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ÖNSÖZ

Değerli Okurlar!

Bizler, Almanya‘ya kariyerimiz, geçmişimiz, deneyimimiz veya yeni deneyim kazanma arzumuzla; öfke-
miz, sevincimiz, kavgamız veya heyecanımızla gelen kadınlarız. Türkiye‘deki sınırlamalardan yaşam alanı 
bulamayıp Berlin’e gelerek yeni bir hayat kurmaya çalışanlarız. Buralı dostlarımızın da desteğiyle dayanışma 
ağımızı genişlettik ve sonucunda Berlin merkezli bir kadın derneği olan PUDUHEPA’yı yarattık.

Kadın, çocuk, LGBTİ+ öncelikli olmak üzere her bireyin kendi değerleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ken-
di hayatına yön verme, insanlık onuruna yakışır şekilde yaşama hakkını savunuyoruz.

Hedeflerimiz:

• Berlin’in sosyal, ekonomik ve kültürel alanda sunduğu hakları ve hizmetleri ortaya çıkarmak, bunları 
hedef kitlemize ulaştırmak;

• Dayanışma ağları kurmak;
• Hedef kitlemizin karşılaştığı sıkıntılara dikkat çekerek farkındalık yaratmak;
• Sanatımızla, bilimsel araştırma ve incelemelerimizle, eğitim programlarımızla kültürlerarası diyaloğun 

artırılmasına, karşılıklı anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesine katkı sunmak;
• Kadınlarla birebir çalışarak, alışmaya çalıştıkları bu yeni toplumsal düzende kendi uzmanlıkları doğrul-

tusunda yer edinebilecekleri projeler geliştirmek.

Hedeflerimizi gerçekleştirmek için “Kadın Platformu” ve “Dayanışma Platformu” olmak üzere iki ana 
çalışma alanı belirledik. Kadın Platformu, farklı alanlarda uzmanlaşmış veya uzmanlaşmak isteyen kadın-
larla çalışarak toplumsal alanda yer edinmelerine destek verecek, hak temelli ulusal veya uluslararası si-
vil toplum kuruluşları ile dayanışma ağları kuracak, kadın hakları konusunda farkındalık yaratacak proje-
ler yürütecek.

Dayanışma Platformu ise yeni gelenlerin karşılaştığı sıkıntıları hafifletmek veya çözmek üzere danışanla-
rına bir yol haritası sunacak. Platformun amacı yeni gelenlerin problemlerini anladıktan sonra mümkün ol-
duğunca çok ve hayatı kolaylaştıran bilgiyi onlara aktarmak.

Hem kendi derdimize çare, hem de Türkiye’den Almanya’ya göçün kısa vadede bitmeyeceği öngörüsüy-
le yeni gelenlere destek olabilmek adına Dayanışma Platformu’nu önceliğimiz olarak belirledik ve bu plat-
formda “Neler yapabiliriz?” sorusunu sorduk kendimize.

İşte elinizdeki çalışma “Neler yapabiliriz?” sorusunun cevabıdır. İstedik ki öncelikle karşılaşılan prob-
lemli alanları tespit edelim, adını koyalım ve önceden üretilmiş çözümler var ise onlara ulaşalım. Ve istedik 
ki bu veriler hem yeni gelenlere ulaşsın, hem de karar alıcılara, aynı alanda çalışanlara ve sivil toplum ku-
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ruluşu temsilcilerine. Belki böylece hem farkındalık yaratırız, hem de çözüm üretmeye her kesimi dahil et-
miş oluruz.

PUDUHEPA Derneği olarak bu projenin gerçekleşmesini sağlayan araştırmacımız sosyolog Sayın Tuğ-
ba Kıratlı Spriewald’e; bu projeyi destekleyerek emeklerini esirgemeyen Sayın Selen Müldür ve Sayın Bel-
ma Bağdat’a; işbirliklerinden dolayı Rosa Lüksemburg Vakfı’na; mekanlarını açarak Puduhepa’ya ofis imka-
nı sunan Sayın Rauf Uluç ve Yeşil Ev Derneği ekibine ve aynı şekilde Sayın Arne Krüger ve Moving Targets 
Consulting ekibine; mekan ve teknik desteklerinden dolayı Demokratie in der Mitte - Fabrik Osloer Straße 
Derneği’ne; Puduhepa’yı başından beri destekleyen ve Puduhepa’nın kurumsal kimliğini oluşturan karika-
türist/grafiker Sayın Kemal Gökhan Gürses’e; araştırmanın tasarım ve veri analizi aşamasını destekleyen Sa-
yın Sosyolog Akın Bakıoğlu’na, tüm anket ve odak grup çalışması katılımcılarımıza ve Puduhepa gönüllü-
lerine teşekkür ederiz.

Dayanışmayla kalın,

PUDUHEPA Ekibi
Kasım 2018, Berlin



BERLİN’DEKİ YENİ DÖNEM
TÜRKİYELİ1 DİASPORANIN
İHTİYAÇ ANALİZ RAPORU

1 Metin Uçar, Dışarıda Bir Türkiyeli Diaspora Kimliği Oluşturmak Mümkün mü?, Yazılı Bildiri, 2. Uluslararası Davraz Kongresi, 2014
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BÖLÜM I

AMAÇ VE YÖNTEM

1.1 Araştırmanın Amacı

‘İhtiyaç Analizi’ projesi Türkiye’den Berlin’e özellikle 2015 senesinden sonra yeni bir hayat kurmak üzere 
gelmiş olan kişilerin ihtiyaçlarını, sıkıntı yaşadıkları alanları belirlemek ve çözüm önerilerinin neler olabile-
ceğini anlamak ve birlikte üretmek üzere Temmuz 2018’de başlatılmıştır. Proje iki ayaklı gerçekleştirilmiş-
tir: (a) Sosyal medya ve e-mail üzerinden yayılan çevirimiçi anket çalışması, ve (b) Eylül 2018 ayında ger-
çekleştirilen “Odak Grup Çalışması”. Projenin amacına ulaşabilmesi için yapılan bu iki faaliyetin detayları 
‘Metodoloji’ kısmında yer almaktadır. Buna ek olarak; projeye katılım sağlamış olan bireylerin profili çıkar-
tılarak, Berlin’deki yeni dönem Türkiyeli diasporanın tümünü temsil etmese de, genel bir resminin çıkarıl-
ması hedeflenmiştir.

Projenin temel amacı yukarıda da belirtildiği gibi “Yeni Gelenler”in ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve bu 
sonuçların kamuoyu ve daha da önemlisi Berlin’deki karar vericiler ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsil-
cileriyle paylaşılmasıdır. Raporun bu kurumlar ve kamuoyuyla paylaşılmasının iki temel amacı vardır. Bun-
lardan ilki, Berlin’e yeni gelenlerin ihtiyaçlarının çözümünde aktif rol oynayabilecek kişilerin ve tarafların, 
bu ihtiyaçlardan haberdar olmalarını sağlamaktır. İkincisi ise, hem ihtiyaçların tespitinde, hem de çözüm-
lerin üretilmesi aşamasında “Yeni Gelenler”i bu sürece aktif olarak dahil etmek, dahil olamayanları ise ha-
berdar etmektir.

Kısacası ‘İhtiyaç Analizi’ projesi hem kamuoyu için, hem de “Yeni Gelenler” için farkındalık yaratmayı he-
deflemektedir.

Kim bu ‘Yeni Gelenler’?

Berlin son bir kaç yıl içinde basın, bilişim, akademi, sanat gibi birçok farklı alanlarda çalışan Türkiyeliler 
için önemli bir göç şehri haline gelmiştir.

Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) tarafından yayınlanan istatistiğe göre 2006-2014 yılları arasında Al-
manya’dan Türkiye’ye geri göç eden Türkiyeli sayısı Türkiye’den Almanya’ya göç eden kişi sayısından daha 
fazladır. Ancak, 2015 yılında bu denge değişmiştir ve Türkiye’den Almaya’ya göç eden Türkiyeli birey sayı-
sı Almanya’dan Türkiye’ye geri göç eden Türkiyeli sayısını geçmiştir.1

2017’nin Aralık ayında BBC Europe internet gazetesinde yayınlanan habere göre özellikle 11 Ocak 2016 
tarihinde “Barış için Akademisyenler” tarafından resmi olarak imzaya çıkan metnin ardından ve 15 Tem-
muz 2016 darbe girişimi sonrasında, Türkiye’den Avrupa kentlerine olan göç dalgası büyük bir hız kazan-
mıştır. Bu darbe girişiminin ardından yaklaşık 60.000 kişi tutuklanmış ve 150.000 kişinin de işine son veril-

1 http: //www.bpb.de/internationales/europa/tuerkei/253189/heimat-almanya
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miştir. Bu göç dalgasının resmi bir bilançosu olmamasına rağmen, yine aynı haber kanalında yayınlanan İn-
giltere İçişleri Bakanlığı, Almanya İstatistik Ofisi ve Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından verilen istatistiklere 
göre geçtiğimiz son beş senede yaklaşık 17.000 Türkiyeli İngiltere’ye, 7.000 Türkiyeli Almanya’ya ve 5.000 
Türkiyeli’de Fransa’ya göç etmiştir.2

Şu an için 2016 ve 2017 yıllarına ait Türkiye’den Almanya’ya olan göç raporu henüz yayınlanmamıştır. 
BAMF’ın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre3 bu yıllara ait rapor 2018 senesinin sonlarına doğru ya-
yınlanacaktır. Lakin, şu an için BAMF’ın 2018 sonunda yayınlayacağı göç raporunda verilecek istatistikler 
ve veriler mevcut olmasa da, bu iki yılda Türkiye’den Almanya’ya meydana gelmiş büyük ölçekli bir göçten 
bahsedilebilir. Yukarıda paylaşılan kısa istatistiklere göre, bireyleri göçe iten sebeplerden en fazla göze çar-
panı Türkiye’de son dönemlerde yaşanan siyasi olaylardır.

Berlin son bir kaç yıl içinde basın, bilişim, akademi, sanat gibi birçok farklı alanlarda çalışan Türkiyeliler 
için önemli bir göç şehri haline gelmiştir. ‘Yeni Gelenler”in çoğunluğunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
insan haklarına aykırı ve evrensel hukuk ilkelerini takip etmeyen politikalarından doğrudan ya da dolaylı 
olarak etkilenen bireyler oluşturmaktadır.

NOT: Bu raporda kullanılan “Yeni Gelenler” tabiri, PUDUHEPA Derneği tarafından son üç yıl içinde Tür-
kiye’den belli periyotlarla Almanya’ya ve özellikle Berlin’e gelen kişileri tanımlamak üzere seçilmiştir. He-
nüz literatüre geçmemiş olmakla birlikte PUDUHEPA Derneği olarak bu tabiri kullanmayı seçmemizin se-
bebi; burada da bahsedilen “son üç yıl içinde Türkiye’den belli periyotlarla Almanya’ya ve özellikle Berlin’e ge-
len” kişilerin kendilerinden “Yeni Gelenler” olarak bahsetmesi. PUDUHEPA Derneğinin üyelerinin çoğun-
luğu bahsi geçen “Yeni Gelenler” grubuna dahildir.

1.2 Araştırmanın Yöntemi

Bu çalışma, 2015 yılından sonra Almanya’ya / Berlin’e gelen göçmenlerle, bu göçmen grubunun içinden çık-
mış olan PUDUHEPA Derneği tarafından “Rosa Lüksemburg Vakfı” iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Çalış-
manın amacı, son üç yılda artan oranla devam eden Türkiyeli göçmenlerin ihtiyaçlarını analiz etmek ve pro-
fillerini çıkarmaktır. Hazırlanmış olan rapor bu alanda yapılmış ilk kapsamlı araştırmanın sonucu olması ne-
deniyle ayrı bir önem taşımaktadır.

Temmuz 2018’de başlayan araştırmada sosyal bilimler alanında kullanılan en yaygın nicel araştırma tek-
niği “anket” ve yine yaygın kullanılan nitel araştırma yöntemi olan “odak grup çalışması” kullanılmış-
tır. Araştırmanın ilk aşaması olan anket çalışması, PUDUHEPA’nın gönüllüleri tarafından, 03.07.2018 – 
31.08.2018 tarihleri arasında çevirimiçi bir platform aracılığıyla ve sosyal medya (facebook kapalı grupları, 
e-mail, whatsapp grupları) iletişim araçlarıyla 165 (115 kadın, 47 erkek, 3 diğer) kişiye ulaştırılmıştır. Pro-
jenin tasarım aşamasında araştırma evreninin belirsizliği nedeniyle temsiliyeti sunacak örneklem hesapla-
namamıştır, bu nedenle ankete katılımın mümkün olduğunca yüksek tutulması hedeflenmiştir. İlk plan-
lama aşamasında hedef 400 kişiye ulaşılması ve anket süresinin 1 ay olması yönündeyken ancak bir aylık 
sürenin sonuna gelindiğinde katılımcı sayısının 100 kişinin altında kalınması ve yaz aylarında birçok ka-
tılımcının tatilde olması nedeniyle anket süresi uzatılmıştir. İki aylık bir süre boyunca yayında kalan an-
ketin, son hafta içinde hiç yeni katılımcının olmaması nedeniyle, araştırmacımız tarafından durdurulma-
sına karar verilmiştir.

Anketin tamamlanmasıyla birlikte araştırmacımız bir ön değerlendirme yaparak anket sonuçlarından se-
kiz problemli ana alanı tespit etmiştir. Bu belirlenen sekiz tema, odak grup için ana çalışma alanlarını oluş-
turmuştur. Odak grup çalışması 15 Eylül 2018’de 26 kişiyle (7 erkek, 19 kadın) gerçekleştirilmiştir.

Anket çalışmasının sonuçları SPSS 24 programı ile analiz edilmiştir. Odak grup çalışmasından elde edilen 
veriler ve anket verileri çalışmanın belirli bölümlerinde birlikte yorumlanmıştır. Katılımcıların görüşlerine 

2 https: //www.bbc.com/news/world-europe-42433668
3 https: //www.bamf.de/SharedDocs/Projekte/DE/DasBAMF/Forschung/Migration/migrationsbericht.html
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mümkün olduğunca yer verebilmek adına çoğunlukla açık uçlu sorular kullanılmış ve ankette ‘diğer’ seçe-
neği her zaman sunulmuştur.

Rapor üç ana bölüm altında okunabilecek şekilde hazırlanmıştır. Birinci bölümde katılımcıların arka 
planlarına dair olan bilgiler (örneğin kişilerin demografik özellikleri, göç etme nedenleri vs.) işlenmiştir. Bu 
kısım ‘Yeni Gelenler‘in projeksiyonunu yapabileceğimiz bilgilerin yer aldığı bölümdür. İkinci kısım ise, Ber-
lin’de yaşamış oldukları ilk problemlerin neler olduğu, bu problemlerin hizmetler boyutundaki görünümü 
ve son olarak da bu problemlerin nedenleri üzerine şekillenmiştir. Bu bölümde odak grup çalışması verileri 
tablolarla birlikte kullanılacaktır. En son bölümde ise katılımcıların memnuniyet durumları ve raporun so-
nuç kısmı sunulmuştur.
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BÖLÜM II

KATILIMCI PROFİLİ

2.1 Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı

Sayı Geçerli % 
Kadın 115 69,7
Erkek 47 28,5
Diğer 3 1,8
Toplam 165 100,0

Tablo 1: Cinsiyet

Toplamda 165 kişinin katıldığı araştırmada 115 birey kendisini kadın, 47 birey erkek olarak tanımlamış ve 
3 birey ise kendisini bu ikili cinsiyet tanımı dışında bırakmayı tercih etmiştir. Toplam katılımcı yüzdeleri-
ne bakıldığında, kadınların yüzde %69,7 gibi büyük bir oranla ankete katıldığı görülmektedir. Kadın katı-
lımcı sayısındaki yoğunlukta bu araştırmanın bir kadın derneği tarafından yapılmış olmasının etkili oldu-
ğu düşünülebilir.

2.2 Katılımcıların İlişki Durumu

Sayı Geçerli % 

Bekar 59 35,8

Evli 68 41,2

Uzun süreli bir ilişki içinde 28 17,0

Yeni bir ilişki içinde 9 5,5

Diğer: 1 0,6

Toplam 165 100,0

Tablo 2: İlişki

Katılımcıların medeni durumlarına bakıldığında evli bireylerin oranının %41,2 ile yüksek olduğu görülmek-
tedir (Tablo 2). Evli olan katılımcıların %75,3 aile üyeleriyle birlikte yaşamaktadır, bu oran evli olarak Ber-
lin’e göç etmiş bireylerin çoğunlukla aileleriyle birlikte geldiklerini göstermektedir (Tablo 14.1). Bekar ol-
duğunu belirten katılımcılar %35,8 (Tablo 2) iken uzun süreli bir ilişki içinde olanların partnerleriyle bir-
likte yaşama oranı %50 olarak görülmektedir.
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2.3 Katılımcıların Yaş Aralıkları

Sayı Geçerli % 
22-27 37 22,4
28-33 57 34,5
34-39 31 18,8
40-45 28 17,0
46-51 8 4,8
52-57 4 2,4
Toplam 165 100,0

Tablo 3: Yaş

Katılımcıların yaş aralıklarına bakıldığında 45 yaş ve altının %92,7 oranında olduğu görülmektedir (Tablo 
3). Bu yaş grubu, hem hareket edebilme özgürlükleri açısından hem de bilgiye rahatça ulaşabildikleri için 
göç etmeye daha yatkın bir gruptur.

2.4 Katılımcıların Çocuk Sahibi Olma Durumu

Sayı Geçerli % 
Evet 46 27,9
Hayır 119 72,1
Toplam 165 100,0

Tablo 4: Çocuk

Katılımcıların %27,9’u (Tablo 4) çocuk sahibidir ve çocuk sayısı ortalama 1 ile 2 çocuk arasındadır. Çocuk-
ların ikametlerine bakıldığında %86 oranında aile yanında oldukları görülmektedir (Tablo 14.2).

2.5 Katılımcıların Eğitim Durumu

Sayı Geçerli % 
Okur/ Yazar 1 0,6
Lise/ Abitur 5 3,0
Ön Lisans 5 3,0
Lisans/Bachelor 57 34,5
Master 75 45,5
Doktora 22 13,3
Toplam 165 100,0

Tablo 5: Eğitim

Katılımcıların %93,3’ü lisans ve lisansüstü eğitime sahiptir. Bu oran Berlin’de yaşayan Türkiyeli göçmenler-
den oluşan örneklem grubunun eğitim seviyelerinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir (Tablo 5). % 
58,8 oranında katılımcının yüksek lisans ve doktora yapmış olması, katılımcıların yarıdan fazlasının akade-
mik bir geçmişe sahip olduklarını göstermektedir.
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Eğitim durumu ve mesleğini icra ederek geçinenlerin durumlarına bakıldığında ise %63,3 oranındaki ka-
tılımcıların mesleklerini icra etmediği/edemediği görülmektedir (Tablo 6.1).

2.6 Katılımcıların Çalışma, Geçimlerini Sağlama ve Mesleki Durumları

Sayı Geçerli % 
Evet 96 58,2
Hayır 69 41,8
Toplam 165 100,0

Tablo 6: Çalışma

Katılımcıların %58,2’si aktif olarak çalıştığını belirtirken, %41,8’i herhangi bir işte çalışmadığını belirtmiş-
tir (Tablo 6). Aktif olarak çalışmayan katılımcıların oranı dikkat çekicidir. Katılımcıların çalışmadıkları hal-
de nasıl geçindiklerine bakıldığında cevaplar Tablo 6.1‘deki gibidir. Geçimlerini yakın/akraba desteği ve/ve-
ya birikimleri sayesinde gerçekleştiren kişi sayısı toplamda 83 iken bu sayı oransal olarak %50,3’e tekabül 
etmektedir.

Burs ve/veya devlet desteğiyle geçimlerini idame ettirdiğini belirten kişi sayısı 34’tür ve toplam orana kı-
yasla bu sayı %20,7’dir. Sonuç olarak katılımcıların aktif olarak ekonomik özgürlüklerini sağlamaya çalış-
tıkları ve ihtiyaçları olduğu takdirde kendi destek mekanizmaları sayesinde geçimlerini devam ettirdikle-
ri söylenebilir.

Geçici projeler ya da güvencesiz işlerde çalışan birey sayısı ele alındığında ise 66 kişinin uzun vadeli ol-
mayan işlerde çalıştıkları görülmektedir. İyi bir gelecek kaygısıyla Almanya’ya gelen katılımcıların neredey-
se yarıdan fazlasının geçimlerini sağlamak adına uzun vadeli bir çözüm bulamadıkları gözlenmektedir. Ka-
tılımcıların %7,9’u ise çalışmadığını belirtmiştir. Çalışmayan katılımcılar halen geçimle ilgili sıkıntı ve belir-
sizlik yaşayan bireylerdir (Tablo 6.1).

 Sayı Birikimsel* % 
Geçici/ Güvencesiz işlerde çalışarak 28 17,0
Burs 25 15,2
Kısa süreli sözleşmeli işlerde çalışarak (örn.proje) 38 23,0
Mesleğimi icra ederek 60 36,4
Birikimler sayesinde 35 21,2
Yakın/akraba desteğiyle 48 29,1
Çalışmıyorum 13 7,9
Devlet desteğiyle 9 5,5
Diğer 1 0,6
(*) Çoktan seçmeli cevapların olduğu tablolarda birikimsel yüzde oranları verilmiştir.

Tablo 6.1: Geçim Durumları

Katılımcıların meslek dağılımları incelendiğinde 27 kişi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi, 26 kişi, 
özellikle yazılım ve bilgisayar alanında olmak üzere, mühendis, 21 kişi müzik, dans, tiyatro ve görsel sanat 
dallarında uzmanlaşmış sanatçı, 15 kişi akademisyen, 10 kişi yönetci, 7 kişi gazetecidir. Geri kalan katılım-
cılar ise uzmanlık alanı gerektiren beyaz yakalı mesleklere sahiptir (Tablo 14.8). Sahip oldukları meslekle-
rini icra ederek geçimini sağlayan katılımcı oranı % 36,4’tür (Tablo 6.1).
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2.7 Katılımcıların İkamet Türleri, Süreleri ve Devam Durumları

Sayı Geçerli % 
Çalışma Vizesi (Freelancer vb.) 44 26,7
Öğrenci 48 29,1
Aile/ Partner Birleşimi 48 29,1
Vatandaş 8 4,8
İltica/ Mülteci 3 1,8
Vizem Yok 1 0,6
Diğer 13 7,9
Toplam 165 100,0

Tablo 7: İkamet Türleri

48 kişi öğrenci vizesiyle ikamet ederken meslek olarak öğrenci olduğunu belirten 32 kişi bulunmaktadır. Bu 
sayısal farklılık üniversitede akademik çalışma yaptığı ya da bir projede çalıştığı halde öğrenci vizesi ile Al-
manya’da bulunanlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır (Tablo 7). Buna karşın çalışma vizesi ile ikamet eden 44 
kişi bulunmaktadır. Çalışma vizeleri, kontrat süresiyle sınırlandırılmış bir vize çeşidi olmakla birlikte ser-
best çalışacağını deklare edenleri de kapsamaktadır.

Mülteci olduğunu belirten 3 kişi bulunurken bu rakamın gelecekte artacağı düşünülmektedir. Katılımcı-
ların ikamet sürelerine bakıldığında %28,06 (Tablo 7.1) oranında katılımcının iki yıldan az oturum süresi 
bulunduğu görülmektedir. Katılımcıların %80,6’sı ikametleri sona erdiğinde yeniden başvuru yapmak iste-
diklerini belirmişlerdir (Tablo 14.3). Berlin‘de kalmaya istekli oldukları halde oturum ve çalışma izni için 
başvuru koşullarının her yıl yeniden yerine getirme yükümlülüğünün zorlukları, bazı katılımcıları isteme-
dikleri halde iltica etme seçeneğine itmektedir. Süreç hem psikolojik hem de fiziki olarak yorucu bir süreç-
tir. İkamet sürelerinin kısalığı ve belirsizlikler Berlin şehri ile aidiyet kurabilmenin önünde büyük bir en-
geldir.

Tabloda yer almayan oturum izni türlerinden iş arama, sanatçı ve misafir araştırmacı vizesi yine aynı güç-
lüklerin olduğu vize türleridir ve yıllık periyotlarla başvuru gerektirmektedir. 5 yıldan fazla ya da sınırsız 
ikameti olan katılımcı sayısı 21 kişidir (Tablo 7.1) ve bu sayı genel katılımcı oranı ele alındığında oldukça 
düşüktür.

Katılımcılardan 162 kişinin Almanya’ya yasal olarak giriş yaptığı, 2 kişinin yasa dışı giriş yaptığı ve 1 ki-
şinin ise soruya cevap vermediği görülmüştür. 9 kişi ikamet süreleri bittiğinde yeni başvuru yapmayacağını 
belirtmiştir (Tablo 14.4). 23 kişi yani katılımcıların %13,9’u ise ikamet süreleri bittiğinde yeniden başvuru 
yapıp yapmayacaklarıyla ilgili henüz karar vermediklerini belirtmiştir (Tablo14.3).

Sayı Geçerli % 
<6 Ay 10 7,19 
6-12 Ay 8 5,76
1-2 Yıl 21 15,11 
2-3 Yıl 36 25,90 
3-4 Yıl 35 25,18 
4-5 Yıl 16 11,51 
>5 Yıl 13 9,35 
Toplam 139 100,00 

Tablo 7.1: İkamet Süreleri
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2.8 Katılımcıların Ev Durumları ve Oturdukları Semtler

Sayı Geçerli % 
Ev Sahibi 11 6,7
Kiracı 95 57,6
Misafir 7 4,2
Otel/ Yurt/ Hostel 13 7,9
Diğer 1 0,6
WG 38 23,0
Toplam 165 100,0

Tablo 8: Ev Durumu

Tablo 8’e bakıldığında 133 kişinin kirada oturduğu görülmektedir, kirada oturan 36 kişi (Tablo 8.1) ise yal-
nız yaşadığını belirtirken, yalnızca 11 kişi ev sahibi olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların semtlere göre dağı-
lımı incelendiğinde yoğunluğun 29 kişi (Tablo 8.2) ile Kreuzberg’de oluştuğu görülmektedir. Bu semt aynı 
zamanda misafir işçi olarak gelen Türkiyeli işçi ailelerinin çoğunlukla oturduğu kültürel ve politik bir mer-
kez olma özelliği taşımaktadır. Yoğunluk sıralamasındaki ikinci semt ise Prenzlauer Berg’dir. Burada 20 ki-
şi ikamet etmektedir, Neukölln’de 17 ve Charlottenburg’da ise 12 kişi ikamet etmektedir. Verilen cevaplar 
üzerinden katılımcıların genellikle Berlin’in merkezinde oturdukları belirtilebilir.

Sayı Birikimsel % 
Tek Başıma 36 28,1
Partnerim/Eşim ile 81 49,1
Çocuklarımla 29 17,6
Akrabalar/yakınlar ile 5 3,0
Türkiye’den arkadaşlarımla 3 1,8
Berlin’den arkadaşlarımla 15 9,1
Yeni tanıştıklarımla 22 13,3
Diğer 3 1,8

Tablo 8.1: Ev Paylaşım Durumu
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Sayı Geçerli % 
Charlottenburg 12 7,3
Charlottenburg-Nord 1 0,6
Dahlem 1 0,6
Friedenau 1 0,6
Friedrichshain 6 3,6
Grunewald 1 0,6
Hakenfelde 1 0,6
Karow 3 1,8
Kreuzberg 29 17,6
Lichtenberg 10 6,1
Mariendorf 1 0,6
Mitte 9 5,5
Moabit 1 0,6
Neukölln 17 10,3
Oberschöneweide 1 0,6
Pankow 6 3,6
Prenzlauer Berg 20 12,1
Reinickendorf 2 1,2
Rudow 2 1,2
Schmöckwitz 1 0,6
Schöneberg 11 6,7
Spandau 3 1,8
Steglitz 5 3,0
Tempelhof 4 2,4
Wedding 9 5,5
Westend 1 0,6
Wilmersdorf 4 2,4
Zehlendorf 3 1,8
Toplam 165 100,0

Tablo 8.2: Semtler
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2.9 Katılımcıların Türkiye’de Yaşadıkları Şehirler

Sayı Geçerli % 
Ankara 23 14,0
Antalya 3 1,8
Bitlis 1 0,6
Bursa 1 0,6
Eskişehir 1 0,6
Gaziantep 2 1,2
İçel (Mersin) 4 2,4
İstanbul 115 70,1
İzmir 9 5,5
Kastamonu 1 0,6
Muğla 1 0,6
Sakarya 1 0,6
Tekirdağ 2 1,2
Toplam 164 100,0
Cevapsız 1
Toplam 165

Tablo 9: TR / Şehirler

Katılımcıların Berlin’e göç etmeden önce Türkiye’de yaşadıkları şehirlere bakıldığında (Tablo 9) baskın ola-
rak ikamet edilen şehrin % 69,7 oranıyla İstanbul olduğu görülmekte. Ankara % 13,9 oranıyla ikinci büyük 
şehirken, İzmir %5,5 oranıyla üçüncü büyük şehirdir. Diğer şehirlerde de yine büyük şehirler ya da büyük 
şehirlere yakın şehirler şeklinde bir dağılım söz konusudur. Tablonun genel sonucuna bakılarak katılımcı-
larımızın %98,2’sinin büyük şehirlerden geldiği söylenebilir.

2.10 Katılımcıların Yurt Dışı Yaşam Deneyimleri

Sayı Geçerli % 
Hayır 64 38,8
Evet 101 61,2
Toplam 165 100,0

Tablo 10: Yurt Dışında Yaşam Deneyimi

40 yaş altı grubun % 45,4’ü yurt dışı deneyimine sahip olduğu, katılımcıların hepsini göz önüne aldığımız-
da ise % 61,2’si yurt dışı deneyimine sahip olduğu görülmektedir (Tablo 10).
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2.11 Katılımcıların Göç Etme Planları

Sayı Geçerli % 
Evet 82 50,0
Hayır 82 50,0
Toplam 164 100,0
Cevapsız 1
Toplam 165

Tablo 11: Göç Planı

“Berlin’de yaşamak gelecek planlarınız arasında var mıydı?” sorusuna cevap veren 164 katılımcının %50’si-
nin Berlin’e planlı bir şekilde geldiği ve aynı oranda katılımcının ise plansız bir göçe maruz kaldığı görül-
mekte (Tablo 11). Göç plan oranı %64,9 ile en yoğun olan yaş grubu ise 22-27’dir. Bu durum üniversite ara-
cılığıyla gelen kişilere karşılık gelmektedir (Tablo 14.5).

40 yaş ve altı grubunun Berlin’e göç etmeyi planlama oranları genel olarak % 40, 9 oranında çıkmaktadır. 
40-45 yaş arası katılımcıların göçü planlı yapıp yapmadıklarına baktığımızda % 60.7’sinin plansız göç etmek 
durumda kaldığı anlaşılmaktadır (Tablo 14.5).

2.12 Göç Etme Nedenleri

Bu araştırmada göç etme nedenleri Almanya ve Berlin özelinde iki ayrı başlık altında incelenecektir. Bu ay-
rım Berlin’e geliş nedenlerini daha ayrıntılı olarak anlaşılabileceği savından yola çıkmıştır. İlk olarak ‘Al-
manya’ya geliş nedenleri’ sorgulanıp analiz edilecek, daha sonra ‘neden Almanya’nın diğer şehirleri değil de, 
Berlin tercih edilmiş’ sorusunun cevabına odaklanılacaktır.

2.12.1 Almanya’ya Göç Etme Nedenleri

Sayı Birikimsel % 
Politik Nedenler 81 49,1
Ekonomik Nedenler 51 30,9
Duygusal Nedenler (Partner/Aile Birleşimi) 36 21,8
İş Değişikliği 28 17,0
Sosyal Baskılar 40 24,2
Eğitim İmkanlarının Kısıtlılığı 37 22,4
Gelecek Kaygısı 84 50,9
Özgürce Yaşama Arzusu 80 48,5
Güvenlik İhtiyacı 63 38,2
Diğer 24 14,5

Tablo 12.1: Almanya Nedenler

Katılımcılar arasında göç etme sebeplerinden hangilerinin etkili olduğuna bakıldığında genellikle “itici ne-
denlerin” oranının daha baskın olduğu görülmektedir. ‘Gelecek kaygısı’ % 50,9 oranıyla en çok işaretlenen 
seçenek olmuştur. Bunu % 49,1 oranıyla ‘Politik Nedenler‘ ve %48,5 oranıyla ‘Özgürce Yaşama Arzusu’ ta-
kip etmektedir, ‘Güvenlik İhtiyacı‘ gelme sebepleri içinde % 38,2 oranıyla yer almaktadır. Türkiye’de ‘Eğitim 
İmkanlarının Kısıtlılığı‘ nedeniyle Almanya’ya gelen katılımcıların oranı ise % 22,4’tür (Tablo 12.1).
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‘Aile ve Partner Birleşimi‘ %21,8 oranıyla Almanya’ya geliş nedeni olarak belirtilmiştir. Bununla birlikte 
‘İkamet Türlerinin Niteliği’ ile ilgili soruda bu tarz ikamet türüne sahip kişi sayısı 48, bu durumu gerekçe 
gösteren kişi sayısı ise 36’dır (Tablo 7).

‘Diğer’ seçeneğinde belirtilen gerekçelere bakıldığında bazı ‘çekici faktörler’ görülmektedir:

“İki dilli devlet okullarının bulunması”;

“Ücretsiz eğitim/uygun fiyatlı özel okulların bulunması...”;

“Kültür ve sanat alanında fon imkanlarının olması...”;

“Sosyal özgürlükler...”.

2.12.2 Berlin’e Göç Etme Nedenleri

Sayı Birikimsel% 
Ekonomik imkanların daha iyi olması 58 35,2
Güvenli bir şehir olması 38 23,0
Yaşam şartlarının daha iyi olması 68 41,2
Berlin’de yaşayan yakın/tanıdık olması 58 35,2
Berlin’i daha önceden biliyor olmak 64 38,8
Burs imkanlarının olması 23 13,9
İş yerinin Berlin’de olması 45 27,3
Kozmopolit bir şehir olması 80 48,5
Almanca biliyor olmak 20 12,1
Sosyal hayatın özgürce yaşanması 77 46,7
Diğer 20 12,1

Tablo 12.2: Berlin Nedenler

Katılımcılara ‘neden Berlin’i seçtikleri’ sorulduğunda 80 kişinin yani %48,5’inin ‘kozmopolit bir şehir ol-
ması‘ nedenini seçtikleri görülmektedir (Tablo 12.2). Katılımcıların Almanya’ya gelmeden önce yaşadıkla-
rı şehirler sorgulandığında büyük oranda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kozmopolit şehirlerde yaşadıklarını 
görülmüştü (Tablo 9). Kozmopolit şehirlerde yaşam deneyimi olan katılımcılar ikinci büyük neden olarak 
‘sosyal hayatın özgürce yaşanması‘ cevabını vermişlerdir. Cevap olarak % 41,2 oranında işaretlenen ‘yaşam 
şartlarının daha iyi olması‘ göstermektedir ki, Berlin‘i tercih eden katılımcılar kentli kültürünün devamlılı-
ğını sağlama ihtiyacı hissetmektedir.

‘Diğer’ seçeneğine verilen cevaplar ise şöyledir:

“Sanat için...”;

“KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile ihraç edildim.”;

“Sıfır okul ücreti politikası”;

“Kariyer odaklı hedefler”.
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BÖLÜM III

PROBLEMLER VE ODAK GRUP ÇALIŞMASI SONUÇLARI

3.1 Berlin’de Karşılaşılan Problemler

Bu bölümde Berlin özelinde katılımcıların ilk geldiklerinde karşılaştıkları problemlerin neler olduğu, prob-
lemlerin Berlin özelinde hangi hizmet alanlarında görüldüğü ve bu problemlerin nedenleri ele alınacaktır. 
Odak grup çalışmalarındaki görüşmeler esnasında daha ayrıntılı veriler elde edilmiştir. Bu nedenle analiz 
anket sorularının cevapları ve odak grup toplantısının sonucunda elde edilen veriler ile birlikte yapılacaktır.

Birikimsel / % Hiç
Oldukça 

Az Az Çok
Oldukça 

Çok
Fikrim 

Yok
Barınma 17,0 14,5 16,4 17,0 35,2 -
Ulaşım 40,0 37,6 13,3 6,7 2,4 -
Okul-Kita 30,9 13,3 10,3 9,1 9,1 27,3
Sağlık Hizmetleri 17,0 19,4 29,7 17,6 7,3 9,1
Bürokrasi 6,7 7,3 27,3 32,1 25,5 1,2
Dil Engeli 10,9 9,7 27,9 30,3 21,2 -
İş İmkanlarına Ulaşamama 22,4 6,7 20,6 23,6 15,2 11,5
Kültürel Faklılık 12,1 30,3 37,0 14,5 4,8 1,2
Ayrımcılık / Irkçılık 22,4 28,5 30,3 13,3 4,8 0,6
Diğer 5,5 0 1,8 3,0 0,6 8,5

Tablo 13: Problemler

“Berlin’e ilk geldiğinizde karşılaştığınız problemler nelerdi?” sorusuna verilen cevaplar yoğunluk oranlarına 
göre sıralandığında karşımıza çıkan konu başlıkları: Barınma, Bürokrasi, Sağlık, İş İmkanlarına Erişememe, 
Kültürel Farklılıklar, Ayrımcılık ve Okul-Kita şeklindedir (Tablo 13).

Hem anket sorularının cevaplarında hem de odak grup çalışmasında öncelikli olarak kendini gösteren ‘dil 
engeli’ bütün problemlerin de ilk nedenidir (Tablo 14.6). Berlin’e ilk gelindiğinde Almanca bilmemek ve İn-
gilizce’nin bir çok alanda yeterli olmaması tüm katılımcıların önüne çıkan büyük bir engeldir. ‘Dil Engeli’ 
her tema özelinde yeniden değerlendirilecektir.
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3.1.1 Barınma

Sayı Geçerli % 
Hiç 38 23,8
Oldukça az 23 14,4
Az 23 14,4
Çok 36 22,5
Oldukça çok 40 25,0
Toplam 160 100,0
Fikrim yok* 5
Toplam 165
(*) Bu kısım geçerli yüzde içerisinde hesaplanmamıştır ancak verinin görünürlüğü gerek-
li görüldüğü için tablo içinde bu şekilde yer verilmiştir.

Tablo 13.1: Barınma Alanında Problem Yaşama Oranları

Katılımcıların büyük oranda problem yaşadıklarını belirttikleri alan, Berlin genelinde de büyük bir prob-
lem olan ‘Barınma‘ konusudur. Bu konuya odaklanıldığında ve yaşanan problemlerin neler olduğuna bakıl-
dığında;

• Berlin’de konutlara taleplerin çok yüksek olması ve bu durumun bir rekabet ortamı yaratması,
• Yasal olarak paylaşımlı yaşamaya (WG) uygun olmayan evlerin ‘kayıt (Anmeldung) imkanı olmadan’ 

kiraya verilmesi (ev sahibinden onay alınmadan) ve bu durumda güvencesiz bir şekilde geçici çözüm-
lerle barınma ihtiyacının giderilmeye çalışılması;

• İhtiyacın çokluğundan doğan güvenilir olmayan hatta dolandırıcılığa varan süreçlerin yaşanması (var 
olmayan dairelerin sosyal medya ilanları üzerinden kiraya verilmesi);

• Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinden gelenlere ev kiralamak istemeyen ev sahiplerinin varlığı (geçmişte-
ki kötü tecrübeler vs. gerekçe gösterilerek);

• Toplu konutlarda göçmen kotası uygulanması;
• Yoksulluk belgesi (WBS) almaya hak kazanılmış olunsa da birçok kişinin de aynı belgeye sahip olma-

sından kaynaklı rekabetin yoğun olması;
• Almanca bilmeyen birisinin barınma alanında ulaşabileceği bilgilerin son derece sınırlı olması ve bu 

alanda gerekli dökümanların Türkçe ya da İngilizce olmaması, şayet var ise de ulaşılabilir olmaması.

Barınma alanında karşılaşılan problemler incelendiğinde genel olarak var olan hizmetlere dil engeli sebe-
biyle ulaşılamaması, gerekli bilgi, döküman ve adımların neler olduğunun paylaşıldığı güvenilir kaynakla-
rın olmaması durumu ön plana çıkmaktadır.
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3.1.2 Bürokrasi

Sayı Geçerli % 
Hiç 11 6,7
Oldukça az 12 7,4
Az 45 27,6
Çok 53 32,5
Oldukça çok 42 25,8
Toplam 163 100,0
Fikrim yok 2
Toplam 165
Tablo 13.2: Bürokrasi Alanında Problem Yaşama Oranları

Bürokrasi alanında karşılaşılan sorunlar ele alındığında, anket verilerinde bu konuda hiç problem yaşamadı-
ğını belirten katılımcı oranı %6,7 dir. Odak grup çalışmasında verilen ayrıntılar ise şu şekildedir:

• Gerekli olan bürokratik işlemlerin neler olduğunun ve hangi kurumlardan alınacağının bilinmemesi,
• Devlet kurumlarında yaşanan genel dil problemi (evrak doldurma, Türkçe ya da İngilizce danışmanlık 

alınamaması, tercüman desteğinin olmaması vb.),
• Vize, oturum izni gibi yasal konulara dair yeterli ve doğru bilgiye ulaşılamaması ve bilgi eksikliğinin ol-

ması,
• Danışmanlık veren kurumlardan haberdar olmama ve bu konuda kaynak eksikliğinin olması,
• Bürokratik sürecin kişisel ilişki ağları ve yeterli ve güvenli olmayan bilgi kaynakları üzerinden ulaşıla-

bilir olması (Tanıdıklar, Facebook Grupları: New Wave, Ötekilerin Berlin Postası vb.)

Bürokrasi alanındaki problemler arasında ‘dil engelinin’ yanı sıra, gerekli bilgilere ulaşabilmek adına ‘ku-
rumsal ve güvenilir bilgi ağlarının eksikliği’ de göze çarpmaktadır.

3.1.3 Sağlık

Sayı Geçerli % 
Hiç 30 19,7
Oldukça az 31 20,4
Az 58 38,2
Çok 24 15,8
Oldukça çok 9 5,9
Toplam 152 100,0
Fikrim yok 13
Toplam 165

Tablo 13.3: Sağlık Alanında Problem Yaşama Oranları

Sağlık alanında ortaya çıkan problemlere bakıldığında bu konuda hiç problem yaşamadığını belirten kişi 
oranı % 19,7 dir (Tablo 13.3). Yaşanan sorunlara ayrıntılı olarak bakıldığında ise;

• Berlin genelinde yaşanan belli dallarda doktor açığı, doktorların yeni hasta kabul etmemesi ve çok uzun 
bekleme listelerinin olması,
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• Genel sağlık sistemi konusunda bilgi eksikliğinin olması (basamaklı sistemde; nasıl randevu alınacak, 
ilk nereye gidilecek, en yakın doktor/hastane nerede vs.)

• Sigorta kapsamlarının bilinmiyor olması,
• Ücretsiz merkezlerden haberdar olunmaması,
• Acilde ne yapılması gerektiğinin bilinmemesi (renk kodları/aciliyet derecesi vs.),
• Doktorların farklı müdahale teknikleri kullanması ve bu farklılıkların açıklayıcı bir şekilde anlatılma-

ması,
• ‘Ev doktoru nedir,’ ‘kimler nasıl kullanabilir’ bilinmemesi,
• Diş hekimlerinin sunmuş olduğu hizmetlerin ayrıntılarının bilinmemesi (bekleme süresi, pahalılık ve 

sigorta kapsamı),
• Eczanelerde iletişim sorunu, yanlış ilaç verilmesi vs.,
• Anonim yapılması gereken tedavilere (kürtaj, HIV, HPV vs.) Almanca bilmeden ulaşılamaması.

Sağlık alanındaki problemler ele alındığında, genel olarak hizmetlere nasıl erişilebileceği konusunda bilgi 
eksikliğinin büyük rol oynadığı görülmektedir. Yaşanan problemler nedeniyle insanların ilaçlarını genelde 
Türkiye’den getirdiği ve mümkünse doktor ihtiyaçlarını yine Türkiye’de gidermeye çalıştıkları anlaşılmak-
tadır. Genel sağlık sistemi ve sigortaların kapsamları hakkında bilgi ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Özellikle 
acil durumlarda, haftasonları ve haftaiçi iş bitimi saatlerinden sonra karşılaşılan sağlık problemlerinde katı-
lımcılarımızın nasıl sağlık hizmeti alınacağını bilmediklerini belirtmişlerdir.

3.1.4 İş İmkanlarına Ulaşamama

Sayı Geçerli % 
Hiç 37 25,3
Oldukça az 11 7,5
Az 34 23,3
Çok 39 26,7
Oldukça çok 25 17,1
Toplam 146 100,0
Fikrim yok 19
Toplam 165

Tablo 13.4: İş İmkanlarına Ulaşma Problemi Yaşama Oranları

İş imkanlarına ulaşım alanında karşılaşılan problemlere bakıldığında en büyük sorun yine dil engeli olarak 
ortaya çıkmaktadır.

• Katılımcılar kendilerini gerçekleştirmek için Almanya’da nasıl bir işte çalışabileceklerini bir türlü bula-
madıklarını ifade etmektedir,

• Rekabetin yüksek olması, iş bulmanın çevre ve tanıdıklar vasıtasıyla, iletişim ağları (networking) üze-
rinden gerçekleşmesi ve bu ağların eksikliği,

• Diploma denkliklerinde problemlerin yaşanması,
• Var olan iş çevrelerine girmenin çok zor olması,
• Sosyal güvenlik konuları ile ilgili net bilgilerinin olmaması,
• İş başvurularında gerekli olan bilgilerin, aşamaların öğrenilmesinin de zaman alması ve gerekli aşama-

lardan habersiz olunması,
• İş bulma kurumlarına (Job Center, Arbeitsamt) hangi kotadan ve ne şekilde başvurulması gerektiğine 

dair bilgi eksikliğinin olması.
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Anket sonuçlarında mesleklerini icra ederek geçimini sağlayan katılımcı oranının %36,4 olduğu görül-
mektedir (Tablo 6.1). İlk etapta hayatlarını idame etmeye odaklı kısa süreli işlerde çalışanlar ise bir süre 
sonra mesleklerini icra edememenin neden olduğu statü sorunları yaşamaktadır. Bu süreç psikolojik olarak 
bireyi şüphesiz olumsuz etkilemektedir. İş aramanın bir sektör haline dönüştüğünü ifade eden katılımcılar, 
gönüllü destek veren kurumlardan habersiz olduklarını belirtmişlerdir.

3.1.5 Sosyal Hizmetlere Erişim

Sayı Geçerli % 
Hiç 51 32,7
Oldukça az 43 27,6
Az 41 26,3
Çok 15 9,6
Oldukça çok 6 3,8
Toplam 156 100,0
Fikrim yok 9
Toplam 165
Tablo 13.5: Sosyal Hizmetlere Erişim Problemi Yaşama Oranları

• Sosyal hizmet servisi veren ilgili kurumların bilgilerine ulaşılamaması,
• Sahip olunan hakların neler olduğunun bilinmemesi,
• Gönüllü, ücretsiz hizmet veren kurumların bilinmemesi,
• Hizmet veren kuruluşların sınırlı danışmanlık saatlerinin bulunması,
• Dil engeli (form doldurulması, danışmanlık vb.).

Sosyal hizmetlere erişim diğer hizmet alanları gibi özünde bilgi gereksinimine sahip olan bir hizmet alanı-
dır. Bilgi eksikliğinin ve dil engelinin bu konuda problem kaynağı olduğu görülmektedir.

3.1.6 Hukuk

Sayı Geçerli % 
Hiç 30 25,9
Oldukça az 24 20,7
Az 35 30,2
Çok 20 17,2
Oldukça çok 7 6,0
Toplam 116 100,0
Fikrim yok 49
Toplam 165

Tablo 13.6: Hukuk Alanında Problem Yaşama Oranları

Katılımcılara hukuki hizmet alanlarında herhangi bir problem yaşayıp yaşamadıkları sorulduğunda % 25,9 
oranında katılımcı hukuk alanında problem yaşamadığını belirtmiştir (Tablo 13.6). Ancak odak grup çalış-
masında ortaya çıkan ayrıntılar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
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• Hakların neler olduğunun bilinmemesi,
• Genel hukuk sistemi konusunda bilgi eksikliğinin olması,
• Karakolda ya da polis merkezlerinde izlenilmesi gereken yolların neler olduğunun bilinmemesi,
• Sigorta (Avukat Sigortası) kapsamlarının bilinmemesi,
• Danışmanlık veren merkezlerin bilinmemesi,
• Dil engeli.

Hem dil engeli hem de hakların neler olduğunun bilinmemesi, bireylerde genel olarak kaçınma hali yarat-
makta ve bu durum herhangi bir konuda hukuki önlem almanın önüne geçmektedir.

3.1.7 Eğitim

Sayı Geçerli % 
Hiç 48 35,3
Oldukça az 30 22,1
Az 36 26,5
Çok 19 14,0
Oldukça çok 3 2,2
Toplam 136 100,0
Fikrim yok 29
Toplam 165

Tablo 13.7: Eğitim Alanında Problem Yaşama Oranları

Bu konu başlığı, çocuk eğitim süreçlerini ve üniversite sürecini birlikte ele almaktadır.

• Kreş (Kita) bulma ve başvuru sürecinin çok zor olması, ailelerin ve çocukların dil problemi, çok dilli 
okulların sayısının yetersiz olması (Türkçe-Almanca)

• Çocukların okullarda yaşadıkları kültürel sorunlar
• Çocukların okullarda Türkiye’den daha önce gelmiş olan çocuklar tarafından negatif tutumlara maruz 

bırakılması, önyargıyla karşılanıyor olmaları,
• Üniversitelerde akademik burs alanların, özellikle Türkiye’den KHK’lar nedeniyle ayrılan akademisyen-

lerin, burs bitiminde vize problemleri yaşıyor olmaları,
• Üniversiteye başvurularda denklik probleminin yaşanması.

Berlin’de genel bir problem olan çocuk gündüz bakım evlerinin yeterli miktarda olmaması katılımcılar 
arasında da oldukça fazla dile getirilmiştir. Her hizmet alanında olduğu gibi eğitim alanında da doğru bilgi-
ye ulaşmada dil engeli şüphesiz çok etkili bir faktördür. Üniversite düzeyinde yaşanılan en büyük problem 
ise vize süreçlerinde yaşanılan problemlerdir. Bursu biten akademisyenlerin başka bir seçenek bırakılmaya-
rak ilticaya zorlandığı dile getirilmiştir. Bu konularda bilgi ihtiyacı olduğu görülmektedir.
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3.1.8 Ayrımcılık

Sayı Geçerli % 
Hayır 102 61,8
Evet 63 38,2
Toplam 165 100,0
Tablo 13.8: Ayrımcılık Problemi Yaşama Oranları

Anket çalışmasının ilk sonuçları gelmeye başladığında ‘Ayrımcılık‘ konusunun farklı cevaplar üzerinden 
karşımıza çıkması üzerine, bu konunun ayrı bir tema olarak odak grup çalışmasında ele alınmasının gerek-
li olduğuna karar verilmiştir. Ankete katılan 63 kişi ‘Herhangi bir ayrımcılığa maruz kaldınız mı?‘ sorusuna 
‘evet’ cevabı vermiştir (Tablo 13.8).

• Hak ve özgürlükler alanında bilgi eksikliğinin olması,
• Gerekli bir durumda ne yapılması gerektiğinin bilinmemesi,
• Ayrımcılık türlerinin neler olduğunun bilinmemesi,
• Kurumsal ayrımcılıkla karşılaşıldığında ne yapılacağının bilinmemesi,
• Özgüven eksikliği, yalnız olduğunu hissetmek, güvende hissetmeme hali nedeniyle hukuki başvurular-

dan çekinilmesi,
• Danışmanlık veren merkezler hakkında bilgi sahibi olunmaması.

Ayrımcılık konusunda da diğer hizmet alanlarında olduğu gibi, bilgi ve yönlendirme eksikliği yaşanılan 
problemlerin ana nedenlerinin başında gelmektedir. Katılımcıların ankette ‘diğer’ şıkkı altında yazdığı ce-
vaplardan bazıları aşağıda verilmiştir:

“En basitinden saçım siyahken gittiğim marketteki kasiyer bayanın hiçbir zaman suratıma bakmazken sarıya 
boyadığımda gittiğimde gülümseyip merhaba demesi. Kiralık ev bulabilmek için binlerce ev ilanına başvurup hep-
sinden sebepsiz ret almamdan bahsetmeme gerek yok sanıyorum, herkesin geçtiği bir yol olduğu için.”

“İş yerindeki patronlarımdan bir tanesinin Müslüman bir ülkeden geldiğimi vurgulayarak başörtüsü giymeme-
mi ve herkesle iletişim kurabilmemi tuhaf karşıladığını belirtmesi. Bürokratik işlemler ve sağlık hizmetleri sıra-
sında kamu görevlilerinin yabancı olmam sebebiyle daha katı ve yardıma yanaşmayan davranışları.”

“Birçok yerde Türk olmamız sebepli Müslüman varsayılmam ve çocuklarıma sorgusuz bu dinin mensubu mua-
mele yapılması, domuz eti vermemeleri. Dili bilmemek sebepli alaycılık, Türk olmam sebepli ev verilmemesi vs.”

“Ayrımcılık değil tam olarak ama gittiğim çoğu yerde (örn. doktor vs.) Türkiye‘nin politik durumu hakkında 
yorum yapılıp, benim ne düşündüğüm anlaşılmaya çalışılıyor. Bu da beni rahatsız ediyor çünkü politik kimliğimi 
herkese açmak istemiyorum (her ne kadar Türkiye’de muhalif kesimden olsam da). Bu konuda ben fikrimi açık-
ladığımda bir ayrımcılığa maruz kalmıyorum ancak hükümet yanlısı olup, bu fikrini ifade edenlerin ayrımcılığa 
uğrayabileceklerini düşünüyorum, bunun da doğru olduğunu düşünmüyorum (fikir özgürlüğü).”

“İlk geldiğimiz günlerde banka hesabı açmak için yasal olarak gerekli tüm evraklarla birlikte Ku’damm Spar-
kasse’ye gittik. Memur önce gülümseyerek karşıladı. Sonra Türkiye’den geldiğimizi öğrenince gülümseme bir an-
da yok oldu ve yasal dayanağı olmayan bir takım bahanelerle hesap açma işlemimizi yapmadı. Not: Aynı gün, 
aynı evraklarla Commerzbank’ta hesap açtık.”
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3.1.9 Problemlerin Nedenleri

Sayı Birikimsel % 
Dil Problemi 117 70,9
Bürokratik Yetersizlikler 64 38,8
Bilgi Koordinasyon Eksikliği 104 63,0
Bürokratik Sistemin Farklılığı 89 53,9
Hizmet Sağlayıcıların Zorluk Çıkarması 51 30,9
Diğer 15 9,1

Tablo 13.9: Problemlerin Nedenleri

Berlin’e ilk gelindiğinde yaşanılan problemlerin neler olduğu ve ne şekilde karşılaşıldığı ele alındıktan sonra 
katılımcılara yöneltilen “Sizce yaşanılan problemlerin nedenleri nelerdir?” sorusunun cevapları Tablo 13.9’da-
ki gibi çıkmıştır. Odak grup çalışmasında da aynı cevaplara ulaşılmış olunması oldukça önemlidir. Berlin’de 
yaşayan ‘Yeni Gelenler’ karşılaşmış oldukları problemlerin en büyük nedeninin dil engeli olduğunu belirt-
miştir (Tablo 13.9). Bu noktada dil engelini yalnızca Almanca bilmemek üzerinden okumak yanlış olacak-
tır..Bürokratik sistemin farklılığı da bir diğer önemli nedenlerden biridir. Bu süreç anlaşılabilir olmakla bir-
likte var olan sistem farklılığını kolaylaştırabilecek mekanizmaların bilinmemesi problemi derinleştirmekte-
dir. Bu durum devlet hizmetlerine ulaşılabilirliği oldukça kısıtlamaktadır. İkinci büyük neden ise, odak grup 
çalışmasındaki bütün temalarda da ortaya çıkmış olan ‘bilgi koordinasyon eksikliği’dir. Bu eksiklik bürokra-
tik işlemlerde güvenilir ve doğru bilgiye ulaşmanın neredeyse mümkün olmadığının göstergesidir. Var olan 
danışmanlık merkezlerinin bilinmiyor olunuşu büyük bir koordinasyon eksikliğini işaret etmektedir. Bü-
rokratik ve gündelik pratikler için gerekli olan bilgilerin sosyal medya araçları üzerinden edinilmesi ve bil-
giyi kaynağından almak yerine deneyim paylaşımları üzerinden ilerlenmesi pek çok yanlış bilginin ortalıkta 
dolaşmasına ve hizmetlere geç ulaşılmasına neden olmaktadır. 51 katılımcı ‘Hizmet sağlayıcıların zorluk çı-
karması’ seçeneğine ‘evet’ cevabını vermiştir (Tablo 13.9). Bu cevap hizmet sağlayıcılarının kişisel düşünce-
lerini işlerine yansıtlarını göstermektedir. Bu gerçeklik ‘Ayrımcılık’ teması altında da oldukça fazla dile geti-
rilmiştir. ‘Diğer’ seçeneğini işaretleyen 15 katılımcı şu şekilde cevap vermiştir:

“Kültürel fark, ırkçılık.”

“Kültürel farklılıklardan kaynaklanan beklenti farklılıkları.”

“Sağlık sigortası dışında çok ciddi bir sorun yaşadığımı söylemeyeceğim. Devlet sigorta firmalarının istisnai 
koşulları tam olarak bilmemesi denebilir.”

“Toplumsal hayatın çözüm odaklı değil, kural odaklı yapı üzerine kurulmuş olması.”

“Irkçılık, ayrımcılık.”

“Kültürel ırkçılık.”

“Sistematik ırkçılık”

“ İklim.”

“Göç ve yabancılara ilişkin mevzuatın içerik ve uygulanma şeklinin yapısal olarak ayrımcı olması. Yabancı ve 
göçmen haklarına aykırılık sistemik düzeyde. ”
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“Bürokrasinin, hızlı ve bilmediği durumlara cevap veremiyor olması,”

“Irkçılık.”

“Tembellik.”

“Her şey problem.”

“Problemim yok.”

“Problem yaşandığını düşünmüyorum.”

3.2 Memnuniyet Durumu

Sayı Geçerli % 
: (( 2 1,2
: ( 8 4,8
: | 33 20,0
: ) 82 49,7
: ) ) 40 24,2
Toplam 165 100,0

Tablo 14: Memnuniyet Durumu

Katılımcılara yöneltilen ‘Berlin’de kendinizi nasıl hissediyorsunuz?’ sorusuna cevaben 82 kişi ‘mutlu,’ 40 kişi 
ise ‘çok mutlu’ olduğunu belirtmiştir (Tablo 14). Mutlu olmadığını ifade eden katılımcı sayısının 10 oldu-
ğu görülmektedir. Berlin’de yaşamaktan memnun olunup, olunmadığını anlamak amacıyla yöneltilmiş olan 
“Arkadaşlarınıza Berlin’de yaşamalarını tavsiye eder misiniz?” sorusuna 149 kişi (% 90,3) evet cevabını ver-
miştir (Tablo 14.7).

Kentin sunduğu imkanlar, kent sakinleriyle ilişkilenme durumları ve şüphesiz ki, özlemi duyulan duygu-
lara ulaşmak ile şehirle kurulan ilişki arasında bir bağ bulunmaktadır. Bu bağ katılımcıların kendi cümlele-
riyle paylaştıkları deneyimlerin anlatımında da açıkça görülmektedir.

“Trenden indim bavulumu tek başıma taşıyamazken üç kadın koşarak yardımıma geldi merdivenlerden indik 
teşekkür ettim ‘Berlin’e hoş geldin ‘deyip saçlarını savura savura gittiler, işte kız kardeşlik!”

“Parkta çıplak güneşlendim.”

“Kendimi çok özgür hissettiğim yerlerde bulundum. Sanırım Berlin’in en güçlü yanı burası. Herkes kendi işine 
bakıyor, üstün başın yırtık da olsa, kimse önemsemiyor, çöpçüde olsan, CEO da olsan, ayrım Türkiye’deki kadar 
keskin gelmiyor. Daha az stresliyim burada. Belki izole edilmiş bir gruptayım fakat, herkesle adam gibi oturup 
tartışabiliyorum sakin sakin. Seviyorum Berlin’i işin özeti: ).”

“AFD’ye1 karşı yapılan yürüyüşe katılmak harika bir deneyimdi. Dünyanın farklı noktalarından gelerek Ber-
lin’de buluşmuş insanların bir araya gelerek ırkçılığa karşı birlikte direniş göstermesi gelecek için umut veri-
ciydi.”

1 Alternative für Deutschland – Alman Sağ Populist Parti
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“Genel olarak Berlin’de olmak, yeniden yeşille, ağaçla, sükûnetle, sanatla, müzikle, üstelik de güven içinde ve 
özgürce var olabilmek kalbimi okşuyor.”

“Rahat ve etek şort boyu ölçmeden giyinebilme. İstediğim mekanda istediğim saate kadar eğlenme, alkol alma 
ve tacize uğramama. Her türlü sanat, kültürel çeşitlilik ve bu etkinliklere makul fiyatlarla ulaşabilme. Dünyanın 
her yanından farklı kültürlerden insanlarla tanışmış olmak.”
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SONUÇ

İstatistiki açıdan yapılan çalışma Berlin’e 2015 sonrası gelen Türkiyeli göçmenlerin tamamını temsil etmese 
de, ilk izlenim olarak pek çok değerli veri sunduğunu söylemek mümkündür.

Katılımcılara bakıldığında kadınların çoğunlukta olması gerçeğini de göz önünde bulundurarak, öncelik-
li hedefin kapsayıcı bir analiz çıkarmak olduğu belirtilmesi gerekmektedir. Yürütülen araştırma toplumsal 
cinsiyet bağlamında daha farklı okunabilecek durumdadır, ancak buradaki inceleme mümkün olduğunca 
karışık bir topluprofili üzerinden ele alınacak ve bu bağlamda genel ifadeler kullanılacaktır.

“Yeni Gelenler”den tek başına gelenlerin yanı sıra aileleriyle ve çocuklarıyla gelenlerin sayılarının olduk-
ça yüksek olduğu görülmektedir. Hem kendilerine hem de çocuklarına daha iyi bir gelecek inşa etmek is-
teği Berlin’e göçü doğurmuştur diyebiliriz. Yaş grubu olarak oldukça genç bir topluluk olan katılımcıları-
mız hayatlarına ikinci bir başlangıcı Berlin’de yapmak istemektedirler. Oldukça yüksek akademik bir biri-
kime sahip olan bu topluluğun kariyer ve geleceklerini özgür bir ülkede gerçekleştirme isteğinde oldukla-
rı görülmektedir.

İş teklifi aracılığıyla Berlin’e gelenlerin yanı sıra burada henüz çalışmayıp yeni bir başlangıç yapmak is-
teyenlerin varlığı küçümsenmeyecek kadar fazladır. Birikimleriyle ya da aile desteğiyle geçimlerini kısa bir 
süre için devam ettiren katılımcıların gelecekte mesleklerini icra edecekleri platformlara ihtiyaç duyacakla-
rı kesindir. Mesleki becerileri oldukça yüksek ve uzmanlık gerektiren alanlardan oluşan katılımcıların ken-
di yaratıcılıklarını kullanabilecekleri özgür çalışma alanlarını oluşturmak isteyecekleri de düşünülebilir.

Berlin’de yeni bir hayat inşa etmeye çalışan “Yeni Gelenler”in kısa süreli ve farklı yükümlülükler gerekti-
ren oturum prosedürleri nedeniyle çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını görülmektedir.

Son dönemde yaşanan göçün planlı olup olmadığına bakıldığında ise cevapların eşit oranda dağıldığı gö-
rülmektedir. Katılımcıların %50’si planlı bir şekilde göç etmişken diğer yarısı ise plansız göçe maruz kalmış-
tır. Göç şehri olarak neden Berlin’in seçildiğini anlayabilmek adına katılımcıların hangi şehirlerden geldik-
lerine baktığımızda karşımıza Türkiye’nin büyük şehirleri çıkmaktadır. Büyük şehirlerde yaşamış ve kent-
li kültürünü devam ettirmek isteyen katılımcıların gelecek kaygısıyla Türkiye’den ayrıldıkları anlaşılabilir. 
Türkiye’deki politik durumun özgür hayatı oldukça baskılaması ve bunun sonunda doğan kısıtlamalar göç 
etme nedenlerinin en başında sayılabilir.

Katılımcıların Türkiye’de süre giden zorluklar karşısında yenilik ve özgürlük taleplerine göç etmekten 
başka bir çözüm bulamadıkları söylenebilir. Yarınlarından emin olamayan insanların yeni bir hayata baş-
ka bir ülkede başlaması anlaşılabilir bir yönelim olarak düşünülebilir. “Yeni Gelenler”in hem kendileri için 
hem de çocukları için güvenli ve daha iyi yaşam standartlarına kavuşma isteği Almanya özelinde Berlin’e gö-
çe neden olmuştur. “Yeni Gelenler”in politik farkındalıklara sahip olan, daha iyi bir hayat beklentisiyle yo-
la çıkmış, özgürlük talepleri bulunan bir topluluk olduğu söylenebilir.
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Katılımcıların beraberlerinde getirdikleri birikim ve beklentileriyle birlikte Berlin’de yaşam kurmak, kur-
dukları yaşamı sürekli kılmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça yüksek bir motivasyona sahip olduk-
ları görülmektedir.

Katılımcılar arasında mesleklerini icra edemeyenlerin varlığı ve yaşanan statü kayıpları oldukça dikkat çe-
kicidir. Güvencesiz işlerin varlığı, geçim problemi ve göçmen olma durumunun getirdiği diğer problemler 
sahip olunan hakların ve bu haklara nereden ulaşılabileceğinin bilinmemesi, yaşanan olumsuzlukları derin-
leştirmektedir.

‘Yeni Gelenler’in problem yaşadığı alanlar ve bu problemlerin nedenleri yapılan araştırma aracılığıyla net 
bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Berlin özelinde katılımcıların ilk geldiklerinde karşılaştıkları problemlerin neler olduğu, problemlerin 
Berlin özelinde hangi hizmet alanlarında görüldüğüne bakıldığında; barınma, bürokrasi, sağlık, eğitim, sos-
yal hizmetler, iş piyasasına erişim ve hukuk alanlarının öne çıktığı görülmektedir. Bu problemlerin neden-
leri incelendiğinde:

• Hizmetler alanında bilgi ve koordinasyon eksikliğinin varlığı,
• Bürokrasi alanında güvenilir ve doğru bilgiye ulaşılamaması,
• Sahip olunan hakların ve yükümlülüklerin bilinmemesi,
• Sosyal, kültürel, sağlık ve benzeri hizmet alanlarında devletin veya STK‘ların sunduğu hizmetlerin eri-

şilebilir olmaması,
• Güvenli bilgi kaynaklarına ulaşmada sıkıntı yaşanması,
• Hizmet sağlayıcıların zorluk çıkarması ve yönlendirici olmaması,
• Bilgi kaynaklarının bireysel ilişkiler, tanışıklıklar üzerinden olması ve bu sürecin yıpratıcılığı gözlem-

lenmektedir.

Hizmetler alanında karşılaşılan problemlerin yanı sıra ‘ayrımcılık’ konusu oldukça yoğun bir şekilde dile 
getirilmiştir. Ayrımcılık konusunda da diğer hizmet alanlarında olduğu gibi, bilgi ve yönlendirme eksikliği 
yaşanılan problemlerin ana nedenlerinin başında gelmektedir. Diğer nedenlere göz attığımızda ise:

• Hak ve özgürlükler alanında bilgi eksikliğinin olması,
• Gerekli durumlarda ne yapılması gerektiğinin bilinmemesi,
• Ayrımcılık türlerinin neler olduğunun bilinmemesi,
• Kurumsal ayrımcılıkla karşılaşıldığında ne yapılacağının bilinmemesi,
• Özgüven eksikliği, yalnız olduğunu hissetmek, güvende hissetmeme hali nedeniyle hukuki başvurular-

dan çekinilmesi,
• Danışmanlık veren merkezler hakkında bilgi sahibi olunmaması.

Elde edilen tüm bu veriler kurumsal, güvenilir ve ulaşılabilir bilgi kaynaklarına ihtiyaç olduğunu göz-
ler önüne sermektedir. PUDUHEPA Derneği olarak yürüttüğümüz ‘İhtiyaç Analizi’ araştırmasının sonun-
da alanda eksik bulduğumuz ve çözüme yönelik yapılması gerekenler olarak öngördüğümüz konular aşa-
ğıdaki gibidir:

• Topluluğun ihtiyaçları doğrultusunda hizmet veren kurum ve kuruluşların tespit edilmesi,
• Tespit edilen kurum ve kuruluşların neden ‘Yeni Gelenler’e erişemediğinin kurumların da işbirliğiyle 

analiz edilmesi,
• Problemlerin nedenleri anlaşıldıktan sonra ilgili taraflarla iş birliği içerisinde çözüm sürecine gidilmesi,
• Gerekli hizmetlerin “Yeni Gelenler”e etkili iletişim araçları ile ulaştırılması; sosyal medya kanalları, kı-

sa videolar, broşürler, bilgilendirme seminerleri, vb.,
• İlgili STK’lar ile ortak tematik grupların oluşturulması ve atölyelerin düzenlenmesi,
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• Göçmen örgütlenmeleri ile dayanışmaya gidilmesi ve birlikte farkındalık yaratılması, ortak çözüm po-
litikalarının üretilmesi,

• Hizmet dillerinin çeşitlenmesi ve uzun vadeli bir şekilde düzenleme yapılması.

Bu araştırma verilerinin ve sonuçlarının politika yapıcılara, STK’lara yol gösterici olması umuduyla öne-
rilerimizi dile getirmiş bulunmaktayız. Bütün bir çalışma boyunca işaret edilen problemler bağlamında ge-
rekli yollar katılımcı ve temsiliyetçi yöntemler ile birlikte izlenildiğinde çözüm önerilerine kısa sürede ula-
şılacağını umut etmekteyiz.
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EK TABLOLAR

İlişki Durumu * Ev Durumu 2: Partnerim/ Eşim ile Çaprazlaması

İlişki Durumu

Ev Durumu 2: Partnerim/ Eşim ile

ToplamHayır Evet

Bekar Bağ_Deş_Sayı* 56 3 59

Geçerli % İlişki Durumu 94,9% 5,1% 100,0%

Geçerli % Ev Durumu 2: 
Partnerim/ Eşim ile

66,7% 3,7% 35,8%

Geçerli % Toplam 33,9% 1,8% 35,8%

Evli Bağ_Deş_Sayı 7 61 68

Geçerli % İlişki Durumu 10,3% 89,7% 100,0%

Geçerli % Ev Durumu 2: 
Partnerim/ Eşim ile

8,3% 75,3% 41,2%

Geçerli % Toplam 4,2% 37,0% 41,2%

Uzun süreli bir ilişki içinde Bağ_Deş_Sayı 14 14 28

Geçerli % İlişki Durumu 50,0% 50,0% 100,0%

Geçerli % Ev Durumu 2: 
Partnerim/ Eşim ile

16,7% 17,3% 17,0%

Geçerli % Toplam 8,5% 8,5% 17,0%

Yeni bir ilişki içinde Bağ_Deş_Sayı 6 3 9

Geçerli % İlişki Durumu 66,7% 33,3% 100,0%

Geçerli % Ev Durumu 2: 
Partnerim/ Eşim ile

7,1% 3,7% 5,5%

Geçerli % Toplam 3,6% 1,8% 5,5%

Diğer: Bağ_Deş_Sayı 1 0 1

Geçerli % İlişki Durumu 100,0% 0,0% 100,0%

Geçerli % Ev Durumu 2: 
Partnerim/ Eşim ile

1,2% 0,0% 0,6%

Geçerli % Toplam 0,6% 0,0% 0,6%

Toplam Bağ_Deş_Sayı 84 81 165

Geçerli % İlişki Durumu 50,9% 49,1% 100,0%

Geçerli % Ev Durumu 2: 
Partnerim/ Eşim ile

100,0% 100,0% 100,0%

Geçerli % Toplam 50,9% 49,1% 100,0%
(*) Bağımlı Değişen Sayı.

Tablo 14.1: İlişki Durumu ile Ev Paylaşımı Çaprazlaması
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Çocuk * Çocuk (Oturum) Çaprazlaması
Çocuk (İkamet) Toplam

Evet Hayır

Çocuk Evet Bağ_Deş_Sayı 37 6 43

Geçerli % Çocuk 86,0% 14,0% 100,0%

Geçerli % Çocuk (İkamet) 100,0% 100,0% 100,0%

Geçerli % Toplam 86,0% 14,0% 100,0%

Toplam Bağ_Deş_Sayı 37 6 43

Geçerli % Çocuk 86,0% 14,0% 100,0%

Geçerli % Çocuk (İkamet) 100,0% 100,0% 100,0%

Geçerli % Toplam 86,0% 14,0% 100,0%

Tablo 14.2: Çocuklu Ailelerin Çocuklarıyla Oturum Durumu

İkamet (Devam Etme İsteği )
Sayı Geçerli %

Evet 133 80,6
Hayır 9 5,5
Henüz karar vermedim 23 13,9
Toplam 165 100,0

Tablo 14.3: Oturuma Devam Etme İsteği

Yasal Giriş Durumu
Sayı Geçerli %

Evet 162 98,2
Hayır 2 1,2
Cevap vermek istemiyorum 1 0,6
Toplam 165 100,0
Tablo 14.4: Ülkeye Yasal Yollardan Giriş Yapma Durumu
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Yaş: [01] * Göç Planı Çaprazlama
Göç Planı Toplam

Evet Hayır

Yaş: [01] 22-27 Bağ_Deş_Sayı 24 13 37

Geçerli % Yaş: [01] 64,9% 35,1% 100,0%

Geçerli % Göç Planı 29,3% 15,9% 22,6%

Geçerli % Toplam 14,6% 7,9% 22,6%

28-33 Bağ_Deş_Sayı 27 30 57

Yaş: [01] 47,4% 52,6% 100,0%

Göç Planı 32,9% 36,6% 34,8%

Geçerli % Toplam 16,5% 18,3% 34,8%

34-39 Bağ_Deş_Sayı 16 15 31

Geçerli % Yaş: [01] 51,6% 48,4% 100,0%

Geçerli % Göç Planı 19,5% 18,3% 18,9%

Geçerli % Toplam 9,8% 9,1% 18,9%

40-45 Bağ_Deş_Sayı 11 17 28

Geçerli % Yaş: [01] 39,3% 60,7% 100,0%

Geçerli % Göç Planı 13,4% 20,7% 17,1%

Geçerli % Toplam 6,7% 10,4% 17,1%

46-51 Bağ_Deş_Sayı 3 4 7

Geçerli % Yaş: [01] 42,9% 57,1% 100,0%

Geçerli % Göç Planı 3,7% 4,9% 4,3%

Geçerli % Toplam 1,8% 2,4% 4,3%

52-57 Bağ_Deş_Sayı 1 3 4

Geçerli % Yaş: [01] 25,0% 75,0% 100,0%

Geçerli % Göç Planı 1,2% 3,7% 2,4%

Geçerli % Toplam 0,6% 1,8% 2,4%

Toplam Bağ_Deş_Sayı 82 82 164

Geçerli % Yaş: [01] 50,0% 50,0% 100,0%

Geçerli % Göç Planı 100,0% 100,0% 100,0%

Geçerli % Toplam 50,0% 50,0% 100,0%

Tablo 14.5: Göç Planı ile Yaş Çaprazlaması
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Berlin (Problem Neden): Dil Engeli
Sayı Geçerli %

Evet  48  29,1

Hayır 117  70,9

Toplam 165 100,0

Tablo 14.6: Berlin Problem Nedenleri: Dil Engeli

Berlin (Tavsiye)
Sayı Geçerli %

Evet 149  90,3

Hayır  16   9,7

165 100,0

Tablo 14.7: Berlin’de Yaşamayı Tavsiye Etme Durumu

Meslekler
Sayı Geçerli %

Mimar 7 4,4

Öğrenci 27 16,9

Öğretmen 8 5,0

Akademisyen 15 9,4

Gazeteci 7 4,4

Sanatçı 21 13,1
Mühendis 26 16,3

Uzman 44 27,5

Yönetici 5 3,1

Toplam 160 100,0

Tablo 14.8: Meslekler



İşbirliğinde gerçekleşmiştir
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