %95 güven düzeyinde 

bağımlıdır. 
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5.7 Diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kalma 

 

 Diğer öğrencilerin fiziksel şiddetine maruz kalmayanların oranı %75.2‟dir. 

 Diğer öğrencilerin fiziksel şiddetine çok fazla vefazla derecede maruz kalanların toplam oranı 

%4.8‟dir. 

 Diğer öğrencilerin az, çok fazla ve fazla derecede fiziksel şiddetine maruz kalanların toplum 

oranı %24.8‟dir. 

 Bu oran aynı zamanda okullardaki şiddetin bir verisini sağlamaktadır. Adana‟daki okullardaki 

şiddetin %24.8 olduğu sonucuna varılabilir. 
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5.7.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %28.7 

o Göç etmeyenlerde %23.5’tir. 

 Göç edenlerde  göç etmeyenlere göç edenlere 

o Yüreğir (%34.2) 

o Sarıçam(%33.6) 

o Seyhan (%29.4) 

o Çukurova (%21.4)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.7.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %26.4 

o Kendi evinde yaşayanlarda %24.3’tür. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Seyhan (%29.5) 

o Sarıçam(%28.1) 

o Yüreğir (%27.9)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Çukurova (%21.1) ilçesinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.7.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %26.7’dir. 

o Okul değiştirmeyenlerde %22.9 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Sarıçam (%33.5) 

o Yüreğir (%30.3) 

o Çukurova (%21.6)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Seyhan (%25.9) ilçesinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Sarıçam ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.8 Diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulama 

 

 Diğer öğrencilere fiziksel şiddet uygulamayanların oranı %60.0‟tır. 

 Diğer öğrencilere çok fazla ve fazla derecede fiziksel şiddet uygulayanların toplam oranı 

%11.7‟tır. 

 Diğer öğrencilere az, çok fazla ve fazla derecede uygulayanların toplam oranı %40.0‟dır. 

 

 

 

Diğer öğrencilerden şiddet görmeye göre, diğerlerine şiddet uygulama daha yüksek bir orandadır. Bu 

sonuç da okullardaki şiddet iklimi konusunda bize veri sağlar. Her 10 öğrenciden 4‟ü akranlarına 

şiddet uygulamaktadır. 
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Siz ilk ve ortaokulda diğer öğrencilere fiziksel 
şiddet uyguladınız mı?

Hiç Az Fazla Çok fazla
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5.8.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %43.9 

o Göç etmeyenlerde %39.0’dur. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Sarıçam (%47.9) 

o Yüreğir (%47.0) 

o Seyhan (%42.5) 

o Çukurova (%40.6) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Seyhan ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.8.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %40.6 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %38.8’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Sarıçam (%45.7) 

o Yüreğir (%42.6) 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Çukurova (%40.5)ilçesinde daha yüksektir. 

Seyhan ilçesinde kendi evinde ikamet eden ve etmeyenlerde eşit oranlardadır (%36.9). 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.8.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %42.4. 

o Okul değiştirmeyenlerde %38.1’dir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Sarıçam(%51.0) 

o Yüreğir (%45.2) 

o Çukurova (%41.3)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Seyhan (%36.8) ilçesinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Sarıçam ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.9 Anne-baba fiziksel Ģiddetine doğrudan tanık olma 

 

 Anne-baba fiziksel şiddetine doğrudan tanık olmayanların oranı %81.0‟dir. 

 Anne-baba fiziksel şiddetine doğrudan çok fazla ve fazla derecede tanık olanlarıntoplamoranı 

%.5.4‟türr. 

 Anne-baba fiziksel şiddetine az, çok fazla ve fazla derecede doğrudan tanık olanların toplam 

oranı %19.0‟dur. 

 Anne-baba arasındaki şiddete tanıklık kısmen aile içi şiddetin bir oranını verebilir. Kısmen 

çünkü anne-baba arasındaki şiddete doğrudan tanıklık soruldu. Anne-baba arasındaki şiddetin 

bir kısmı çocuklardan “uzakta” olmaktadır.   
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doğrudan tanık oldunuz mu?

Hiç Az Fazla Çok fazla
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5.9.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %23.9 

o Göç etmeyenlerde %17.4’tür. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlerde göre 

o Yüreğir (%27.8) 

o Sarıçam(%25.0) 

o Seyhan (%22.8) 

o Çukurova (%21.7) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Çukurova ve Seyhan ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.9.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %21.7 

o Kendi evinde yaşayanlarda %17.9’dur. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Sarıçam (%25.9) 

o Seyhan (%21.5) 

o Çukurova (%18.5)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Yüreğir (%23.0) ilçesinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.9.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %20.6 

o Okul değiştirmeyenlerde %17.6’dir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Sarıçam (%26.7) 

o  Yüreğir (%23.6) 

o Çukurova %18.1)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Seyhan (%17.8) ilçesinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Sarıçam ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.10 Annenin evde öfkeli davranıĢlar sergilemesi 

 

 Annesi evde öfkeli davranışlar sergilemeyenlerin oranı %36.3‟tür. 

 Annesi evde çok fazla ve fazla derecede öfkeli davranışlar sergileyenlerin toplam oranı 

%13.0‟tür. 

 Annesi evde az, çok fazla ve fazla derecede öfkeli davranışlar sergileyenlerin toplam oranı 

%63.7‟dir. 
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Anneniz evde hangi sıklıkla öfkeli davranışlar 
sergiler?

Hiç Az Fazla Çok fazla
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5.10.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %68.2 

o Göç etmeyenlerde %62.2’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Çukurova (%78.0) 

o Sarıçam (%70.2) 

o Yüreğir (%65.8) 

o Seyhan (%57.3)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Yüreğir ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.10.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %66.1 

o Kendi evinde yaşayanlarda %62.9’dur. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Sarıçam (%73.4) 

o Seyhan (%61.5) 

o Yüreğir (%60.2)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Çukurova (%76.0) ilçesinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.10.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %64.0 

o Okul değiştirmeyenlerde %62.9’dur. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Çukurova  (%75.6) 

o Yüreğir (%61.5) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Sarıçam (%68.0) 

o Seyhan (%56.2) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Yüreğir ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 

 

 

  

73,4%

68,0%

56,2%
53,5%

62,9%

75,6%

64,1%

55,8%

61,5%
64,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Çukurova Sarıçam Seyhan Yüreğir Total

Annenin evde öfkeli davranışlar sergilemesi

Okul değiştirmedi Okul değiştirdi



 
 

203 
 

5.11 Babanın evde öfkeli davranıĢlar sergilemesi 

 

 Babası evde öfkeli davranışlar sergilemeyenlerin oranı %40.5‟tir. 

 Babası evde çok fazla ve fazla derecede öfkeli davranışlar sergileyenlerin toplam oranı 

%13.8‟dir 

 Babası evde az, çok fazla ve fazla derecede öfkeli davranışlar sergileyenlerin toplam oranı 

%59.5‟tir. 

 

 

 

Babaların öfkeli davranış sergileme oranı, annelerin öfkeli davranış sergilemesinden daha düşüktür.  

40,5%

45,8%

9,2%
4,6%

Babanız evde hangi sıklıkla öfkeli davranışlar 
sergiler?
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5.11.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %61.5 

o Göç etmeyenlerde %58.8’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Çukurova(%66.1) 

o Yüreğir (%64.3) 

o Seyhan (%54.9) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Sarıçam (%63.3) ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.11.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %60.9 

o Kendi evinde yaşayanlarda %59.1’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Sarıçam(%65.7) 

o Yüreğir (%58.4)  

o Seyhan (%57.8)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Çukurova (%66.3) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.11.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirmeyenlerde %59.7. 

o Okul değiştirenlerde %59.9’dur. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Sarıçam(%63.0)ilçesinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Çukurova (%65.9) 

o Yüreğir (%57.9)  

o Seyhan (%53.8)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.12 Evde öfkeli davranıĢlar sergileme 

 

 Evde öfkeli davranışlar sergilemeyenlerin oranı %22.1‟dir. 

 Evde çok fazla ve fazla derecede öfkeli davranışlar sergileyenlerin toplam oranı %28.0‟dir. 

 Evde az, çok fazla ve fazla derecede çok öfkeli davranışlar sergileyenlerin toplam oranı 

%78.0‟dir. 

 

 

 

Evde öfkeli davranışları sergileyenlerin oranı bize kısmen aile içindeki fiziksel şiddet harici sözel ve 

psikolojik şiddet iklimi hakkında bilgi verebilir. 
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5.12.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %82.0 

o Göç etmeyenlerde %76.5’tir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Çukurova (%92.3) 

o Sarıçam (%82.9) 

o Yüreğir (%75.7) 

o Seyhan (%74.3) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Çukurova ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.12.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %78.2 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %77.5’tir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Seyhan (%72.9)ilçesinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Çukurova (%86.7) 

o Sarıçam (%82.7) 

o Yüreğir (%71.3) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.12.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %78.6. 

o Okul değiştirmeyenlerde %77.1’dir 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Çukurova (%86.9) 

o Sarıçam (%82.8) 

o Yüreğir (%73.8) 

o Seyhan (%72.1) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.13 GeçmiĢte kasıtlı olarak kendine zarar verme 

 

 Geçmişte kasıtlı olarak kendine zarar vermeyenlerin oranı %60.3‟tür. 

 Geçmişte kasıtlı olarak kendine çok fazla ve fazla derecede zarar verenlerin toplam oranı 

%14.7‟dir. 

 Geçmişte kasıtlı olarak kendine az, çok fazla ve fazla zarar verenlerin toplam oranı %39.7‟dir. 
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5.13.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %43.8 

o Göç etmeyenlerde %38.5’tir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Çukurova (%49.7) 

o Yüreğir (%47.0) 

o Sarıçam (%45.2)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Seyhan (%34.8)ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Yüreğir ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.13.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %43.4 

o Kendi evinde yaşayanlarda %38.3’tür. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Çukurova (%52.8) 

o Sarıçam (%42.9) 

o Yüreğir (%40.8) 

o Seyhan (%38.3) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Çukurova ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.13.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %43.0 

o Okul değiştirmeyenlerde %37.1 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Çukurova (%46.1) 

o Sarıçam (%45.6) 

o Yüreğir (%43.9) 

o Seyhan (%38.1) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde %95 güven düzeyinde 

bağımlıdır. 
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5.14 Anlamsızlık-karamsarlık duyguları yaĢama 

 

 Anlamsızlık-karamsarlık duyguları yaşamayanların oranı %18.6‟dır. 

 Anlamsızlık-karamsarlık duygularını çok fazla ve fazla derecede yaşayanların toplam oranı 

%44.0‟tür  

 Anlamsızlık-karamsarlık duyguları az, çok fazla ve fazla derecede yaşayanların toplam oranı 

toplamda %81.4‟tür. 
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5.14.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %84.0 

o Göç etmeyenlerde %80.6’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Çukurova (%94.5) 

o Sarıçam (%84.4) 

o Yüreğir (%82.5)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Seyhan (%73.8)ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.14.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %81.6 

o Kendi evinde yaşayanlarda %81.5’tir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Çukurova (%92.6) 

o Sarıçam (%85.6) 

o Seyhan (%74.5)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Yüreğir (%77.2)ilçesinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.14.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %82.8 

o Okul değiştirmeyenlerde %80.1’dir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Çukurova (%93.1) 

o Yüreğir (%80.4) 

o Seyhan (%75.5)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Sarıçam (%83.3)ilçesinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Yüreğir ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.15 ġiddet içerikli bilgisayar oyunları oynama 

 

 Şiddet içerikli bilgisayar oyunları oynamayanların oranı %53.3‟tür. 

 Şiddet içerikli bilgisayar oyunlarını çok fazla ve fazla derecede oynayanların toplam oranı 

%23.2‟dir. 

 Şiddet içerikli bilgisayar oyunları az, çok fazla ve fazla olmak üzere oynayanların toplam 

oranı %46.7‟dir. 

 

 

 

Öğrencilerin yarısından fazlası şiddet içerikli bilgi sayar oyunları oynamaktadır. Şiddet ikliminin 

oluşmasında televizyon şiddetinin olduğu kadar bilgisayarlardaki oyun şiddetinin de payı vardır.  

53,3%

23,5%

11,4%

11,8%

Geçmişte hangi sıklıkta, şiddet içerikli bilgisayar 
oyunları oynardınız?

Hiç Az Fazla Çok fazla
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5.15.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %49.9 

o Göç etmeyenlerde %45.7’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Sarıçam (%54.5) 

o Çukurova (%50.5) 

o Yüreğir (%49.1) 

o Seyhan (%46.4)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.15.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %47.6 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %44.5’tir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Yüreğir (%49.2)ilçesinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Çukurova (%50.2) 

o Sarıçam (%50.0) 

o Seyhan (%42.7)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.15.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %48.7 

o Okul değiştirmeyenlerde %44.8 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Sarıçam (%53.6)  

o Yüreğir (%50.6) 

o Çukurova (%49.7) 

o Seyhan (%43.9)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.16 EĢyalara bilerek zarar verme 

 

 Eşyalara bilerek zarar vermeyenlerin oranı %65.0‟tir. 

 Eşyalara bilerek çok fazla ve fazla derecede zarar verenlerin toplam oranı %9.2‟dir. 

 Eşyalara bilerek az, çok az ve fazla olmak üzere zarar verenlerin toplam oranı %35.0‟tir. 

 

 

65,0%

25,8%

5,4%

3,8%

Lise öncesi yıllarda, eşyalara bilerek zarar 
verdiniz mi?

Hiç Az Fazla Çok fazla



 
 

224 
 

5.16.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %41.0 

o Göç etmeyenlerde %33.1’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Sarıçam (%49.2) 

o Çukurova (%48.1) 

o  Seyhan (%33.3) 

o Yüreğir (%32.5)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.16.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %35.1 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %34.5’tir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Yüreğir (%32.6) 

o Seyhan (%29.7)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Çukurova (%42.5) 

o Sarıçam (%40.7) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.16.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %37.9 

o Okul değiştirmeyenlerde %32.3’tür. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Sarıçam (%47.9) 

o Çukurova (%42.0) 

o  Yüreğir (%34.9) 

o Seyhan (%31.1)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.17 Hayvanlara bilerek zarar verme 

 

 Hayvanlara bilerek zarar vermeyenlerin oranı %89.7‟dir. 

 Hayvanlara bilerek çok fazla ve fazla derecede zarar verenlerin toplam oranı %1.9‟dur. 

 Hayvanlara az, çok fazla ve fazla derecedebilerek zarar verenlerin toplam oranı %10.3‟tür. 

 

 

 

Hayvanlara yönelik şiddet etrafa, arkadaşlarına ve yakınlarına şiddete göre daha düşük orandadır. 
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8,4% 1,0%
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Lise öncesi yıllarda, hayvanlara bilerek zarar 
verdiniz mi?

Hiç Az Fazla Çok fazla
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5.17.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %13.9 

o Göç etmeyenlerde %9.1’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Sarıçam (%19.5) 

o Yüreğir (%14.8) 

o Çukurova (%13.3) 

o Seyhan (%10.0)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Sarıçam ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.17.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %10.5 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %10.2’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Sarıçam (%14.3)  

o Seyhan (%8.3) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Yüreğir (%11.4) 

o Çukurova (%10.2)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.17.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %11.5 

o Okul değiştirmeyenlerde %9.4’tür. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Sarıçam (%18.5) 

o Yüreğir (%14.7) 

o Çukurova (%10.4)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Seyhan (%9.3) ilçesinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.18 YaĢanılan sosyal çevrede keyif verici madde kullanımı 

 

 Yaşanılan sosyal çevrede keyif verici madde kullanımı olmayanların oranı %51.6‟dır. 

 Yaşanılan sosyal çevrede keyif verici madde kullanımı çok fazla ve fazla olmak derecede 

olmak üzere olanların toplam oranı %21.5‟tir  

 Yaşanılan sosyal çevrede az, çok fazla ve fazla derecede keyif verici madde kullanımı 

olanların toplam oranı %48.4‟tür. 

 

 

 

Keyif verici maddeler sigara, alkol ve uyuşturucu, uçucu maddelerdir. Her 10 öğrenciden neredeyse 

5‟i sigara, alkol ve uyuşturucu, uçucu maddelerden kullanıldığına tanık olmuştur. 
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Yaşadığınız sosyal çevrelerde keyif verici madde 
kullanıldığına tanık oldunuz mu?

Hiç Az Fazla Çok fazla
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5.18.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %50.3 

o Göç etmeyenlerde %47.7’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Yüreğir (%59.6) 

o Sarıçam (%51.2) 

o Çukurova (%49.7)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Seyhan (%44.5) ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.18.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayanlarda %48.4 

o Kendi evinde yaşamayanlarda %48.1’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Yüreğir (%59.2) 

o Sarıçam (%48.2) 

o Seyhan (%45.3)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Çukurova (%49.4) ilçesinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.18.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %52.1 

o Okul değiştirmeyenlerde %45.2 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Yüreğir (%62.8) 

o Çukurova (%51.0) 

o Sarıçam (%49.5) 

o Seyhan (%46.7)ilçelerinde daha yüksektir 

 Okul değiştirme durumuna Yüreğir ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.19 Öğrencilerin diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulaması 

 

 Öğrencilerin diğer öğrencilere fiziksel şiddet uyguladığını belirtmeyenlerin oranı %25.1‟dir. 

 Öğrencilerin diğer öğrencilere çok fazla ve fazla derecede fiziksel şiddet uyguladığını 

belirtenlerin toplam oranı %34.4‟tür. 

 Öğrencilerin diğer öğrencilere az, çok fazla ve fazla derecede fiziksel şiddet uyguladığını 

belirtenlerin toplam oranı %74.9‟dur. 
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Çevrenizde bazı öğrenciler, diğer öğrencilere 
fiziksel şiddet uyguluyor mu?

Hiç Az Fazla Çok fazla
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5.19.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %79.1 

o Göç etmeyenlerde %73.5’tir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Yüreğir (%89.4) 

o Seyhan (%83.3)  

o Sarıçam (%80.3) 

o Çukurova (%68.1)ilçelerinde daha yüksektir 

 Göç durumuna Yüreğir ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.19.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %75.1 

o Kendi evinde yaşayanlarda %74.8’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Yüreğir (%86.8) 

o Sarıçam (%81.3) ilçelerinde daha yüksektir 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Seyhan (%79.4) 

o Çukurova (%65.4)ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Çukurova ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.19.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %76.2’dir. 

o Okul değiştirmeyenlerde %73.7 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Yüreğir (%86.0) 

o Seyhan (%81.3) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Sarıçam(%76.3) 

o Çukurova (%64.5) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Yüreğir ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.20 Okul ortamında gergin mutsuz hissetme 

 

 Okul ortamında kendisini gergin, mutsuz hissetmeyenlerin oranı %22.3‟tür. 

 Okul ortamında kendisini çok fazla ve fazla derecede olmak üzere gergin, mutsuz 

hissedenlerin toplam oranı %31.0‟dir. 

 Okul ortamında kendisini az, çok fazla ve fazla derecede gergin, mutsuz hissedenlerin toplam 

oranı %77.7‟dir. 
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Kendinizi, okul ortamında gergin, mutsuz 
hisseder misiniz?

Hiç Az Fazla Çok fazla
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5.20.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %81.4 

o Göç etmeyenlerde %76.6’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Çukurova(%85.2) 

o Yüreğir (%81.9) 

o Sarıçam (%80.5)  

o Seyhan (%77.7) ilçelerinde daha yüksektir 

 Göç durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.20.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %77.9 

o Kendi evinde yaşayanlarda %77.7’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Sarıçam (%83.5)  

o Seyhan (%74.7.9) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Sarıçam (%83.5) 

o Seyhan (%77.9) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Sarıçam ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.20.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %79.0 

o Okul değiştirmeyenlerde %76.5 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Yüreğir (%81.0) 

o Sarıçam  (%80.0) 

o Sarıçam (%74.1) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Çukurova (%83.0)ilçesinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Yüreğir ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 

 

 

  

83,0%

75,7%

73,5%
72,8%

76,5%

82,4%

80,0%

74,1%

81,0%

79,0%

66,0%

68,0%

70,0%

72,0%

74,0%

76,0%

78,0%

80,0%

82,0%

84,0%

Çukurova Sarıçam Seyhan Yüreğir Total

Okul ortamında gergin mutsuz hissetme

Okul değiştirmedi Okul değiştirdi



 
 

243 
 

5.21 Ev ortamında gergin mutsuz hissetme 

 

 Ev ortamında gergin, mutsuz hissetmeyenlerin oranı %44.6‟dır. 

 Ev ortamında çok fazla ve fazla derecede gergin, mutsuz hissedenlerin toplam oranı 

%17.0‟dir. 

 Ev ortamında az, çok fazla ve fazla derecede gergin, mutsuz hissedenlerin toplam oranı 

%55.4‟tür. 
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5.21.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %63.2 

o Göç etmeyenlerde %52.9’dur. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Sarıçam (%65.0) 

o Çukurova (%63.9) 

o Seyhan (%62.0) 

o Yüreğir (%61.7) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna tüm ilçelerde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.21.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %61.0 

o Kendi evinde yaşayanlarda %53.1’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Sarıçam (%64.7) 

o Seyhan (%60.7) 

o Çukurova (%60.1) 

o Yüreğir (%58.9) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.21.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %58.6 

o Okul değiştirmeyenlerde %52.4 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Sarıçam (%61.9) 

o Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde eşit oranlarla (%60.2) 

o Seyhan (%54.3) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.22 Okul yolunda/çevresinde Ģiddete maruz kalma korkusu 

 

 Okul yolunda/çevresinde şiddete maruz kalma korkusu yaşamayanların oranı %69.2‟dir. 

 Okul yolunda/çevresinde şiddete maruz kalma korkusunu çok fazla ve fazladerecede 

yaşayanların toplam oranı %8.9‟dur. 

 Okul yolunda/çevresinde şiddete maruz kalma korkusunu az, çok fazla ve fazla derecede 

yaşayanların toplam oranı %30.8‟dir. 
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5.22.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %36.6 

o Göç etmeyenlerde %28.7’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Sarıçam (%41.9) 

o Yüreğir (%37.3) 

o Çukurova (%35.4) 

o Seyhan (%33.5) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde 

bağımlıdır. 
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5.22.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %34.1 

o Kendi evinde yaşayanlarda %29.6’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Sarıçam (%40.7) 

o Seyhan (%38.1) 

o Yüreğir (%28.6) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Çukurova (%29.4) ilçesinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Sarıçam ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.22.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %33.0 

o Okul değiştirmeyenlerde %28.4’tür. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Seyhan (%36.5) 

o Sarıçam (%36.4) 

o Yüreğir (%29.9) 

o Çukurova (%29.3) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.23 YaĢanılan çevrede kavgaya tanık olma 

 

 Yaşanılan çevrede kavgaya tanık olmayanların oranı %30.1‟dir. 

 Yaşanılan çevrede kavgaya çok fazla ve fazla derecede olmak üzere tanık olanların toplam 

oranı %24.8‟dir.  

 Yaşanılan çevrede kavgaya az, çok fazla ve fazla derecede tanık olanların toplam oranı 

%69.9‟dur. 

 

 

 

Sosyal çevredeki şiddet iklimi ve kültürünü ortaya koyması beklenen bir veridir. Neredeyse her 10 

öğrenciden 6‟sı çevresinde bir kavgaya tanık olmuştur. Bu da sosyal çevrelerinin şiddet dolu bir 

iklimin varlığına işaret etmektedir.   
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5.23.1 Göç 

 Genelde  

o Göç etmeyenlerde %70.7 

o Göç edenlerde %67.6’dır. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre  

o Sarıçam (%73.4) ilçesinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Yüreğir (%78.5) 

o Seyhan (%76.8)  

o Çukurova (%57.4)  ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.23.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %70.7 

o Kendi evinde yaşayanlarda %69.8’dir. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Yüreğir (%79.5) 

o Sarıçam (%77.1) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Seyhan (%76.9) 

o Çukurova (%57.3) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 

 

 

  

57,3%

69,3%

76,9% 77,1%

69,8%

52,6%

77,1% 75,4%
79,5%

70,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Çukurova Sarıçam Seyhan Yüreğir Genel

Yaşanılan çevrede kavgaya tanık olma

Kendi evi Kendi evi değil



 
 

254 
 

5.23.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirmeyenlerde %70.9 

o Okul değiştirenlerde %68.6’dır. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Yüreğir (%80.6)ilçesinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Seyhan (%77.9) 

o Sarıçam (%74.0) 

o Çukurova (%58.0) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.24 Suçluluk duyguları yaĢama 

 

 Suçluluk duyguları yaşamayanların oranı %31.8‟dir. 

 Suçluluk duygularını çok fazla ve fazla derecede yaşayanların toplam oranı %21.3‟tür. 

 Suçluluk duygularını az, çok fazla ve fazla derecede yaşayanların toplam oranı %68.2‟dir. 
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5.24.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %74.0 

o Göç etmeyenlerde %66.4’tür. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Çukurova (%80.3) 

o Yüreğir (%75.4) 

o Sarıçam (%74.8)  

o Seyhan (%65.5) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Yüreğir ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.24.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %71.2 

o Kendi evinde yaşayanlarda %67.3’tür. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Sarıçam (%79.3) 

o Çukurova (%78.4) 

o Seyhan (%65.8) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre  

o Yüreğir (%65.0) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Sarıçam ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 

 

 

  

75,2%

70,1%

59,4%

65,0%
67,3%

78,4% 79,3%

65,8%
62,8%

71,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Çukurova Sarıçam Seyhan Yüreğir Genel

Suçluluk duyguları yaşama

Kendi evi Kendi evi değil



 
 

258 
 

5.24.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %68.8 

o Okul değiştirmeyenlerde %67.5’tir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Yüreğir (%68.7) 

o Seyhan (%62.4) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Çukurova (%76.9) 

o Sarıçam (%73.8) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Yüreğir ilçesinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 

 

 

5.25 Diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma 

 

 Diğer insanlara karşı, kızgınlık/öfke duyguları taşımayanların oranı %13.0‟tür. 

 Diğer insanlara karşı çok fazla ve fazla derecede kızgınlık/öfke duygularını taşıyanların 

toplam oranı %41.4‟tür. 

 Diğer insanlara karşı az, çok fazla ve fazla derecede kızgınlık/öfke duygularını taşıyanların 

toplam oranı %87.0‟dir. 
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taşıdığınız olur mu?

Hiç Az Fazla Çok fazla
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5.25.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %90.0 

o Göç etmeyenlerde %86.2’dir. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Çukurova (%96.7) 

o Sarıçam (%91.1) 

o Yüreğir (%90.5) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o Seyhan (%81.4) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.25.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşayan ve yaşamayanlarda eşit oranlardadır (%87.2) 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre  

o Sarıçam (%91.5) 

o Yüreğir (%86.5) 

o Seyhan (%83.1) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlarda göre  

o Çukurova (%94.5) ilçesinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna Çukurova ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.25.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %87.2 

o Okul değiştirmeyenlerde %86.7’dir. 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Yüreğir (%87.7) 

o Seyhan (%83.3) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Çukurova (%95.2) 

o Sarıçam (%91.1) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.26 Son 5 yılda ülkemizde yaĢanan terör, 15 Temmuz ihtilal giriĢimi, diğer ülkelerle 

yaĢanan krizlerden aile düzeninin yaĢantısının olumsuz etkilenmesi 

 

 Son 5 yılda yaşanan darbe gibi kötü olaylardan aileleri olumsuz etkilenmeyenlerin oranı 

%52.3‟tür. 

 Son 5 yılda yaşanan darbe gibi kötü olaylardan aileleri çok fazla ve fazla derecede olumsuz 

etkilenenlerin toplam oranı %18.2‟dir. 

 Son 5 yılda yaşanan darbe gibi kötü olaylardan aileleri az, çok fazla ve fazla derecede olumsuz 

etkilenenlerin toplam oranı %47.7‟dir. 
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5.26.1 Göç 

 Genelde  

o Göç edenlerde %49.9 

o Göç etmeyenlerde %46.9’dur. 

 Göç edenlerde göç etmeyenlere göre 

o Yüreğir (%57.9) 

o Sarıçam (%51.2) 

o Çukurova (%48.6) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç etmeyenlerde göç edenlere göre  

o  Seyhan (%48.0) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Göç durumuna Yüreğir ilçesinde en az %95 güven düzeyinde bağımlıdır. 
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5.26.2 Konut Durumu 

 Genelde  

o Kendi evinde yaşamayanlarda %49.6 

o Kendi evinde yaşayanlarda %46.9’dur. 

 Kendi evinde yaşamayanlarda kendi evinde yaşayanlara göre 

o Yüreğir (%53.5) 

o Sarıçam (%51.4) 

o Seyhan (%51.3) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Kendi evinde yaşayanlarda kendi evinde yaşamayanlara göre  

o Çukurova (%48.0) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Konut durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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5.26.3 Okul Değiştirme Durumu 

 Genelde  

o Okul değiştirenlerde %48.2 

o Okul değiştirmeyenlerde %47.3 

 Okul değiştirenlerde okul değiştirmeyenlere göre 

o Yüreğir (%53.0)  

o Sarıçam (%46.8) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirmeyenlerde okul değiştirenlere göre  

o Seyhan (%47.8) 

o Çukurova (%47.6) ilçelerinde daha yüksektir. 

 Okul değiştirme durumuna hiçbir ilçede bağımlı değildir. 
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6 SONUÇ VE ÖNERĠLER 

İnsanlık tarihinde sosyal riski tetikleyen en önemli parametrelerden birisin "göç" 

olduğu kabul edilmektedir.  Son birkaç yüz yıldır ticarethane ve sanayinin yaygınlaşmasıyla iş 

gücüne gereksinim artarken toprağından kopanlar, işin olduğu yerlerde yoğunlaşıp modern 

kentleri oluşturmuşlardır. Modern kentlerin oluşumu göçü hızlandırıp kenti cazip kılarken, 

toplumların gelişmişlik düzeylerini, mekânları, küçük yerleşim birimlerinden devasa 

metropollere kadar tüm dünyayı bir değişim ve dönüşüme sürüklemiştir. Bu süreçler, 

toplumsal etkileşim süreçlerinin yanı sıra aile, siyaset, ekonomi, din, kültür ve eğitim 

kurumlarını da etkileyerek bu kurumlarda çatışma ve sorunlara neden olmuştur. 

Göç, disiplinler arası bir olgu olup sosyoloji, demografi, ekonomi, psikoloji, 

antropoloji, şehir planlama, tarih, coğrafya, mimarlık, siyaset bilimi gibi birçok bilim dalının 

araştırma nesnesidir. Faist‟in göç tanımı, sosyal bilimciler arasında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu kullanımda göç; göçmen ağları üzerine kurulmuş olan bu tanıma göre 

göç, “bir mekândan diğerine, bir toplumsal veya siyasal birimden diğerine doğru akış olup 

yaşanılan yerin daimi veya yarı-daimi olarak, genellikle bir çeşit idari sınırın dışına doğru 

değiştirilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte göçü çok boyutlu ele alıp 

değerlendiren disiplinlerin başında sosyoloji gelmektedir. Öyle ki, modern sosyolojinin 

doğuşu da Avrupa‟da sanayileşme sonrası kırsal alanlardan kentlere doğru başlayan göçlerin, 

kentlerde meydana getirdiği anomi (yabancılaşma), farklılaşma ve tabakalaşma gibi 

sosyolojik süreçlerin karmakarışık hale getirdiği toplumu düzenleme kaygısına bağlanma 

isteği olduğu; bu bağlamda ilk başlarda sosyolojiye sanayinin çocuğu sanayi olgusunun ortaya 

çıkardığı toplumsal düzensizliği çözüme kavuşması bu bilimi ve toplumsal mühendislik 

isimlerinin verildiği görülmektedir. Bu bağlamda sosyolojik açıdan göç bireyin çeşitli 

nedenlerle sosyal çevresinden koparak, daha çok sosyal iş bölümü, uzmanlaşma, farklılaşma 

ve tabakalaşmanın arttığı yeni sosyal çevrelere (kentlere) doğru yönelmesini ifade eden 

evrensel bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada bahsedilen göçü gerçekleştiren birey, 

toplumsal koşullar çerçevesinde, sosyal gerçeklikle etkileşimde bulunan bireydir. Her göç 

olayı, sosyal tabakanın sadece en alt kısmındakiler tarafından gerçekleştirilmemekle beraber, 

tamamen olumsuz nedenlerden kaynaklanan ve daima olumsuz sonuçlanan bir süreç değildir. 

Örneğin 1950‟li yıllarda Türkiye‟deki iç göç, statü kazanmak için görece varsıl olan kesim 

tarafından kasabadan kente ya da taşradan merkeze gerçekleştirilmiştir.  

Sosyoloji ile yakından ilişkili olan diğer bir bilim dalı olan sosyal antropolojide de göç 

tanımları bazı yönleriyle farklılaşsa da temelde, bireyin ve topluluğun yaşadığı çevreyi 
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değiştirmesi üzerinden tanımlanmaktadır. Diğer taraftan göç, ekonomik, siyasi, ekolojik veya 

bireysel nedenlerle, bir yerden başka bir yere yapılan ve kısa, orta veya uzun vadeli geriye 

dönüş veya sürekli, yerleşim hedefi güden coğrafik, toplumsal ve kültürel bir yer değiştirme 

hareketi olarak tanımlanmaktadır. Bir başka bakış açısına göre göç, sadece fiziksel değil 

psikolojik ve sosyal boyutları da olan karmaşık bir süreci ifade eder. Dolayısıyla göç, coğrafi 

mekan değiştirme sürecinin sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasi boyutlarıyla toplum yapısını 

değiştiren nüfus hareketleri olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü göçmenler, bir fiziksel 

mekandan diğerine giderken sadece somut şeyleri değil aynı zamanda tüm hayat tecrübelerini, 

yaşam biçimlerini, dillerini, kültürlerini, anılarını ve hayallerini de götürürler  

Göç sürecindeki farklılaşmalara bağlı olarak göçün türleri de değişmektedir. Bu 

bağlamda göç, göç etme nedenine, mesafe/uzaklığa göre ve göç etme biçimine göre 

farklılaşırken; göç etme nedenine göre ise, ekolojik nedenler (çevresel nedenler), 

zorunlu/zoraki/zorlayıcı göçler (ekolojinin değil farklı güçlerin baskısı, örneğin devletler, 

savaşlar vb.) olarak birbirinden ayrılmaktadır. Bu bağlamda Tekeli, devletin belli amaçlarını 

sağlamak, savaşlar sonucunda yeniden uyum sağlamak ve nihayet doğal afetlerin 

sonuçlarından kaçınmak gibi zorunlu göç nedeni için 3 farklı kaynağa vurgu yapar. Göç etme 

nedenine göre bakıldığında diğer bir göç türü gönüllü göçtür. Genellikle ekonomik sebeplerle 

yapılan bu göçlerde, gitmek, kalmak, yer değiştirmek gibi kararlar genellikle göç edenin 

kendisine aittir. Yine de göç söz konusu olduğunda büyük bir olay olsun ya da olmasın 

insanların yer değiştirmesine sebep olan zorlayıcı bir neden mutlaka bulunmaktadır. Bu savaş 

ve doğal afet durumları dışında kendini genellikle ekonomik ve iş gücü alanında gösterir. 

Kaya‟ya göre göç, süreçsel, ekonomik, zorunlu, ekonomik ya da mekânsal bakımdan nasıl 

olursa olsun, her gün göç edenin konumunu etkileyen yeni oluşumlar ortaya çıkarmaktadır. 

Bugün göçle büyük kentlere, farklı ülkelere göç eden insanlar “belirsizlik, güvensizlik, 

yoksulluk, eşitsizlik, yalnızlık, iletişimsizlik, korku ve arzuların gücü karşısında çözümler 

üretmeye çalışmaktadırlar”.  

İlhan Tekeli, Türkiye‟nin göç tarihindeki kategorileri Osmanlı‟daki modernleşme 

hareketiyle başlatarak bunları; Balkanlaşma göçleri (1860-1927), kentleşme (1945-1980), 

kentler arası göç (1975 sonrası) ve yaşam güzergahları göçü şeklinde dört kategoride ele 

almaktadır. Bahattin Akşit ise Türkiye‟deki göçleri; 1950 öncesi göçler, 1950-1985 arası 

göçler ve 1985 sonrası göçler şeklinde üçe ayırır. 

Türkiye göç tarihine bakıldığında iç göçlerden kırdan kente ve ardından kentten kente 

göç söz konusu olmuştur. Dış göç konusunda da uzun bir süre dışarıya göç vermesi 

bakımından dış göçü deneyimlemiştir. Bugünden göç sürecine bakıldığından Türkiye‟deki dış 
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göç olgusunun da oldukça değiştiği görülmektedir. Avrupa ülkelerine büyük sayılarda misafir 

göçmen göndermesiyle bilinen bir ülke olarak Türkiye‟nin „göçmen alan bir ülke‟ haline 

gelmesi olağandışı görülebilir. Türkiye‟de göçün ivme kazandığı özellikle kırdan kente göçün 

söz konusu olduğu 1945-1980 arası dönemde sadece tarımsal alandaki dönüşüm değil sanayi, 

ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmelerle kentlerde hizmet sektörünün büyümesi, eğitim vb. 

olanaklarıyla birlikte kentlerin özellikle genç nüfus için cazibe merkezi haline gelmesi söz 

konusudur. 1950‟lerle birlikte kentlerin nüfusunda bu nedenle hızlı bir artış yaşanmıştır. 

Türkiye‟nin iç göç tarihine özellikle 1980‟lerden sonra ülkede ve dünyada gerçekleşen 

yeni ekonomi politikalarıyla ilişkili olarak sanayideki gelişmeler, küçük şehir ve kırsal 

bölgelerdeki artan işsizlik ile ülke içindeki güneydoğu ve doğu Anadolu bölgelerindeki 

çatışma ve gerilimlerden etkilenen insanların oluşturduğu iç göç hareketliliği ile Çukurova 

bölgesi, özellikle de Mersin‟in  en önde gelen varış noktalarından birisi olduğu 

gözlenmektedir. Öyle ki, Çukurova Bölgesi 1970‟lerden itibaren yoğun göç alan bölgelerin 

başında gelmektedir. Bu yoğunluk genel olarak 2008‟e kadar devam etmiş,2008 tarihinden 

sonra göç almaya devam etse aldığından daha çok göç veren bölge konumuna gelmiştir. 

Bununla birlikte Çukurova Bölgesi‟nde 2000‟li yıllardan itibaren kırdan kente yoğun bir göç 

yaşanmış, kırsal alandaki nüfus oldukça azalmıştır. Nitekim günümüzde Adana nüfusunun 

sadece %11,2‟si, Mersin nüfusunun ise %21,1‟i kırsal alanlarda yaşamı sürdürmektedir. Bu 

süreçte bölgede kentleşme hızı (hem bu bölgeye hem de bu bölgeden dışarıya tersine göç 

şeklinde) sürekli ve düzensiz seyirler izlemiş; bu bağlamda kırsal alanlar gitgide boşalmıştır. 

Burada dikkatimizi çeken en önemli husus, söz konusu göçlerle gelenlerin çok büyük 

çoğunluğunun niteliksiz (iş, meslek sahibi olmayan) göçmen kategorisi içerisinde, bunun 

aksine bölgeden dışarıya doğru yapılan tersine göçlerle gidenlerin önemli bir kısmının ise 

nitelikli (iş ve meslek erbabı, daha doğru bir ifadeyle beyaz yakalı) göçmen kategorisinde 

oluşudur. Bu hususta, tersine göçle bölgedeki özellikle de nitelikli göçmenlerin (beyaz 

yakalıların) kaybedilmesi sürecinin, daha başka nedenleri olmakla birlikte öncelikli olarak 

Suriyeli göçmenlerinin bölgeye gerçekleştirdiği yoğun göç ile bağlantılı olduğuna dikkat 

çekmemiz gerekmektedir. Nitekim, daha önceleri dışarıdan Adana ve Mersin‟e ama daha çok 

Adana‟ya istihdam odaklı gerçekleştirilen nitelikli (beyaz yakalı) göç dikkat çekerken, bu 

durum Suriyeli göçmenlerin bölgeye gelişiyle tersine dönmüştür. Öyle ki, bölgede özellikle el 

emeğine dayanmayan, başta üretim, planlama, mühendislik, kalite yönetim ve kontrol, 

laboratuar, bakım onarım, depolama, sevkiyat, pazarlama ve satış elemanı olmak üzere daha 

başka farklı pozisyonlarda çalışan beyaz yakalılar bölgeyi terk etme eğilimine girmişlerdir. 

Bunda, söz konusu göçlerle bölgede git gide yaşam standartlarının düşmesinin, daha çok, 
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yaptığı işte belirli standartları arayan beyaz yakalıların pozisyonlarını niteliksiz göçmenlerin 

almaya başlaması, özellikle de yeni başta tekstil, mobilya ve geleneksel sektörlerde (daha çok 

merdiven altı olarak)  göçmenlerin istihdam edilmesinin rolünü gözden uzak tutmamak 

gerekmektedir. Nitekim bu durumu, araştırma kapsamında saha araştırması bağlamında hem 

bölge halkıyla gerçekleştirdiğimiz bireysel ve odak grup görüşmelerinde ve hem de 

gözlemlerimizle de destekler bulgulara ulaşmış bulunmaktayız.  

Çukurova bölgesindeki göçün değişen niteliğini sadece nitelikli göç bağlamında değil, 

aslında niteliksiz göç düzleminde, özellikle mevsimsel tarım işçiliği sektöründe de gözlemek 

mümkündür. Öyle ki, önceleri bölgeye daha çok doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 

gerçekleşen mevsimsel göçlerle gelen tarımcı bireylerin yerini son zamanlarda bu işleri daha 

düşük ücretle yerine getiren Suriyeli göçmenler almaya başlamış, bu da mevsimsel göçün 

seyrini önemli ölçü de değiştirmiştir. Bu durum, özellikle Adana‟nın Seyhan ve Yüreğir 

ilçeleri özelinde daha belirgin bir hal almaya başlamıştır. Sonuç olarak Suriyeli göçmenlerle 

birlikte bölgeye yapılan mevsimsel göçlerde önemli azalmalar olduğu tespit edilmektedir.  

Sanayileşmenin artmasıyla birlikte hızla büyüyen ve kentlileşen toplumlar bazı sosyal 

ve mekânsal bütünleşme problemleriyle karşılaşabilmektedirler. Farklı yerlerden gelen ve 

farklı sosyo-kültürel özelliklere sahip olan birçok insan cazibe merkezi konumundaki 

şehirlere ekonomik ve sosyal beklentilerle göç etmektedir. Bu sayede şehirlerin toplumsal 

yapıları çeşitlenmekte ve kentler dönüşüme uğramaktadır. Nitekim Türkiye‟de bu süreci en 

yoğun şekilde hisseden bölgelerde birisi de Çukurova bölgesidir.  Öyle ki,geçmiş yıllarda, 

başta Güneydoğu ve Doğu Anadolu şehirlerinden aldığı yoğun göç ve hızlı kentleşme 

süreçlerini çok hızlı ve buna hazırlıksız bir şekilde tecrübe eden Çukurova Bölgesi‟nde de 

başta barınma, kentleşme, kentlileşme, uyum ve sosyal bütünleşme olmak üzere daha pek çok 

sorun alanları meydana gelmiştir.Bu bağlamda bölgedeki göç süreci oldukça sağlıksız ve 

sorunlu bir serüven niteliği taşımakta ve bu durum günümüzde yeni ve farklı göçlerle gittikçe 

daha karmaşık bir hale gelmektedir.   

Bölgedeki göç olgusunu ve kentleşme süreçlerini daha iyi analiz edebilmek için 

Türkiye‟deki göç dönemlerini ve bu dönemlerin özelliklerini iyi anlamak gerekmektedir. Bu 

bağlamda Türkiye‟deki göç hareketlerini;1950–1970 arası göçler, 1950-1970 arası göçler, 

1970-1990 arası göçler, 1990-2000 arası göçler ve nihayet 2000 ve sonrası yıllar göçleri 

olmak üzere kabaca beş başlık altında toplayabiliriz. Türkiye‟de 1950‟lere kadar mübadele 

dönemi hariç iç göç çok etkin olmamıştır. 1950‟lerden sonra sanayileşmenin ve ulaşım 

ağlarının gelişmesiyle insanlar daha iyi şartlarda çalışmak ve daha modern koşullarda 
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yaşamak için özellikle kırdan-kente göç etmişlerdir. Bu dönem Türkiye‟sinde Almanya başta 

üzere Avrupa ülkelerine de dış göç verilmiştir.1970-1990 arasında yurtdışına ve büyük 

şehirlere göç eden bir önceki kuşağın daha iyi standartlara kavuştuğu inancı, sanayileşmenin 

giderek artması, kır-kent arasındaki gelişmişlik farklarının hızla büyümesi gibi etkenler 

sonucunda bu sefer bir önceki dönemde göç edenlere göre daha iyi şartlarda olan gruplar da 

şehre yoğun olarak göç etmeye başlamışlardır. Bu dönemde şehirler genişlemiş, 

gecekondulaşma artmıştır. Şehirlerin gelen insanları içselleştirme gücü azalmaya başlamıştır. 

Şehirlerde sosyo-ekonomik sorunların ortaya çıkış sürecine girilmiştir. 1990-2000 arasında 

terör dolayısıyla doğu bölgelerinden göç etmek zorunda kalanlar, kırda ve kentte ekonomik 

ağların dışında kalmış yoksul gruplar bu dönemdeki göçlerin büyük bir kısmını 

oluşturmuşlardır. 2000‟li yıllardan sonra kırsaldaki nüfus iyice azalmıştır. Bu dönemde 

kentten kente göç artmış ve özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollere yönelim 

hızlanmıştır.  

Türkiye‟nin göç serüveni içerisinde özellikle Çukurova Bölgesi‟ndeki göçlerin en 

dikkat çeken dönemini 1990-2000 yıllar arası ile 2000‟li yıllardan sonra gerçekleşen göçler 

oluşturmaktadır. Özellikle 1990- göç dönemlerinin temel özelliklerinden hareketle, Çukurova 

bölgesinin hızlı göç alma nedeni 1990-2000ler arası nüfus hareketliliği ile ve göç verme 

nedenini de 2000‟den sonraki göçlerin sebepleriyle ilişkilendirebiliriz. Aynı zamanda 

20002‟ler Türkiye‟si daha yoğun göç alan ülke özelliğindedir ve Suriye‟den kitlesel göç ile 

birlikte Çukurova Bölgesi de etkilenmiştir. Bu dönemlerde hem kırdan kente hem de kasaba 

ve kentlerden daha büyük kentlere göçler yaşanmıştır. Bu dönemler içerisinde Çukurova 

Bölgesi oldukça hızlı ve kontrolsüz bir şekilde, özellikle de 1990-2000‟li yıllar arasında 

yaşanan terör olayları nedeniyle yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalanlar tarafından en faza 

göç edilen bölgelerden birisi haline gelmiştir.   

Genelde Çukurova Bölgesi‟nin göç alan bir bölge olmasının temelinde sanayi 

alanındaki gelişmişliği ve tarım üretiminin verimliliğidir. Bu anlamıyla Adana ve Mersin 

şehirlerinin cazibe merkezi olmasının sebeplerini anlamak için şehirlerin yapısını anlamak 

gerekir. 

Çukurova bölgesinin en önemli yerleşim birimi olan Adana, tarih boyunca yerli ve 

yabancı malların önemli bir değişim noktası olmuştur. 18. yy. ortalarından itibaren Adana 

bölgesinin artık uluslararası ticari alanda tanınmaya başladığı görülmektedir . Yabancı 

tüccarlar bölgedeki üretime ilgi duyarak şehre sıkça gelmeye başlayınca Adana Sancağı‟nın 

bütçesi artırılarak Halep‟den ayrı bir idari birim olması daha 19. yy. başlarında gündeme 
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gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu‟nun 19. yy. ortasından itibaren sıkça yaşadığı toprak 

kayıplarında, Adana ilk akla gelen iskan bölgelerinden biri olarak öne çıkmıştır. Adana 

bölgesine 1857 yılından sonra devletin yönlendirmesi ile değişik etnik kökenlere mensup 

Müslümanların yerleştirildiği görülmektedir. 

Adana‟nın nüfus değişimi 3 ana dönem altında değerlendirilebilir. İlk dönem 1970-

1990 yılları arasıdır. 20 yıl içinde kent nüfusu 2,5 kat, toplam il nüfusu ise 2 kat artmıştır. Bu 

durum Türkiye‟deki 1970-1990 iç göçlerinin temel özellikleriyle örtüşmektedir. Bu yıllar 

arasında Adana‟da sanayileşme hamleleri artmış, büyük sanayi kuruluşları şehirde 

yatırımlarını yoğunlaştırmışlardır. Çukurova‟nın tarım üretimi sayesinde gıda ürünleri imalatı 

sektörü, pamuk üretimi sayesinde de tekstil sektörü kentte gelişmiştir. Tarım ve sanayinin 

gelişmesiyle kentte hizmetler sektörü de oluşmaya başlamıştır. Bununla birlikte Adana 

özellikle Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri‟nde yaşayan kişiler için bir 

cazibe merkezi haline gelmiş ve bu bölgelerden yoğun göç almıştır. 20 yıl içinde şehrin bu 

kadar hızlı büyümesi beraberinde gecekondulaşmanın artması, vatandaşların sosyo-kültürel ve 

ekonomik ağlardan yeterince yararlanamaması, altyapı eksikliklerinin oluşması ve çarpık 

kentleşme gibi sosyo-ekonomik sorunlara neden olmuştur. Adana‟da nüfus değişimlerinin 

yoğun görüldüğü bir diğer dönem 2000 yılı sonrasıdır. Bu dönemde Adana‟da kent nüfusunda 

yine önemli bir artış yaşanmış, kırsal nüfus ise ilk defa bu kadar büyük oranda düşüş 

göstermiştir. Şehrin çekme faktörleri, insanların kırsal alanlarda ekonomik ve sosyo-kültürel 

ağlara yeterince ulaşamamaları, kent merkezlerinde eğitim ve sağlık imkânlarının çokluğu, 

üniversite eğitimine olan yönelim, hizmetler sektörünün gelişmesi gibi nedenlerden dolayı 

2000 yılından sonra şehrin kırsal nüfusu azalmıştır. Aynı dönemde Adana‟da kentsel nüfusun 

hızlı artığı göz önünde bulundurulduğunda, şehrin kendi kırsal nüfusunun kentsel alanlara göç 

ettiği yorumu yapılabilir. Üçüncü dönem ise Adana‟nın göç veren il konumuna dönüştüğü 

2008 yılı sonrası süreçtir. 2007 yılından sonra yayınlanmaya başlayan ADNKS göç 

istatistikleri de bu durumu doğrulamaktadır. Adana‟da 2008 yılından sonra net göç her geçen 

yıl eksi yönde artarak ilerlemiştir. 

Adana son yıllarda en çok İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollere, yakın 

çevresindeki illere ve Güneydoğu şehirlerine göç vermektedir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi 

metropollerdeki sosyo-ekonomik imkânların yüksek olması bu şehirlerin cazibesini 

artırmaktadır. Bunun dışında Adana‟nın çevre illerle arasında güçlü bir etkileşim bulunması, 

Gaziantep ve Osmaniye‟nin sanayide gelişim göstermesiyle iş imkânlarının artması, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde GAP‟ın aktif bir şekilde kullanılmaya başlanılmasıyla 
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bölgedeki tarım arazilerinin verimliliğinin artması gibi nedenler Adana‟dan bu bölgelere göçü 

tetiklemektedir.Adana‟nın göç ilişkisinde çift yönlü bir hareketlenme söz konusudur. Göç 

verdiği illerle göç aldığı iller arasında paralellik mevcuttur. Adana en çok, İstanbul, Ankara ve 

İzmir gibi metropollere göç vermekte, çevresindeki illerden ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi‟nden göç almaktadır. Adana‟nın yakın coğrafyasında eğitim, sağlık, sosyo-kültürel ve 

ekonomik alanlarda merkez konumda olması, tarım ve sanayisinin gelişmiş olması bu illerden 

Adana‟ya göçü tetiklemektedir. 

Çukurova bölgesinin diğer bir ili olan Mersin‟in yıllar içindeki nüfus değişimi 

incelendiğinde; 1980‟lere kadar şehirdeki kır nüfusunun kent nüfusundan daha fazla olduğu, 

kentleşmenin ise şehirde özellikle 1980lerin sonuna doğru yoğunlaştığı görülmektedir. 

Mersin‟deki nüfus hareketliliğinin yoğun olarak yaşandığı ilk dönem 1985-2000 yılları 

arasıdır. Öyle ki, söz konusu 15 yıllık süre zarfında şehrin toplam nüfusu 600.000 kişi artmış, 

kent nüfusu ise neredeyse iki katına yükselmiştir. Kısa sayılabilecek bir süre zarfında şehrin 

bu denli büyümesinin temelinde Mersin‟in bu dönemde özellikle Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi başta olmak üzere (özellikle terör nedeniyle) civar illerden yoğun göç alması 

yatmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde yaşanan terör olayları, Mersin 

Limanı‟nın yıllar içinde sanayi ve ticaretteki rolünün artması, Mersin‟in uygun iklim 

koşulları, teknolojik imkânların artmasıyla şehirde bitkisel üretimin ve örtü altı tarımın 

giderek güçlenmesi gibi etkenler bu dönemde kitlelerin yoğun bir şekilde Mersin‟e göç 

etmelerini tetikleyen faktörlerdendir. Yoğun göç sonrası yaşanan hızlı kentleşmeyle birlikte, 

merkez ilçelerin ve Tarsus, Silifke gibi göç alan büyük ilçelerin çevrelerinde gecekondu 

mahalleri oluşmuş, ilçe merkezlerinin bir kısmı da çöküntü mahallesi haline dönüşmüştür. 

Şehir, o dönemki mevcut potansiyeliyle bu hızlı nüfus artışının bütün beklentilerini 

karşılayamamıştır. Özellikle terör sorunundan dolayı Doğu ve Güneydoğu illerinden Mersin‟e 

göç etmek zorunda kalmış insanlar için bu süreç daha da zorlu işlemiştir. Çoğunluğu 

geldikleri bölgelerin kırsalında yaşayan bu insanların, bilgi ve birikimleri şehirdeki istihdamın 

gerektirdiği niteliklerle örtüşmemiştir. Bu noktada istihdam imkânlarına erişimde zorlanan ya 

da daha vasıfsız işlerde çalışmak durumunda kalan şehrin yeni sakinleri için kent hayatında 

zamanla ekonomik sorunlar baş göstermiştir. Gecekondulaşma ve beraberinde getirdiği 

altyapı sorunları, ekonomik problemler, insan kaynağının arz-talep dengesinin uyuşmaması, 

sosyokültürel imkânlardan herkesin eşit yararlanamaması gibi problemler kentleşmenin hızlı 

artışıyla Mersin‟de ortaya çıkmıştır.  

Çukurova Kalkınma ajansının yaptığı araştırmalarda Mersin‟de nüfus değişimlerinin 

en yoğun olarak görüldüğü bir diğer dönemin de özellikle 2000 sonrası yıllar olduğu 
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belirtilmektedir. Öyle ki, 2000‟lere kadar kent nüfusuyla aynı oranda olmasa da kır nüfusu da 

artış eğilimi göstermiştir. Ancak 2000‟lerden sonra kır nüfusunun yarı yarıya azaldığı 

görülmektedir. Şehrin çekme özellikleri, insanların kırsal alanlarda ekonomik ve sosyo-

kültürel ağlardan yeterince yararlanamamaları, kent merkezlerinde eğitim ve sağlık 

imkânlarının çokluğu, üniversite eğitimine olan yönelim, hizmetler sektörünün gelişmesi gibi 

nedenlerden dolayı 2000‟den sonra Mersin‟de kırsal nüfus azalmıştır. Aynı dönemde 

Mersin‟de kentsel nüfusun da hızlı artığı göz önünde bulundurulduğunda şehrin kendi kırsal 

nüfusunun kentsel alanlara yöneldiği söylenebilir. 2010 yılında kent nüfusu kır nüfusunun 3,5 

katına ulaşmıştır. Üçüncü dönemse 2008 yılı sonrası gözlemlenen Mersin‟in göç veren il 

konumuna dönüştüğü dönemdir. Mersin yakın zamana kadar göç alan bir şehir olsa da bu 

dönemde doyum noktasına ulaşmış, artık göç veren bir şehir haline gelmiştir. Mersin‟in 

verdiği göç ile aldığı göç arasındaki fark her geçen yıl giderek büyümektedir. Mersin son 

yıllarda en çok İstanbul ve Ankara gibi metropollere, Adana, Konya, Antalya gibi yakın 

çevresindeki illere ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟ndeki büyük şehirlere göç vermektedir. 

Mersin‟in de Adana gibi göç ilişkisinde çift yönlü bir hareketlenme söz konusudur. Göç 

verdiği illerle göç aldığı iller arasında paralellik mevcuttur. Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, 

Mardin gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin Mersin‟in aldığı göç içindeki oranı %17 

civarındadır.  

Çukurova Bölgesi bir bütün olarak düşünüldüğünde kır nüfusu toplam bölge 

nüfusunun sadece %16,5‟ini oluşturmaktadır. Mersin-Adana arasında Tarsus gibi büyük bir 

ilçenin bulunmasıyla, iki metropol adayı şehrin kent merkezleri neredeyse birleşme noktasına 

gelmiştir. Bölgenin aldığı yoğun göç ve sonrasında gerçekleşen hızlı kentleşme, sosyal ve 

mekânsal bütünleşme problemlerini de beraberinde getirmiştir. Bu durumun sebebi 

çoğunlukla göç olarak görülmektedir. Bundan dolayı Adana ve Mersin illerinin geçmişte 

yoğun göç alması bölgede sorun olarak algılanmaktadır. Diğer yandan, bir bölgeye doğru 

nüfus hareketliliklerinin yaşanması o bölgenin hâlen yaşayan bir organizma, bir cazibe 

merkezi olduğunu göstermektedir.Bir bölge hiç göç almıyorsa cazibesini yitirmiş anlamına 

gelir ki bu durum daha büyük sosyo-ekonomik problemlerin oluşmasına neden olur. Cazibe 

merkezi haline gelen ya da cazibesini yitiren yerlerde önce ekonomik kaynaklar, sonrasında 

insanlar göç eder. Yani bir bölge göç alırken aslında kaynak ve niteliklerini artırıyor, göç 

verirken ise kaynak ve nitelikleri azalıyor demektir. Eğer bir bölgede yoğun göç ve hızlı 

kentleşme sonrasında sosyal ve mekânsal sorunlar yaşanıyorsa, bunun temel nedeni göçün 

kendisi değil, gerekli yönetim planlarının zamanında yeterince yapılmamasıdır.  
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Çukurova Bölgesindeki göç hareketliliğini sorun olarak görenlerin önemli bir kısmının 

genel kanısı “biz nitelikli göç verirken, kalifiye olmayan insan kaynağını başka bölgelerden 

göç alıyoruz” şeklindedir. Bu varsayımın gerçeği yansıtıp yansıtmadığını anlamak için 

bölgedeki göç hareketleriyle göç edenlerin eğitim seviyeleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak 

gerekmektedir. 2009 yılından itibaren hemen hemen her eğitim seviyesinde birkaç istisna 

hariç, alınan göçün verilen göçü karşılama oranları gitgide düşmektedir Bu da hem Adana 

hem de Mersin‟in son yıllarda aldığından daha fazla göç vermesiyle açıklanabilir. Alınan 

göçün verilen göçü karşılama oranı her geçen yıl düşmektedir. Diğer bir deyişle, net göç 

gitgide eksi yönde artarak ilerlemektedir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda şu 

sonuca varılabilir: Çukurova Bölgesinde göçün niteliğini asıl belirleyen, net göç miktarlarıdır. 

Bölgede alınan göç, verilen göçe göre azaldıkça her eğitim durumundan insan kaybı 

yaşanmaktadır. Bu doğrultuda görece daha eğitimli gruplar da diğerleri gibi bölgeden göç 

etmektedirler. Bölgedeki nüfus hareketlilikleriyle ilgili temel sorun, önceki yıllara kıyasla 

bölgenin cazibesinin azalıp daha az göç alması ve daha fazla göç vermesidir  

 Genel olarak Çukurova bölgesinden özellikle de Mersin‟den göç edenlerin göç etme 

nedenleri olarak; işsizlik, yoksulluk, düşük gelir ve nitelikli mesleğinin olmayışı ve kente 

entegre olamama gibi nedenleri ön plana çıkardıkları tespit edilmiştir. Göç edilen bölge 

açısından da kentlerin çok hızlı bir şekilde büyümesiyle birlikte bölge; iş, konut, altyapı, 

tüketim ve kültürel yaşam gibi birçok alanda göç edenlerin taleplerine yeterince cevap 

veremeyebilir. Örneğin Mersin‟de işsizlik son yıllarda artan bir seyir izlemektedir. Bu da o 

bölgede sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bir dizi sorunun yaşanmasına neden 

olabilmektedir. Çukurova Bölgesi her ne kadar son yıllarda göç veren bir bölge konumuna 

gelse de geçmişte yaşanan yoğun göçten kaynaklı hızlı kentleşmeyi kendi içinde 

sindiremediği için, sosyal ve mekânsal bütünleşmeye dair sorunları hâlâ bünyesinde 

barındırmaktadır. 

 Erjem, Mersin üzerine yaptığı çalışmada, göçle birlikte daha görünür olan güvenlik 

sorununa dikkat çekmektedir. Özellikle iç göçle güneydoğu ve doğu Anadolu bölgeleri gelen 

nüfus yerleşim yerlerinden biri haline gelen kentte kültürel çeşitliliğe yol açıştır. Bu çeşitlilik 

Mersin‟in tarihi göz önünde tutulduğunda yeni değildir. Ancak iç göçle birlikte kültürel ve 

etnik farklılıklar, etnik temelli gerilimler ve çatışmalara sebep olmaktadır. Bu gerilimler göç 

verme eğiliminin sebepleri arasında sayılabilir.  

Çukurova Kalkınma Ajansı verilere göre Çukurova Bölgesi‟nin son dönemde nüfus 

hareketlerindeki diğer dikkat çekici nokta ise lise ve dengi okul mezunlarında alınan göç 

miktarının verilen göç miktarına oranının diğer bütün eğitim gruplarıyla kıyaslandığında çok 
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düşük olduğu gerçeğidir. Bu durum şu şekilde açıklanabilir. Aslında göç edebilen kişi arayışta 

olan, dinamik, iş yapabilecek ve geldiği bölgenin orta kesimine dâhil olan insandır. Eğitimi, 

maddi imkânları, beklentileri, umudu çok düşük olan bir grup başka bölgelere göç etmemekte 

veya edememektedir. Keza eğitimi, maddi imkânları iyi olup, durumundan memnun olan 

kesim de çok fazla göç etmemektedir. Eğitim durumlarına göre en çok göç alınıp verilen 

insanın lise ve dengi okullar grubundan olması bu tespiti doğrulamaktadır. Bu grubun göç 

etmesinin sebebi eğitim ve istihdam odaklıdır. Lise ve dengi okul mezunlarını sırasıyla 

üniversite mezunları ve ortaöğretim mezunları izlemektedir. Yani bölge orta ve üstü gruptan 

daha çok göç vermekte ancak aynı gruptan yeterince kişiyi bölgeye çekememektedir. Bu da 

bölgenin cazibesinin önceki yıllara göre azaldığını, göç veren konumuna geçtiği için kendi 

orta kesimi olarak nitelendirilebilecek lise ve dengi okul mezununu elinde tutmakta 

zorlandığını, buna mukabil aynı oranda diğer bölgelerden göç alamadığını göstermektedir. 

Çukurova Bölgesinde göçle ilgili önemli olgulardan biri de mevsimlik tarım işçiliğidir. 

Batıda Silifke‟den başlayarak Akdeniz ve Tarsus, doğuda Ceyhan, güneyde Karataş‟a kadar 

uzanan verimli tarım arazilerinde yılın belirli dönemlerinde tarımsal işlerde çalışmak üzere 

özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden geçici (bazen kalıcı) göçler 

yaşanmaktadır. Mevsimlik tarım işçiliğinin Çukurova Bölgesi‟nde en çok görüldüğü alan 

Yüreğir, Karataş ve Tuzla arasındaki tarım alanlarıdır. Eskiden gezici ve geçici bir iş olarak 

görülen mevsimlik tarım işçiliği, gitgide kalıcı hale gelmektedir. Bu insanların önemli bir 

kısmı kışların ılık geçmesi , tarım süresinin uzun olması gibi etkenlerden dolayı ya sürekli ya 

da çok uzun süreler bölgede yaşamaktadırlar. Mevsimlik tarım işçiliği daha çok açlık sınırında 

yaşayan, mülksüz, günü̈ birlik kazançlarla veya yardımlarla yaşamını idame ettiren , toplumun 

en yoksul kesimi olarak nitelendirilebilecek alt sınıf gruplarca yapılan bir iş kolunu oluşturur . 

Bu sektör farklı zaman dilimlerinde farklı toplumsal grupların nöbet tuttuğu bir durak olarak 

düşünülebilir. 1990‟lı ve 2000‟li yıllara kadar bu alanda Güneydoğu Anadolu bölgesinin 

kırsal bölgelerinde gelmiş ve çoğunlukla Kürtlerin önemli bir ağırlığı olmuştur. Bunlara son 

zamanlarda Gürcüler ve Azeriler eklenmeye başlamıştır. Son olarak bu gruba Suriyeliler‟in 

dahil olduğu görülmektedir  

Hiç şüphesiz Çukurova Bölgesi‟ndeki göç denklemi içerisinde en dikkat çeken 

dönemlerden bir diğeri de Suriyeli göçmenlerin bölgeye göç etmesiyle başlamıştır. Nitekim, 

Ortadoğu‟da yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle bölge son dönemlerde özellikle 

Suriye‟den gelen yoğun ve kontrolsüz göç dalgasıyla karşı karşıya kalmıştır. Öyle ki, 

Adana‟nın Sarıçam ilçesinde Suriye‟den gelen sığınmacılara yönelik bir adet çadır kent 

kurulmuş olup, burada yaklaşık 27.000 sığınmacı barınmaktadır. Bunun dışında, kontrolsüz 
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bir şekilde, özellikle kendi imkânlarıyla Adana ve Mersin‟e gelen Suriyeliler de bölgedeki 

Suriyeli göçmen sayısını gitgide artırmaktadır. Bunun yanında, Hatay, Gaziantep ve Kilis gibi 

bölgenin yakın coğrafyasında yer alan gerek çadır kent dışında yaşayan Suriyelilerin 

Çukurova bölgesine giriş-çıkışları, bu bağlamda onların özellikle ucuz işgücü olarak tarım 

başta olmak üzere özellikle tekstil, mobilya ve geleneksel mesleklerde merdiven altı 

çalıştırılmaları Adana ve Mersin‟in sosyo-ekonomik hayatında önemli ölçüde değişikliklere 

neden olmaktadır.   

1950‟li yıllar sonrasında yaşanan içgöç hareketlerinin başlıca varış noktalarından biri 

Adana iken, Mersin 1990‟lı yıllarda zorunlu göçlerin öncelikli duraklarından biri olmuştur. 

Bu açıdan her iki şehrin , göç etmiş insanların kent ve yerleşik toplumla uyum örüntüleri , ev 

sahibi-misafir karşılaşması, kentleşme sorunları gibi konularda uygun ortamları sağladıkları 

savunulabilir. Adana ve Mersin‟de hem toplumsal hem mekânsal ayrışmanın varlığından söz 

edilebilir. Semtlerin birçoğu etnik , bölgesel ve sınıfsal kimliklere göre ayrışmış durumdadır . 

Bu yapı bağlamında Adana ve Mersin‟e yerleşen Suriyelilerin gösterdikleri dağılım üzerinden 

etnik ve sınıfsal durumlarına ilişkin birtakım öngörülerin geliştirilmesi mümkün olmaktadır . 

Mültecilerin yaşadıkları illerdeki işgücü piyasalarına girişleri, illerin ekonomik durumlarına, 

bir diğer deyişle yörenin ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Örneğin Mersin ve Gaziantep 

illerinde ticaret ve sanayi sektörlerinde çalışan mülteciler, Adana ve Hatay‟da mevsimlik 

tarım işçiliği yapmaktadır.  

Çetin çalışmasına göre: İşgücü piyasasına dahil olan Suriyeli mültecilerin çoğunluğu 

%26‟lık oranla ücretli işçi olarak istihdam edilmektedir. Bunların neredeyse tümü kayıt dışı 

halde imalat sanayisinde, çoğunlukla da tekstil sektöründe çalışan işçilerden oluşmaktadır. 

Bunun yanında, Suriyeliler ahşap-doğrama, lokanta, gıda marketleri gibi başka sektörlerde de 

ücretli işçi olarak çalışmaktadırlar. %21‟lik oranla Suriyeli mülteciler geçimlerini 

sağlayabilmek için gündelik geçici işlerde çalışmaktadırlar . Bu işlerin başlıcaları ;mevsimlik 

tarım işçiliği , inşaat ve atık kağıt -plastik toplayıcılığı , çiftlik işçisi gibi iş kollarıdır . Bu işler 

yoğun emek gücünü̈ gerekt irmelerine karşın çok düşük kazanç getiren uğraş alanlarını 

oluşturmaktadır. Alt sınıf kesimle özdeşleştirilebilecek bu gibi iş kolları Suriyelilerin 

çaresizlikleri neticesinde tercih ettikleri geçici süreli işler olarak tarif edilebilir . Bugün Adana 

ve Mersin‟de atık kağıt toplayıcılığı yapanların neredeyse tümü Suriyelilerden, özellikle de 

çocuk olanlardan oluşmaktadır.  

Çetin‟e göre, Çukurova Bölgesindeki Suriyelilere ilişkin diğer bir husus , düşük gelire 

sahip Suriyelilerin yaşadıkları bölgelerin genelde Doğu ve Güneydoğu‟dan göç etmiş ve 

çoğunlukla Kürtlerden oluşuyor olması nedeniyle iki topluluk arasında yaşanan sosyal ve 
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ekonomik ilişkilerin gitgide daha yoğun şekilde yaşanır hale gelmesidir. Bu da onları başka 

etnisiteye mensup diğer gruplara nazaran Kürt işyeri sahibi veya işverenlerle daha sık 

ekonomik ilişkiler geliştirmeleri sonucunu yaratmaktadır . Mülteci işçiler ile Kürtler arasında 

gelişen sıkı ekonomik bağı yaratan diğer sebeplerden de bahsedilebilir. Bunlardan birincisi, 

ortak dil faktörüdür. Halep ve çevresinden gelen Suriyelilerin bir kısmı anadili Kürtçe olan ve 

Kürt kimliğine mensup bireylerden oluşmaktadır . Arap olanların bir kısmı da ikinci dil olarak 

Kürtçeyi konuşabilmektedir . Dil faktörü bu bağlamda Suriyelilerin Kürtle rle daha kolay 

münasebet geliştirmelerine imkan tanımaktadır .İkinci sebep ise , kayıt-dışı çalışmayı 

kolaylıkla sağlayabilen sektörlerin genelde Kürt etnisitesine mensup bireylerce yapılıyor 

olmasıdır. Yoğun ve ucuz emek ihtiyacının en fazla yaşandığı atölye işleri, sebze-meyve hali 

işleri, tarım işçiliği gibi iş kolları çalışma izni olmayan bireylerin iş gücüne katılımını en rahat 

sağlayabilen, bu sebeple de Suriyeli işçilerin en fazla başvurdukları uğraş alanlarını 

oluşturmaktadır. Adana ve Mersin‟de bu gibi iş kollarında Kürtlerin önemli bir payının 

olduğundan bahsedilebilir . Bu gibi iş sağlayabilmelerine karşılık , en güvencesiz çalışma 

koşullarına sahip uğraş alanlarını oluşturmaktadır . Bunun yanında , Kürtlerin Adana ve 

Mersin‟de bulunan diğer etnisitelere mensup bireylere göre Suriyeli işçileri istihdam etmede 

kültürel yakınlık ile cemaatsel dayanışmacı ilişkilerin önemli bir payı olduğundan ayrıca söz 

edilebilir. 

Son zamanlarda yoğun kitlesel akınlara ev sahipliği yapan Türkiye‟nin 

gündemlerinden biri olan göçmen uyumu meselesi ilk kez karşılaştığı bir durum değildir. 

Özellikle yakın bir tarihte başlayan Suriyeli göçü, göçmen uyumu meselesini tekrar gündeme 

getirmiştir. Farklı etnik ve kültürel geçmişleri olan grupların bir arada yaşamaya başlamaları 

bireysel ve toplumsal gruplar düzeyinde birtakım güçlükleri beraberinde getirmektedir. 

Göçmenlerin ev sahibi toplumlara, ev sahibi toplumlarınsa tek kültürlü toplumlardan çok 

kültürlü toplumlara dönüşümünde ve doğal olarak uyumun gerçekleşmesi sürecinde önemli 

sosyal ve psikolojik sorunlar ortaya çıkmaktadır (Kağıtçıbaşı, 2010 akt. Sirkeci, Yüceşahin ve 

Şeker, 2015:4). 

Günümüzde devletler gerek ekonomik gerekse sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı 

isteyerek veya istemeyerek göçmen kabul etmektedir. Göçmenlerin yeni geldikleri kültürle 

ilişkilerini düzenleyen, göçmen politikaları ve göçmenlerin ev sahibi toplumla 

bütünleşmesinde yardımcı olan uyum politikaları bulunmaktadır. Devlet genel olarak eğitim 

sistemi, kamu yönetimi ve medya aracılığıyla göçmenlik ve uyum konusundaki kamu 

politikalarını etkiler. Uyum politikaları ev sahibi toplum ve göçmen grup üyelerinin 
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kültürleşme sürecinden etkilenmekte ve bu süreci etkilemektedir (Berry, 2005 akt. Şeker, 

2015:12). 

Kentsel bütünleşme ve toplumsal uyum açısından eğitim önemli bir unsurdur. 

Göçmenleri uyuma götüren temel süreçlerden biri okul sürecidir. Göçmen ağın varlığı ve 

etkisiyle, göçmen çocukların erken bir dönemde okulla buluşması, göçmen–göç edilen yer 

bütünleşmesinin eğitim süreciyle etkileşimi açısından büyük önem taşır. Bu önem, göçmen 

ağlarıyla birlikte geliştirilen bazı değerlerin, göçmenleri ve göçmen ailelerini de etkilemesinde 

yatar. 

Mersin‟de Suriye göçünün öncesinde de, hızlı göçün yarattığı ortamda eğitim 

olanağına erişmek ve/veya önceliğe alınması güçlüklerle karşılaşmıştır. Göç ile mahallelerde 

artan nüfus ve altyapı yetersizlikleri, yine dil bilmeme, kültürel farklılıklar ve temelde 

ekonomik nedenlerle önceliklerin değişmesi durumu okullarda sorunların yaşanmasına sebep 

olmaktadır. Mersin‟de eğitim alanındaki sorunlar hem 2000‟li yıllarda hem de günümüzde 

farklı göç türleri ve farklı göçmen gruplarıyla da olsa benzer noktalarda devam ettiği 

görülmektedir. Örneğin Mersin‟de göçle birlikte eğitim alanında yaşanan altyapı ve öğretmen 

yetersizliği, geçimsizlik ve işsizlik gibi sorunların doğrudan etkisi altında olduğunu 

görülmüştür. Yine, göç eden ailelerin çocuklarına daha iyi eğitim olanakları sunma gayesiyle 

bu kenti seçtikleri de dikkat çekmektedir (Erjem, 2009:97). 

Zorunlu göç deneyimine maruz kalanların yaşadığı ortak bir gerçekliğin altını çizmek 

gerekir. Bu gerçeklik, siyasal, etnik, kültürel veya dinsel nedenlerle yerinden-yurdundan 

edilenlerin sahip oldukları ekonomik, sosyal ve kültürel sermayenin el verdiği ölçüde uzaklara 

gitmek yönünde geliştirdikleri ortak eğilimdir (Kaya:2012: 37). Bu yönüyle göçe bakıldığında 

hem iç göç hareketliliği hem de dışarıdan göç hareketliliğindeki değişimler anlaşılabilir. 

İnsanlar daha iyi iş, barınma ve eğitim imkanlarına erişmek adına göç etmektedir. Suriyeli 

mültecilerin de eğitim seviyesi yüksek olanların yıllar içerisinde Türkiye‟den Avrupa ülkeleri 

ve Kanada gibi gelişmiş ülkelere daha iyi iş ve yaşam koşulları için gittikleri görülmektedir. 

Suriye göçü ele alındığında, göç edenlerin yaklaşık yarısının 18 yaşın altında olduğu gerçeği, 

çocukların eğitimi konusunun önemini göstermektedir (Göç ve Uyum Raporu, 2018). Eğitim 

alanında uyum, hem kendi başına bir uyum hedefi hem de diğer uyum alanlarına etkileriyle 

bir uyum aracıdır. Eğitime erişimin uluslararası antlaşmalarda kabul görmüş bir insan hakkı 

olmasının yanı sıra, öğrencilere işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri sunarak onlara 

ekonomik uyumun kapılarını da açmakta ve uzun vadede bu dezavantajlı grubun ülke 

ekonomisine katkılarını arttırmaktadır. Bugün yüzde 65‟ler seviyesine ulaşan okullaşma oranı 

çok önemli bir başarı olarak karşımıza çıkarken yine de okullaşmada bölgeler arası farklılıklar 
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ve özellikle sınıflar arası farklılıklar potansiyel sorun alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Okullaşmaya yönelik engeller başta ekonomik etkenler olmak üzere, kültürel ve dil/iletişimsel 

etkenler, bilgilendirme eksikliği ve altyapısal etkenler olarak özetlenebilir. (Yavçan, 2017) 

Erdoğan‟ın yakın dönemde İstanbul, Kilis, Hatay, Gaziantep, İzmir ve Mersin illerinde yaptığı 

saha çalışmasına dayanarak Suriyeli mülteciler ile toplumsal uyum konusunu ele aldığı 

çalışmasında, Suriyeli mültecilerin sıklıkla vurguladıkları konulardan biri çocuklarının eğitimi 

ve geleceği hakkındadır (2015:108). Aynı çalışmada vurgulanan önemli nokta kamp dışında 

yaşayan çocukların %80nini okula gidememesidir (2015:111). 

Savaş zoruyla evlerini ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların savaş bittiğinde 

ülkelerine geri dönme düşünceleri olsa da, özellikle genç kuşak için, burada eğitim ve iş 

imkanını sağlamaya çalışan, dilini öğrenen gençler ve çocuklar için geri dönüşten çok 

Türkiye‟de kalıcılaşma durumu söz konusudur. Bu travmatik birçok durumla hem savaş 

sırasında hem de savaş sonrası göçle birlikte karşılaşan çocukların eğitim yoluyla hem 

toplumsal entegrasyonu hem de toplumsal uyumun ve geleceğin yetişkinlerinin sağlıklı 

bireyler olabilmesi için eğitimin ve okullaşmanın oldukça önemli olduğunu göstermektedir. 

Araştırma kapsamında göç ile şiddet unsurlarındaki ilişkiyi tespit etmek maksadıyla 

Çukurova Bölgesinde (Adana. Mersin liselerinde) eğitim gören lise öğrencileri, veli, okul 

yöneticileri ve öğretmenler üzerinde şiddet araştırması kapsamında kantitatif ve kalitatif 

araştırma yöntemleri bir arada tamamlayıcı olarak yürütülmüştür. Kantitatif araştırmada yüz 

yüze anket görüşmesi yöntemiyle toplanan veriler analiz edilmiştir. Kantitatif araştırma 

yönteminde kullanılan anket daha önce HEGEM Vakfı tarafından TBMM adına yürütülen 

şiddet araştırması anketi revize edilerek oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında Adana ve 

Mersin‟de değişik türden 52 lisede 4. 700 lise ikinci sınıf öğrencisi ile anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir. 

    -Göç etme durumu 

    -Okulda iletişim-etkileşim sorunları ve şiddet 

    -Çocukların arkadaş grupları ve yaşanabilecek sorunlar 

    -Sanal alem, internet kullanımı ve olası riskler 

    -Aile alışkanlıklarının, özellikle şiddet yaşantılarının çocuklara yansıması 

    -Geçmişte yaşanan travmatik olayların çocukların / gençlerin kişilik özelliklerine etkisi 

    -Şiddetin, suçun varlığı, düzeyi ve göstergeleri 

    -Şiddetin doğurduğu tahribatlar ve olası sosyal riskler 
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Araştırma sonucunda toplanan suç ve şiddet mağdurluğu, failliği, suç ve şiddetle 

karşılaşma ile ilgili soruların ilçe, ilçe konumu (merkez-çeper), göç durumuna bağımlılıkları 

ki-kare testi ile test edilmiştir. Bu kırılımlarda elde edilen cevap dağılımları grafiklerle 

görselleştirilmiştir. İlçe bazlı haritalar oluşturulmuştur. 

Araştırmanın kalitatif bölümünde Çukurova Bölgesi ekseninde Adana ve Mersin 

illerinde olmak üzere 220 odak grup görüşmesi ve derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Bu odak grup çalışmaları ve diğer mülakatlar yoluyla veli, yönetici, rehber öğretmen ve branş 

öğretmeninden oluşan 1320 kişiye ulaşılmıştır. Çalışma kapsamındaki liseler yanında ortaokul 

kademesi okullarda, bir okul yöneticisi, okulun rehber öğretmenleri, okul aile birliğinden en 

az iki veli ve en az iki branş öğretmeni olmak üzere ayrı ayrı odak grup toplantıları yapılmış; 

bu görüşmelerde de kantitatif araştırma kapsamında irdelenen konular ve ilişkili diğer konular 

ele alınarak raporlaştırılmıştır. 

Hiç şüphesiz göçü sadece fiziksel anlamda bir yer değiştirme olarak anlamak çok dar 

bir bakış açısını yansıtmaktadır. Nitekim göç, fiziksel anlamda bir yer değiştirmekten çok, 

bireylerin sosyal ve ekonomik çevresinin değişmesine neden olan bir olgudur ki, bu da 

göçmenleri pek çok yeni ve farklı sorunla karşı karşıya bırakmaktadır.  Bu sorunların başında 

yeni sosyal çevrede ikamet edeceği yeri seçme(seçememe), barınma, beslenme ve eğitim 

olmak üzere yeni sosyal çevreye uyum ve bu çevre tarafından kabul edilme gibi problemler 

gelmektedir. Diğerleri bir tarafa, göçün neden olduğu sorunlar içerisinde uyum (anomi) 

problemi öteki sorunlara göre bireyi hem sosyal ama özellikle de psikolojik açıdan en çok 

etkileyen faktör olmaktadır. Nitekim uyum problemi (anomi) bireyler açısından ciddi sosyal 

ve psikolojik travmalara neden olmaktadır. Bu bağlamda birey özellikle şiddet, saldırganlık ve 

keyif verici madde kullanma gibi davranışlarına yönelme ile öfke, kızgınlık, anlamsızlık, 

karamsarlık, suçluluk ve nefret gibi duyguları yaşama durumlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. 

Bu da göç edilen mekanı hem yerliler ve hem de göçmenler açısından yaşanmaz bir mekan 

haline getirmektedir. Dolayısıyla bu durum, söz konusu şehirlerdeki yaşam kalitesini olumsuz 

etkilemekte, bireyleri yaşanılan kentten memnun olmamaya itmekte ve sonuçta söz konusu 

kentlerde tersine göçleri tetiklemektedir.  

Ülkemizde kontrolsüz, özellikle de 1990 sonrası daha çok terör olayları nedeniyle 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kaynaklı zorunlu/zoraki göç dalgalarına maruz kalan 

bölgelerin başında gelen Çukurova Bölgesi gelmektedir. Bu da, yukarıda bahsi geçen 

travmaların söz konusu bölge açısından daha görünür olması anlamına gelmektedir. Buradan 

hareketle, Çukurova Göç Araştırması kapsamında gerçekleştirilecek şiddet araştırmasının, 
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bölgedeki göçün niteliğini ancak daha çok göçün neden olduğu sosyal ve psikolojik 

travmaları anlamak açısından önemli olduğu düşünülmüştür. Bu bağlamda Çukurova Bölgesi 

şiddet araştırması Mersin ilindeki 5 ilçeden (Akdeniz, Mezitli, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir) 

seçilen 25 lisede okuyan 2250 öğrenci ile Adana ilindeki 4 ilçeden (Çukurova, Sarıçam, 

Seyhan ve Yüreğir) 27 lisede okuyan 2455 öğrenci olmak üzere toplam 32 liseden 4705 

öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan soru listesi, TBMM Şiddet 

Araştırma Komisyonu (2007) tarafından hazırlandı ve 21 ilde lise öğrencilerine uygulanmıştır. 

Ayrıca anket HEGEM tarafından revize edilip kısaltılarak 2012-2019 yılları arasında 18 ilde 

120 bin lise öğrencisine uygulanmıştır. Çukurova Göç Araştırması kapsamında uygulanan 

şiddet araştırmasında yer alan anket sorularıyla söz konusu travmaların Çukurova yöresinde 

(Mersin-Adana) liseye devam eden öğrenciler düzleminde; aile içi ve okuldaki şiddet iklimi, 

sosyal çevredeki şiddet iklimi, şiddet ikliminin neden olduğu travmatik sonuçlar anlaşılmaya 

çalışılmıştır. Bu bağlamda, özellikle söz konusu illerdeki sosyal ve psikolojik travmalar; 

fiziksel şiddet, saldırganlık ve keyif verici madde kullanma gibi davranışlarına yönelme ile 

öfke, kızgınlık, anlamsızlık, karamsarlık, suçluluk ve nefret gibi duyguları yaşama gibi 

kriterler açısından ölçülmeye çalışılmış ve sonuçlar detaylı bir şekilde analize tabi tutulmuş 

olup; buradan genel olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Fiziksel şiddet iklimi bağlamında Aile içi şiddetin görünümü: Anket 

sonuçlarına gör hem Mersin ve hem de Adana ilinde ankete katılan öğrenciler genel toplamda 

babalarına göre anneleri tarafından yaklaşık olarak %10 oranında daha fazla oranda şiddete 

maruz kaldığını belirtmiştir. Sonuçlara göç etme değişkeni açısından bakıldığında hem 

Mersin‟de (Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ilçelerinde) ve hem de Adana‟da (Seyhan, Yüreğir, 

Çukurova, Seyhan ilçelerinde) göç eden öğrencilerin göç etmeyen öğrencilere oranla daha 

fazla şiddete maruz bırakıldıklarını belirttikleri görülmektedir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin geçmişte anne-babanın şiddetine tanıklık etme ve 

başkalarının yanında anne-babasının şiddetine maruz bırakılmayla ilgili verdiği cevaplardan 

hareketle elde edilen bulgular da göç ile şiddet arasındaki ilişkinin anlaşılması açısından 

önemli bilgiler içermektedir. Nitekim. Fiziksel şiddet bağlamında araştırmada sorgulanan 

hususlardan bir diğeri de araştırmaya katılan öğrencilerin geçmişte anne-babanın şiddetine 

doğrudan tanıklık etme ile başkasının yanında anne-baba şiddetine maruz bırakılma 

durumlarının tespit edilmesi olmuştur. Araştırma bulguları, ankete katılan öğrencilerin her iki 

il genelinde geçmişte anne-baba arasında yaşanan fiziksel şiddete hemen hemen eşit oranlarda 

(Mersin%20, Adana%19) doğrudan tanık olduklarını; göç değişkeni açısından da, her iki ilde 
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araştırmaya konu olan ilçeler düzeyinde  (Mersin‟in Mezitli ilçesi hariç) göç edenlerin göç 

etmeyenlere oranla anne-baba arasında yaşanan şiddete tanıklık ettiklerini ortaya koymuştur. 

Aynı şekilde araştırma sonuçları, ankete katılan öğrencilerin %15,0‟inin Mersin genelinde 

anne-babaları tarafından başkalarının yanında fiziksel şiddete maruz bırakıldıklarını; göç 

değişkeni açısından (Mezitli ve Tarsus ilçeleri hariç) diğer ilçelerde göç edenlerin, söz konusu 

şiddete maruz bırakıma oranlarının göç etmeyenlere oranla daha yüksek olduğunu 

göstermiştir. 

Aile içi şiddet bağlamında öğrencilerin ağabey, abla tarafından fiziksel şiddete maruz 

bırakılma ve bizzat öğrenciler tarafından kardeşe şiddet uygulama davranışlarına ilişkin 

veriler de ilginç bulgular sunmuştur. Öyle ki hem Mersin ve hem de Adana genelinde 

ağabeyler ablalara göre öğrenci kardeşlerine daha fazla (yaklaşık%7-8 oranlarında) fiziksel 

şiddet uygulamaktadır. Bu durum göç değişkeni açısından da benzer sonuçlar sunmaktadır. 

Örneğin, her iki ilde de göç ettiğini belirten öğrenciler (Hem Mersin ve hem de Adana‟da 

araştırmaya dahil edilen ilçelerin tamamında) göç etmediğini belirtenlere oranla ablalarına 

oranla ağabeylerinden daha fazla oranlarda şiddete maruz bırakıldığını belirtmiştir.  

Aile içi fiziksel şiddet bağlamında araştırmada sorgulanan diğer bir husus da, ankete 

katılan öğrencilerin kardeşlerine ne oranda fiziksel şiddet uygulayıp uygulamadıkları, bu 

oranların göç ile anlamlı bir ilişkisinin olup olmadığı hususudur. Bu bağlamda öğrencilerin 

genelde hem Mersin‟de (%35,8) ve hem de Adana‟da (%35,6) ise kardeşlerine karşı önemli 

oranlarda fiziksel şiddet uyguladıkları tespit edilmiştir. Aynı şekilde her iki ilin araştırmaya 

konu edilen ilçelerinde (Mersin‟in Mezitli ilçesi hariç) göçmen olduğunu belirten 

öğrencilerin, göçmen olmadığını belirtenlere oranla kardeşlerine daha fazla fiziksel şiddet 

uyguladığını belirttiği tespit edilmiştir. 

Ankete katılanların geçmişte kendine kasıtlı olarak zarar verme, etrafındaki hayvanlar 

ve eşyalara zarar verme davranışlarına ilişkin bulgular göçün travmatik boyutunun 

anlaşılmasında bize bazı fikirler vermektedir. Nitekim, hem Mersin (Mezitli ilçesi hariç) ve 

hem de Adana illerinde ankete katılan öğrenciler içerisinde geçmişte kendine bilerek zarar 

verdiğini belirten öğrencilerin oranı, göç etmediğini belirten öğrencilerden daha yüksek 

(Mersin genelinde %8,0, Adana genelinde ise %5,5) çıkmıştır. Aynı şekilde, araştırmaya dahil 

edilen illerdeki ilçeler bağlamında (Mersin‟in Mezitli ilçesi hariç), ankete katılan 

öğrencilerden göçmen olanlar, göçmen olmayanlara oranla hem çevresindeki hayvanlara ve 

hem de eşyalara bilerek daha yüksek oranlarda zarar verdiklerini belirtmişlerdir. Bu veriler, 

öğrencilerden hareketle, araştırmaya dahil edilen iller bağlamında göçün, göçmenler üzerinde 

neden olduğu travmanın başka bir boyutunu göstermesi açısından anlamlı bulunmuştur. 
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Araştırmada fiziksel şiddet bağlamında sorgulanan diğer bir husus da ankete katılan 

öğrencilerin sosyal çevrelerindeki fiziksel ile ilişkisi açısından ele alınmasıdır.  

Sosyal çevre ile fiziksel şiddet arasındaki ilişkisi bağlamında üzerinde durulan ilk 

husus, ankete katılan öğrencilerin öğretmenleri tarafından ne oranda fiziksel şiddete maruz 

bırakıldığı ve bu şiddetin göç bağlamında (göç eden öğrenciler ile göç etmediğini belirten 

öğrenciler düzleminde) değişip değişmediğinin tespit edilmesi olmuştur. Bu 

çerçevede,araştırmaya dahil edilen iller genelinde ankete katılan öğrencilerin verdiği 

cevaplardan, her iki il düzeyinde öğretmenleri tarafından az ya da fazla düzeyde fiziksel 

şiddete maruz bırakıldıklarını belirtenlerin öğrencilerin oranının oldukça yüksek olması 

(Mersin genelinde %37,1, Adana ili genelinde ise %39,1) bakımından oldukça dikkat çekici 

bulunmuştur. Bu bağlamda üzerinde durulması gereken diğer bir husus da,Mersin‟in Mezitli 

ilçesi hariç, her iki il düzeyinde araştırmaya dahil edilen diğer ilçelerin tamamında göç eden 

öğrencilerin, göç etmeyenlere oranla öğretmenleri tarafından az ya da fazla düzeyde fiziksel 

şiddete maruz kaldığını belirtmeleri olmuştur.Göç ile sosyal çevredeki fiziksel şiddet 

bağlamında üzerinde durulan diğer bir husus da araştırmaya katılan öğrencilerin 

çevrelerindeki diğer öğrencilere fiziksel şiddet uygulayıp uygulamadıkları; eğer 

uyguluyorlarsa bunun ne düzeyde gerçekleştiği ile diğer öğrenciler tarafından söz konusu 

şiddete maruz bırakılıp bırakılmadıklarının ve nihayet bu şiddetin göçmen öğrenciler ile 

göçmen olmayan öğrenciler arasındaki uygulanışın değişip değişmediğinin tespit edilmesi 

olmuştur. Bu bağlamda araştırmanın bulguları, okullardaki akran zorbalığının geldiği noktayı 

göstermesi bakımından oldukça ilginç sonuçlar sunmuştur. Öyle ki Mersin‟den araştırmaya 

katılan öğrencilerin %66,5‟i, Adana‟dan araştırmaya katılan öğrencilerin ise %40,0‟ı 

çevresindeki öğrencilere fiziksel şiddet uyguladığı belirtmiştir. Söz konusu oranların 

yüksekliği, bu hususta yetkililerin önlem almasının kaçınılmaz olduğunu göstermesi 

bakımından oldukça anlamlı bulunmuştur. Bu bağlamda dikkat çeken diğer bir veri de, her iki 

ilde araştırmaya dahil edilen hemen tüm ilçelerde (Mersin‟in Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde 

göç eden öğrenciler ile etmeyen öğrencilerde eşit düzeyde) göç ettiğini belirten öğrencilerin, 

göç etmediğini belirtenlere oranla çevresindeki öğrencilere daha yüksen oranlarda fiziksel 

şiddet uyguladığını belirtmeleri olmuştur.Aynı şekilde, araştırmada her iki ilde de ankete 

katılan öğrencilerin neredeyse dörtte birine yakın oranlarda (Adana‟da %24,8, Mersin‟de 

%22,8) çevresindeki öğrenciler tarafından fiziksel şiddete maruz bırakıldıklarını belirtmeleri; 

ayrıca her iki il genelinde (Mersin‟in Mezitli ve Tarsus ilçeleri hariç) göç ettiğini belirten 

öğrencilerin göç etmediğini belirten öğrencilere oranla çevresindeki öğrenciler tarafından 

daha fazla oranda fiziksel şiddete maruz bırakıldığını ifade etmeleri kayda değer görülmüştür.  
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Göç ile bağlantılı olduğu, bu nedenle göçün neden olduğu travmayı anlamaya 

yardımcı olabileceği varsayımından hareketle araştırmada sorgulanan diğer bir husus da 

ankete katılan öğrencilerin, gerek kendilerinin ve gerekse ebeveynlerinin öfke, gerginlik, 

suçluluk, anlamsızlık ve karamsarlık, mutsuzluk, kızgınlık ve saldırganlık, kendinden nefret 

etme ve en önemlisi intihar gibi hisleri yaşayıp yaşamadıkları ile ev ve okul ortamlarında 

öfkeli davranış sergileyip sergilemedikleri gibi hususların tespit edilmesi olmuştur. Bu 

bağlamda araştırmanın bulguları oldukça önemli veriler sunmuştur. Bunları şu şekilde 

özetlemek mümkündür. 

 Mersin‟de ankete katılan öğrencilerin genelde yarıdan fazlası (%53,4) 

kendinden nefret ettiğini belirtirken; göç edenlerin göç etmediğini belirten öğrencilere oranla 

kendinden nefret etme oranı daha yüksek çıkmıştır. Kendinden nefret etme hususunda 

Adana‟da yürütülen bireysel ve odak grup görüşmeleri, Adana‟da da bireylerin kendinden 

nefret etme duygusunun oldukça yaygın olarak hissedildiğini ortay koymuştur. Aynı şekilde, 

ankete katılanların diğer bireylere karşı öfke besleme oranları da oldukça yüksek çıkmıştır. 

Nitekim, Mersin genelinde bu oran  %81.5, Adana genelinde ise %87,0 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu husus da dikkatimizi çeken diğer bir husus da hem Mersin (Yenişehir, 

Mezitli ve Tarsus ilçeleri hariç) ve hem de Adana genelinde ankete katılanlardan göç ettiğini 

belirtenlerin göç etmediğini belirtenlere oranla diğer insanlara karşı daha fazla öfke 

beslediğini belirtmeleri olmuştur.  

 Araştırmada ankete katılan öğrencilerin hem Mersin (Mersin genelinde %79,9) 

ve hem de Adana genelinde (%68,2) oldukça yüksek oranda suçluluk duygularını yaşadığı 

tespit edilmiştir. Genelde göç edenlerde göç etmeyenlere oranla suçluluk hissetme duygusu 

oranının yüksek çıkması (Mersin‟in Mezitli ve Tarsus ilçeler hariç) göç ile bu his arasında 

anlamlı bir ilişki olduğunu göstermesi bakımından ilgi çekici bulunmuştur.  

 Araştırma sonuçları, ankete katılan öğrenciler arasında anlamsızlık ve 

karamsarlık duygularını yaşama oranlarının da oldukça yüksek olduğunu ortaya koymuştur 

Nitekim Adana genelinde bu oranın %81,4 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleşmesi oldukça 

anlamlı görülmüştür. Bu bağlamda göç edenlerde bu oranın göç etmeyenlere oranla daha 

yüksek çıkması da kayda değer bulunmuştur. Benzer şekilde araştırma kapsamında Mersin‟de 

gerçekleştirilen bireysel ve odak grup görüşmelerinde de bu duygunun Mersin genelinde de 

oldukça yoğun şekilde yaşandığını göstermiştir. 

 Araştırma kapsamında göç ile bağlantılı olarak sorgulanan diğer bir husus da 

ankete katılan öğrencilerin intihar duygusunu yaşayıp yaşamadıkları, yaşıyorlarsa bunu ne 
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oranda yaşadıklarının tespit edilmesi olmuştur. Bu bağlamda da anket sonuçları önemli veriler 

sunmuştur. Öyle ki, Mersin genelinde ankete katılan öğrencilerin %37,6‟sı intihar duygusu 

yaşadığını ifade etmiştir. Göç bağlamında bu duygunun tezahürüne baktığımızda, hem göç 

edenlerin ve hem de etmeyenlerin yarıdan fazlasının eşit oranlarla (%52,0) bu duyguyu 

yaşadıklarını ifade ettiklerini görmekteyiz. Araştırma kapsamında Adana‟da gerçekleştirilen 

bireysel ve odak grup görüşmelerinde de ilde intihar duygusunun özellikle göç alan 

mahalleler ile sanayi ve kenar mahallerinde daha yoğun yaşandığı tespit edilmiştir.  

 Mersin‟de ankete katılan öğrencilerin genelde çok büyük bir kısmı (%78,9) 

genelde kızgınlık ve saldırganlık duygularını yaşadığını belirtirken, bu oran göç edenlerde 

(%80,0) göç etmeyenlere oranla daha yüksek çıkmıştır. Bu oran, il geneline göre özellikle 

Akdeniz, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde daha yüksek seviyelerde gerçekleşmiştir. 

 Araştırmada hem bizzat ankete katılan öğrencilerin hem de ebeveynlerinin 

öfkeli davranışlar sergileme durumları ile öğrencilerin kendilerini gerek ev ve gerekse okul 

ortamlarında gergin ve mutsuz hissetme duygularına ilişkin ilginç sonuçlara ulaşılmıştır. 

Nitekim, Adana‟da ankete katılan öğrencilerin verdikleri cevaplardan ve hem de Mersin‟de 

gerçekleştirilen bireysel ve odak grup görüşmelerinde her iki il düzeyinde ev ortamında öfkeli 

davranışlar sergileme davranışının oldukça yüksek olduğu; bu oranın Adana‟nın araştırmaya 

dahil edilen ilçelerin tamamında göç etmeyen öğrencilere göre göç eden öğrencilerde daha 

yüksek oranda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ankete katılan öğrencilerin verdikleri 

cevaplardan,  her iki il düzeyinde öğrencilerin hem annelerinin ve hem de babalarının yarıdan 

fazlalarının evde öfkeli davranışlar sergilediklerini belirtmeleri; yine bu oranların her iki ilde 

de göç etmeyenlere oranla göç eden öğrenci ebeveynlerinde daha yüksek seviyelerde 

olduğunun tespit edilmesi de anlamlı bulunmuştur. Aynı şekilde, ankete katılan öğrencilerin 

önemli bir kısmının her iki il düzeyinde hem evde ve hem de okul ortamında kendilerini 

gergin ve mutsuz hissettiklerini belirtmeleri; yine her iki il düzeyinde genelde göç ettiğini 

belirten öğrencilerin göç etmediğini belirten öğrencilere oranla evde ve okulda kendilerini 

gergin ve mutsuz hissettiklerini belirtmeleri önemli bulunmuştur. Bu veriler, göç ile gerginlik 

ve mutsuzluk hisleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyması açısından kayda değer görülmüştür.  

 Araştırmada kapsamında sorgulanan bir husus da öğrencilerin şiddet içerikli 

bilgisayar oyunlarını ne oranlarda seyrettikleri ile bu oranların göç ile anlamlı bir ilişkisinin 

olup olmadığının tespit edilmesi olmuştur. Bu bağlamda, Mersin‟de ankete katılan 

öğrencilerin genel toplamda yarıdan fazlasının (%54,3), Adana ilinden ankete katılan 

öğrencilerin de genel toplamda de yarıya yakınının (%46,7) şiddet içerikli bilgisayar 

oyunlarını seyrettiklerini ifade etmiştir. Aynı verilere göre, hem Mersin ve hem de Adana 
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genelinde göç ettiğini belirten öğrencilerin şiddet içerikli bilgisayar oyunlarını seyretme 

oranlarının (Mersin genelinde %59,3, Adana genelinde %49,9) göç etmediğini belirten 

öğrencilerden (Mersin genelinde %52,0, Adana genelinde %45,7) daha yüksek çıkmıştır.  

 Araştırmada Adana‟dan ankete katılan öğrencilerin il genelinde %30,8‟inin 

okul çevresinde şiddete maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Burada dikkatimizi çeken en önemli 

husus, göç değişkeni ile okul çevresinde şiddete tanıklık etme hususundaki anlamlı 

farklılaşmadır. Öyle ki ankete katılan öğrencilerden göç ettiğini belirten öğrencilerin % 

36,6‟sı okul çevresinde şiddete maruz bırakıldığını belirtmişken, bu oran göç etmediğini 

belirtenlerde %28,7 olarak gerçekleşmiştir.  

 Araştırmada Adana‟dan ankete katılan öğrencilerin önemli bir kısmının (genel 

toplamda %69,9) yaşadığı sosyal çevrede kavgaya tanıklık ettiklerini belirttikleri tespit 

edilmiştir. Ancak bu bağlamda göç değişkeni ile söz konusu kavgaya tanıklık etme durumu 

arasında anlamlı bir ilişki kurulamamıştır. Nitekim, ankete katılan öğrenciler içerisinde göç 

etmediğini belirtenlerden yaşadığı çevrede kavgaya tanıklık ettiğini belirtenlerin oranı %70,7 

iken, bu oran göç etmediğini belirtenlerde %67,6 olarak gerçekleşmiştir.  

 Araştırmada sorgulanan diğer bir husus da ankete katılan öğrencilerden 

hareketle göç bağlamında Çukurova yöresinde sigara, alkol ve uyuşturucu ve uçucu maddeler 

gibi keyif verici maddelerin ne derece kullanıldığının tespit edilmesi olmuştur. Bu bağlamda 

Mersin‟den ankete katılan öğrencilerin genel toplamda yarıdan fazlasının (%52,2), Adana‟dan 

ankete katılan öğrencilerin genel toplamda %48,4‟ünün keyif verici maddeleri kullandığını 

veya söz konusu maddelerin sosyal çevrelerinde kullandığına tanıklık ettiğini belirtmeleri 

oldukça önemli bulunmuştur. Öyle ki, her iki il düzeyi ortalamasını ele aldığımızda ankete 

katılanların yarıdan fazlasının keyif verici maddeleri kullandığı anlaşılmaktadır ki, bu durum 

üzerinde durulması elzem hususlardan birisi olmaktadır. Yine bu hususta dikkatimizi çeken 

diğer bir önemli konu da, göç değişkeni ile söz konusu maddeleri kullanma davranışı arasında 

bir ilişkinin olup-olmadığının tespit edilmesi olmuştur. Veriler, Adana genelinde göç ettiğini 

belirten öğrencilerden söz konusu maddeleri kullandığını belirtenlerin oranının göç etmediğini 

belirten öğrencilere oranla daha yüksek olduğunu, Mersin genelinde ise her iki grup açısından 

eşit oranlarda (%52,0) gerçekleştiğini göstermektedir. 

 Araştırmada, özellikle göç ile ilişkisi bağlamında üzerinde durulan diğer bir 

önemli husus da ankete katılanların cinsel taciz olayıyla karşılaşıp karşılaşmadığı ile sosyal 

çevrelerinde cinsel tacize (kendi dışındaki bireyler arasında) tanıklık etme oranlarının tespit 

edilmesi olmuştur. Araştırmada, Mersin‟den ankete katılan öğrencilerden genel toplamda 
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cinsel tacizle karşılaştığını belirtenlerin oranı %15,2 olarak gerçekleşmiştir. Araştırmada göç 

değişkeni açısından cinsel tacize karşılaşma davranışı ile ilgili çok anlamlı ilişkiler 

kurulamamıştır. Nitekim araştırmada, göç ettiğini belirten öğrenciler ile göç etmediğini 

belirten öğrencilerin cinsel tacizle karşılaşma oranları neredeyse birbirine eşit oranlarda (göç 

edenlerde %15,9, göç etmeyenlerde %14,9) gerçekleşmiştir. Ankete verileri, Mersin 

genelinden ankete katılan öğrencilerin genel toplamda neredeyse yarıya yakının (%47,8)  

sosyal çevrelerinde cinsel tacize tanıklık ettiğini ortaya koymuştur ki, bu durum, oldukça 

önemsenmesi gereken bir husus olarak karşımızda durmaktadır. Bu bağlamda dikkatimizi 

çeken diğer bir husus da, göç değişkeni ile sosyal çevrede cinsel tacize tanıklık etme 

arasındaki anlamlı ilişki olmuştur. Öyle ki, göç ettiğini belirtenlerden sosyal çevresinde cinsel 

tacize tanıklık ettiğini belirtenlerin oranı (%51,6), göç etmediğini belirten öğrencilere (%45,9) 

oranla daha yüksek gerçekleşmiştir.  

Çukurova bölgesinde göçün eğitime etkisi üzerinde önemle üzerinde durulması 

gerekir. Bu çalışma göçle bağlantılı olarak okullarda oluşan sorunlara ilişkin başlıca temalar 

şunlardır: 

- Okula devamsızlık 

- İletişim sorunu (kültür,köy-kent farklılığı) 

- Uyumsuzluk, çatışma ve gruplaşma (her iki etnik grup için) 

- Mevsimlik tarım işçisi aile ve yerleşikliğin kısa süreli olması 

- Ailesel ve toplumsal travmalar 

- İletişim sorunu (dil bilmeme-yeteri kadar bilmeme, ailenin dil bilmemesi) 

- Ekonomik sıkıntı 

- Çocuk işçilik 

- Ailede düşük eğitim seviyesi 

- Erken yaşta anne-babalar 

- Kalabalık ev yaşamı 

- Şiddet eğilimi yüksek çevre ve aile 

- Akran zorbalığı 

- Şiddet ve suç eğilimi  
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30 yıla varan yoğun göç alan bir bölge olması itibariyle göçle birlikte toplumsal uyum ve 

eğitim alanındaki sorunların, artan göç ve değişen göçmen profiliyle birlikte,  kimi yönleriyle 

arttığı söylenebilir. Özellikle daha önceden göç deneyimi olan mahallelerle dezavantajlı, 

düşük gelir ve düşük eğitim seviyesine sahip mahallelerde eğitim alanında yaşanan bu 

sorunların artış gösterdiği görülmektedir. Bu bağlamda öncelikle okullardaki sınıf 

mevcudiyetleri düzenlenmeli ve gerekli altyapı ve rehber öğretmen eksiklikleri giderilmelidir. 

Eğiticilerin eğitimi tüm okul yöneticilerine ve öğretmenlere düzenli aralıklarla verilmeli, 

okullardaki durum yine düzenli kontrol edilerek gelişim gözlenmelidir. Eğitim çağındaki 

çocukların ve ailelerinin en büyük sorunu Türkçe dilini bilmemeleri ya da yetersiz 

bilmeleridir. Bu nedenle okul öncesi ve okul dışı zamanlarda öğrencilerin Türkçe bilgisini 

pekiştirecek etüt dersler eklenebilir. Yine ailelerin dil eksiğini gidermek için aynı okullarda 

Türkçe dil eğitimi verilebilir veya yakın çevredeki dil merkezlerinde ücretsiz dil eğitiminde 

faydalanmaları için yönlendirilebilir. Çocuk bakımı ve eğitimi, travma durumlarının yönetimi 

gibi konularda ebeveynlere yönelik eğitici seminerler sistematik olarak düzenlenmeli ve 

ebeveynlerin katılımı sağlanmalıdır. Okullardaki şiddet eğilimi akran zorbalığı, dışlama gibi 

durumların önüne geçmek için öğrencilere yönelik eğitici seminerler verilmeli bu konudaki 

kitap ve görsel dokümanların okul kütüphanelerinde ve ilçe kütüphanelerinde temin edilebilir 

olması sağlanmalıdır.  

Çukurova Bölgesi (Adana, Mersin illeri) "Sosyal Risk Haritası Projesi" ile bağlantılı ve eş 

zamanlı yürütülen "Çukurova Bölgesi Göç Analizi Projesi" ekseninde gençlere uygulanan 

"psiko-sosyal sapma ve şiddet anketi" göstermiştir ki, genel olarak tüm gençlik ciddi 

zorlanmalarla karşı karşıyadır. Bu toplumsal gerçekliği bilerek göç ve sosyal sapma, şiddet, 

suç vb olumsuzluklar arasındaki bağlantılar üzerinden değerlendirmelere girişmeliyiz. Ailesi 

göç eden çocuklar ve gençlerin daha çok uyum sorunları yaşadığı, daha çok risk altında 

bulunduğu araştırmada açık olarak ortaya konmuş olsa da öncelikli öneriler tüm aileleri ve 

tüm çocuk ve gençleri kapsayacak genellikte olacaktır.  

Çukurova sosyal risk haritası ve göç analizi çalışması sonuçları göstermiştir ki, bölgeye 

yönelik merkezi kurumsal hizmetler ve yerel hizmetler, ülkenin genel sosyal politikaları ve 

uygulamaları rutininden farklı planlanmalıdır. Bu bağlamda; 

1. Adana ve Mersin illerinin öğrenci sayısı 200'ün üzerindeki tüm okullarında olmak üzere 

rehberlik servislerinden başka, "Sosyal Araştırmalar ve Aile Destek Merkezleri" kurulmalıdır. 

2. Tüm ortaokul ve liselerde "Müzakere ve Arabuluculuk" modeli hayata geçirilmelidir. 



 
 

290 
 

3. "Birlikte yaşama kültürünü" güçlendirmeye ve şiddeti, suçu önlemeye  yönelik tüm 

kesimleri kapsayacak bir "koruyucu hukuk eğitimleri seferberliği" ilan edilmelidir. 

4. Yerel yönetimler sosyal risk analizlerinde ortaya konan tehdit ve tehlikelerle mücadeleyi 

görev edinen "Sosyal belediyecilik" uygulamalarına geçmeli; her ilçede ayrı ayrı ailelere 

yönelik psiko-sosyal hizmet merkezleri kurmalıdır. 

Çalışma bölgesindeki tüm toplum kesimlerine yönelik olarak yukarıda sayılan dört hizmet 

yapısının acilen hayata geçirilmesine ihtiyaç vardır. Ancak, göç edenlere yönelik daha fazlası 

gerekir. 

Göç, bir yere bir şekilde yurdunu bırakıp gelerek yerleşenler için de, yerleşilen yerdeki kent 

sakinleri için de zorluklar barındıran bir olgudur. Özellikle zorunlu göçlerin (kan davasından 

kaçış, terör ve çatışmalardan kaçış vb gibi) göç edenlerde ciddi travmalar yaratacağı açıktır. 

Yaşanan travmalar uzun yıllara, dahası sonraki nesillere olumsuz etkileri olacaktır. Bu etkiler 

zorunlu göçe maruz kalan bireylerde şüphecilik, güvensizlik, karamsarlık ve dahası öfke, kin, 

saldırganlık duygularına yol açma olasılığı yüksektir. Göç sorununu yüksek düzeyde yaşayan 

toplumlarda (diğer nedenler yanında) sapma, şiddet, suç, isyan, terör olayları boyutunda 

sıkıntılar yaşanabileceğini çeşitli bilimsel araştırmalardan anlamak mümkündür.  

Yetkililer tarafından kamusal ahlaka ve düzene tehdit olmakla suçlanan insanlar hayatta 

kalmak için çeşitli stratejiler geliştirmişlerdi; dışarıdan bakan birisi bunları yabancılardan 

oluşan, yaşam tarzları ve belirli değerler etrafında birleşmiş gelip geçici toplum kesitleri 

olarak görebilirdi. İncelediğimiz örneklerin bazıları gerçekten de sosyal olarak dışlanmış 

insan gruplarının bir alt kültür oluşturduğunu gösteriyor. Sapkın yoksullar pek çok örnekte 

sadece üç seçeneğe sahipti; kendini örgütleme, isyan ve göç(Jütte, R, 2011:19). 

Bir toplumun, bir kitle hareketi için elverişlilik derecesini en iyi gösteren olay, boşalacak yol 

bulamamış öfke ve bunalımdır. Kitle hareketlerinin doğuşundan önceki dönemlere ait 

açıklamaların hepsi genel bir bunalımdan bahsetmişlerdir: ve başlangıç dönemlerindeki kitle 

hareketlerinin, sömürülenlerden ve ezilenlerden ziyade, bunalanlar arasından taraftar ve 

sempatizanlar bulması daha güçlü bir olasılıktır. Kitle ayaklanmalarını kışkırtmakla görevli 

bir kişi için, halkın can sıkıntısından bunalmış durumda olması, ekonomik ve politik 

yolsuzluklar içinde kıvranır durumda olması da elverişli bir ortamdır. Bunalım içinde olan 

insanlar, başta kendi kendilerinden sıkılan insanlardır(Hoffer, E. (1998: 63,64). 

Lise öğrencilerine uygulanan sapma ve şiddet anket verileri göstermiştir ki; "evlerinde öfkeli 

davranışlar" gösterenlerin oranı göç edenlerde %82 ve yerleşik olanlarda %76'dır. Adana 
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Çukurova ilçesinde ise bu oran göç edenlerde %92'dir. "Kasıtlı olarak kendine fiziki zarar 

verme" durumu göç edenlerde %44, yerleşik aile düzeni olanlarda %39'dur. Bu oranın en 

yüksek olduğu ilçe ise %49 ile Adana Çukurova ilçesidir. "Anlamsızlık ve karamsarlık 

duyguları yaşama" durumu göç edenlerde %84, yerleşik yaşayanlarda %81 oranındadır. Bu 

oranın en yüksek olduğu yer ise (%95), yine Adana ili Çukurova ilçesidir. Göçe maruz kalan 

ailelerin çocuklarına, gençlerine ve yetişkinlerine yönelik etkin sosyal hizmet modelleri 

geliştirmek ve uygulamak için, öncelikle çalışmada ortaya konan bu aşırı "öfke davranışları", 

"kendine fiziki zarar verme" ve yaşanılan "anlamsızlık ve karamsarlık" duygu durumları iyi 

araştırılmalıdır. Bu üç faktörün hangi düzeyde göç edenlerin kendi kültürel yaşantılarından ve 

hangi düzeyde göç olayına bağlı yaşantılardan olduğunun belirlenmesi önemlidir. 

Paylaşılan bir geçmiş travma konusundaki, yorumlar, fanteziler ve duygular şu andaki bir 

duruma ait olanla karışır. Bir zaman çöküşünün etkisi altında, insanlar geçmiş travmatik olayı 

şimdiki benzer bir olaydan entelektüel düzeyde ayırabilir; ancak duygusal olarak her iki olay 

birbirine karışır. Nesiller arası geçiş, yetişkin bir insanın bilinçdışı olarak, travmatize olmuş 

benliğini, gelişmekte olan çocuklarının kişiliği üzerine dışsallaştırmasıyla oluşur. Çocuklar 

doğal olarak bir önceki neslin istenmeyen, sorunlu parçaları için bir taşıyıcı ya da depo haline 

gelir. Atalarının travması için yas tutmak ve bu travmaya bağlı aşağılanma ve çaresizlik 

duygularını tersine döndürmek bu sonraki neslin/çocukların görevi haline gelir(Volkan, V. 

1999:48, 57). 

Terör örgütünde uzun yıllar kalmış ve önemli görevlerde bulunmuş Şemdin Sakık'ın, 

Cezaevinde kendisiyle yapılan bir saha çalışmasında Güneydoğu'dan diğer illere doğru 

yaşanan zorunlu göçler üzerine ifadeleri çarpıcıydı: "Devlet, dağlardaki 5,6 bin teröristten 

değil; esas köylerinden zorla gönderilen şehirlere dağılmış ailelerin devlet düşmanı olarak 

yetiştirilen çocuklarından korksun. Onlar yakın gelecekte devlet için, toplum için daha 

tehlikeli olacaklar; sırası gelecek hiç kimseyi, terör örgütünü bile dinlemeyecekleri olaylara 

girişeceklerdir(Solak, A. 2009-2018). Sonraki yıllarda terör hükümlüsü Sakık'ın. Öngörüsü 

gerçek oldu; KCK terör yapılanması ortaya çıktı ve şehirlerde adını koymakta zorlanılan 

olaylar yaşanmaya başlandı. Bu nedenlerledir ki, göç üzerinde sadece anın, gündelik yaşamın 

gösterdiği sahneyi hesap ederek değil, gelecek riskleri öngörerek çalışmalar yapmak, 

hizmetler üretmek gerekir. 

 Belli koşullarda, insanoğlu "ötekileri" gözünü kırpmadan öldürebilir. Kimlik uğruna, ortak 

bir terör dalgası başlatabilir ve sonuçları onlarca hatta yüzlerce yıl hissedilecek kitlesel 

travmalar gerçekleşebilir. Ötekilerin aşağılanması ve öldürülmesi, buna karışan toplumlarda 
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yeni politik ideolojilerin evrilmesine, var olan kültürel törenlerin zehirlenmesine ve yıkıcı 

hale dönüştürülmesine, geniş grup kimliğinin değişikliğe uğratılmasına yol açar. Kısaca, 

onlarca, belki yüzlerce yıl sonra yeni kitlesel trajedilerin oluşması için semin hazırlar(Volkan, 

V. 2007:5,6). 

Çukurova Bölgesi değişik zamanlarda, çok değişik sebeplerle ve çok değişik yerlerden gelen 

göç dalgalarına sahne olan coğrafya özelliğini taşımaktadır. Göçle gelenlere yönelik etkin 

hizmet usullerine ihtiyaç olduğu açıktır. Ancak az sayıdaki ve sınırlı güçteki araştırmalarla en 

etkin hizmet modellerinin ortaya konabilmesi pek mümkün görülmemektedir. Adana ve 

Mersin ili ve ilçelerinde yapılacak yerleşim yeri çalışmalarından çok, göçle gelen kitlelerin 

sosyo- demografik özelliklerine göre belirlemelerde bulunulmasına ihtiyaç vardır. Göçle 

gelen farklı kitlelerin sadece içinde bulundukları ekonomik şartlarının, geçim durumlarının 

araştırılmasına değil; aile olarak, aile bireyleri olarak (özellikle çocuk ve gençlerin) hangi 

duygu-düşünce-beklenti içinde olduklarının da bilinmesine ihtiyaç vardır. 

Bu araştırmada "okul değiştirme", ailesinin kiracı ya da ev sahibi olması ile, gençlerin aile, 

çevre ve okul bağlamında sapma ve şiddet durumları da değişken olarak alındı. Göçle gelenler 

kadar olmasa da, kendi kirada oturan ailelerin çocukları ve okul değiştiren öğrenciler 

diğerlerine göre daha fazla risk altında oldukları belirlendi. 

Ötekilerin elinde travmatize olan topluluklar üzerinde kırk yıldır yaptığım gözlemlerde, 

insanların sığınmacı/göçmen olmak için ille de fiziksel olarak yer değiştirmeye  

zorlanmalarının gerekmediğini fark ettim. Aynı yerde yaşamayı sürdürseler bile, tanıdıkları 

çevre "sürgün edilmiş duygusu" yaşatabiliyordu. Söz gelimi çevrelerinin fiziksel görünümü 

muazzam biçimde değiştiğinde, evler yıkılıp ağaçlar söküldüğünde, kaybedilen insanların ve 

şeylerin imgeleriyle cebelleşme durumunda kaldıklarında insanlar süreğen yasa girebilirler; 

suçluluk, utanç ve aşağılanma yaşar ve sığınmacı psikolojisi geliştirebilirler(Volkan, V. 2009: 

107). 

Göç olgusu üzerine yapılacak sosyal araştırmaların mutlaka konu ile ilgili çok deneyimli 

bilim insanlarınca yapılması gerekir. Descartes'in "Hakikati metotsuz aramaktansa, onu 

aramaktan vazgeçmek daha iyidir" deyişi, riskli sosyal konulardaki her tür çalışmalar için 

ayrıca yol göstericidir. Ortaya konacak hizmet modelleri ne olursa olsun, göç edenlerle ilgili 

çalışmaları yürütecek uzmanların alanlarında en az lisans üstü eğitim almış olmaları ve 

yürütecekleri hizmetlerin niteliğine göre de özel hizmet içi eğitimden geçmiş olmaları 

elzemdir. Bu şart, var olan Bakanlıkların illerdeki kurumları için de, yeni oluşturulacak 

hizmet yapıları için de böyledir. 
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