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ÖZET
Göç eden toplum ile göç edilen yerdeki toplum arasındaki ilişkiler farklı sorunları beraberinde getirmektedir.
Bu sorunlardan biri de güven sorunudur. İnsanların toplu halde yaşamalarının ve bugünkü toplumsal ve siyasal
yapının oluşmasının temelinde güvenlik ihtiyacı yer almaktadır. Bu ihtiyaç farklı toplumsal ve siyasal yapıların
oluşmasına neden olmuştur. Bu yapılar içinde, ihtiyaçlar farklı şekillerde karşılanmaktadır. İhtiyacın
karşılanmasında sermaye önemli bir unsur olmakla birlikte, bu sermaye maddi olanın yanında sosyal olanı da
kapsamaktadır. Sosyal sermaye bireylerin üyesi oldukları sosyal ağlar vasıtası ile sınırlı kaynaklara erişim
imkânı tanır. Bu sosyal sermayeyi ortaya çıkaran ise ağbağlardır. Çalışmada güvenlik ihtiyacını en çok hisseden
grup olan sığınmacıların bu ihtiyaçlarını karşılamada formel ve informel ağların nasıl ve ne derece etkili
olduğunun ortaya koyulması hedeflenmiştir.
Bu çalışmada, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2016 Türkiye Göç Raporu verilerine göre
geçici koruma altına alınan 41.610 Suriyeli sığınmacının yaşadığı Osmaniye ili seçilmiştir. Çalışmada,
Osmaniye’deki Suriyeli sığınmacıların güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla formel ve informel ağlara
sahip olup olmadıkları ve bu ağlar vasıtası ile hangi ihtiyaçlarının ne şekilde karşılandığı, çalışmanın örneklem
kümesini oluşturacak sığınmacılarla yapılan derinlemesine görüşme tekniği ile test edilecektir. .
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ABSTRACT
The relations between the migrating society and society living at the place where being migrated from, come
with different problems. One of these problems is safety. The reason why people live in a body, and the
formation of social and political structure are based on the safe need. This need has led to the formation of
different social and political structures. The needs of these structures are met in different ways. While capital is
an important element in meeting needs, it involves social needs as well as financial ones. Social capital enables
an individual to access to limited resources through social networks which she/he is a member of those which
reveal this social capital are netlinks. In this study it was aimed to show how and to what extent formal and
informal networks are effective in meeting the needs of asylum seekers, being in the greatest need of security.
In this study, Osmaniye province, where 41.610 Syrian asylum seekers who have been temporarily put under
protection according to the data of the 2016 Turkey Immigration Report issued by the General Directorate of
Migration Administration was selected. In the study, whether or not Syrian asylum seekers in Osmaniye have
had formal and informal networks to meet their security needs, which and to how these needs have been met
through these networks will be tested through an in-depth interview with asylum seekers who will form the
sample set of the study.
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