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SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM DURUMU ÇALIŞTAYI 
 

“Suriyeli Çocukların Eğitim Durumu Çalıştayı” KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve 

Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenmiş olup KTO Karatay 

Üniversitesi Konferans Salonu’nda 8 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 14 

farklı kurum ve kuruluştan toplam 24 kişi katılmıştır (Ek 1). Çalıştay moderatörlüğünü Sosyal 

Hizmet Bölüm Başkan Vekili Prof. Dr. Kamil Alptekin, raportörlüklerini ise Dr. Öğretim Üyesi 

Dilara Ustabaşı Gündüz ve Öğretim Görevlisi Demet Akarçay Ulutaş üstlenmiştir. 

Çalıştay programı (Ek 2), saat 09:40’da açılış töreni ile başlamıştır. Açılışta, KTO 

Karatay Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, dünyada meydana gelen 

olumsuzluklardan, savaşlardan en fazla zararı çocukların gördüğünü, bu nedenle Çalıştay’ın 

Suriyeli mülteci çocukların eğitim durumlarına odaklanarak önemli bir misyon yüklendiğini 

belirtmiştir. Prof. Dr. Ünüsan, Çalıştayın Suriyeli çocukların eğitim alanında karşılaştıkları 

sorunlara çözüm üretmesi temennisinde bulunmuştur. Daha sonra söz alan KTO Karatay 

Üniversitesi Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsamettin Erdem ise Suriye’de 

çıkan iç savaş sebebi ile birçok insanın ülkemize göç etmek zorunda kaldığını ve bununla 

beraber farklı sorunların ortaya çıktığını, üniversitelerin toplumda yaşanan bu sorunlara yönelik 

çözüm odaklı çalışmalar yapmak zorunda olduğunu belirtmiştir. Prof. Dr. Erdem, KTO Karatay 

Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin Suriyeli Mültecilere yönelik üzerine düşen 

görevleri üç yıldır yapmaya çalıştığını, bundan sonra da bu çalışmalara devam edileceğini 

vurgulamıştır. Protokol konuşmalarından sonra Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Vekili Prof. Dr. 

Kamil Alptekin, çalıştayın gerekçesini de içeren ve çalıştaya giriş niteliği taşıyan aşağıda 

anahatlarıyla özetlenen “Türkiye’ye Sığınan Suriyeliler: Mevcut Durum, Sosyal Uyum Arayışı 

ve Çocukların Eğitimi” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir. 

1. Çalıştayın Gerekçesi 

2011 yılının Mart ayında Suriye’de çıkan iç savaş, inişli çıkışlı bir şekilde devam 

etmekte; ülkede halen çözümsüzlüğün hakim olduğu bir atmosfer yaşanmaktadır. Bu iç savaş 

nedeniyle tahminen 11 milyon Suriyeli yerinden edilmiştir (4,8 milyon kişi ülke dışına kaçmış, 

6,6 milyon kişi ülke içinde yer değiştirmiştir). Suriye iç savaşından en çok etkilenen ve göç alan 

ülkeler; Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye olmuştur. Türkiye, Suriye göçünün yaklaşık %60’ını tek 

başına üstlenmiş durumdadır. 

Suriye göçü, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük kitlesel göç hareketidir. Bu 

göç aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin de en büyük göç hareketi olma özelliği 

taşımaktadır. Mülteciler daha çok Suriye’nin Kuzey bölgesindeki şehirlerden (Halep, İdlib, 

Hama vb.) gelmişlerdir. Etnik köken ve mezhep açısından heterojen bir nüfus yapısına sahip 

mültecilerin 1,5 milyondan fazlası çocuktur. Türkiye’de 2012 yılında 142.37 olan kayıtlı Suriyeli 

mülteci sayısı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2018 yılı Kasım ayı verilerine göre 2018 yılının 
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Kasım ayında 3.607.563’e yükselmiştir. Suriyeliler ilk geldiklerinde Geçici Barınma 

Merkezlerine yerleştirilmişler, nüfuslarının hızla artmasıyla buraların yetersiz kalması sonucu 

farklı şehirlerimize yerleşmelerine izin verilmiştir. Suriyeli mültecilerin 3.454.150’si (%95’i) 

Geçici Barınma Merkezleri dışında yaşamaktadır. Konya, Suriyeli mülteci nüfusunun en yoğun 

olduğu ilk on şehir arasındadır. 

Suriyelilerin büyük bir çoğunluğu 30 yaş altındadır. 30 yaş altı nüfusun çoğunluğunu 

ise çocuklar oluşturmaktadır. Türkiye’de Ekim 2018 itibariyle 1.684.928 geçici koruma altında 

yaşayan Suriyeli çocuk bunmaktadır. Eğitim-öğretim yaşında (6-18 yaş arası) bulunan Suriyeli 

çocuk sayısı 976.200’dür. 2011’den bu yana 275.000’nin üzerinde Suriyeli bebek Türkiye’de 

doğmuştur. Suriyelilerin yaklaşık %30’u okur-yazar olmayıp eğitim düzeyleri düşüktür. 

Çoğunluğu nitelikli bir mesleğe sahip değildir. 

Türkiye, Suriyeli mültecilerin ülkeye girişinden itibaren “açık sınır politikası” uygulamış, 

insani yardım, güvenlik ve geçici koruma odaklı politikalara öncelik vermiştir. Mülteciler, 

“misafir” çağrışımı uyandıran “geçici koruma altında kişi” olarak tanımlanmıştır. Gelinen nokta 

itibariyle Suriyelilerin kalış sürelerinin uzaması ve sayılarının artması; siyasi, sosyal ve 

ekonomik bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Türkiye’ye yerleşen Suriyelilerin yaklaşık 

üçte ikisinin kalıcı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle daha fazla zaman kaybetmeden 

sürdürülebilir bir göç politikası oluşturulması gerekmektedir. Sürdürülebilir nitelikte bir göç 

politikası oluşturabilmek için; 1) düzensiz göçün sebepleri ve etkilerini göz önüne alan uzun 

dönemli bir yaklaşım ile 2) mültecilerin hakları ile devlet egemenliğini uzlaştıran dengeli bir 

yaklaşımın benimsenmesi ve 3) toplumsal ve ekonomik uyum sürecinin başlatılması temel 

adımlar olmalıdır. Böylesi bir temele oturtulacak göç politikası için eğitimli Suriyelilerin oranının 

artırılması ise temel bir koşul olarak önümüzde durmaktadır. 

Kuşku yoktur ki eğitimli Suriyelilerin oranını arttırabilmek için öncelikli hedef grubu 

çocuklar olmalıdır. Çünkü çocuklar, dil öğrenmeye ve eğitime daha yatkındırlar ve toplumsal 

uyuma en hızlı adapte olabilecek grupturlar. Sosyal uyum beklentisinin yanı sıra Suriyeli 

çocukların eğitimi göçün yarınını yönetebilmek ve kayıp nesil oluşturmamak adına da 

önemlidir. Kaldı ki konunun insani ve hukuki bağlamı vardır ve okul çağındaki Suriyeli nüfus 

sürekli artmaktadır. Eğitim-öğretime erişim sayesinde Suriyeli göç mağduru çocuklar; 

kendilerine biçilen kaderden kurtulma, yeni bir gelecek inşa etme, Türkiye toplumu ile daha 

fazla bütünleşme ve Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yaşamına dâhil olma fırsatı 

yakalayabileceklerdir. 

Suriyeli mülteci nüfusun büyük oranda çocuk ve gençlerden oluşması, hem eğitim hem 

de uyum açısından avantajlara işaret ettiği kadar iyi yönlendirilmemesi halinde birtakım risklere 

de işaret etmektedir. Çünkü çocuklar aynı zamanda Suriyeli mültecilerin en zayıf, kırılgan ve 

en yüksek risk altındaki grubudur. Eğitim-öğretime dahil edilememenin hem marjinalleşme, 

gettolaşma, radikalleşme, suça ve yasa dışı örgütlere yönelme gibi bireysel hem de 
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yoksulluğun yeniden üretilmesi ve oluşacak yüksek toplumsal maliyetle birlikte sosyal 

istikrarsızlığın artması gibi toplumsal yönden ağır faturaları vardır. 

Eğitime ilişkin mevcut duruma bakıldığında halihazırda Suriyeli çocuklara sunulan 

eğitim hizmetleri 1) kamp içinde, 2) kamp dışında ve 3) (az sayıda da olsa) Suriyelilerin kendi 

açtıkları okullarda verilmektedir. Kamp içi eğitim Geçici Eğitim Merkezleri (GEM) kamp dışı 

eğitim ise hem GEM hem de resmi okullarda verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 

2017 yılı Eylül ayı itibariyle açıkladığı verilere göre toplam 618.948 Suriyeli öğrencinin 

267.813’ü GEM’lerde, 342.571’i resmi okullarda 8.564’ü ise açık okullarda eğitim-öğretim 

görmüştür. MEB, 2013 yılından itibaren Suriyeli çocukların okullaşması ve eğitim-

öğretimlerinin aksamaması için üst üste yayınladığı genelgelerle yeni düzenlemeler getirmiş, 

2016 yılında Suriyeli çocukların eğitimi için belirlediği yol haritasını kamuoyuyla paylaşmıştır. 

2014-2015 eğitim-öğretim yılında %30 olan okullaşma oranı 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 

%63’e çıkmıştır. Eğitim kademelerine göre değerlendirildiğinde okullaşma düzeyi ilkokul ve 

ortaokulda daha yüksektir. MEB tarafından eğitimde hedef GEM’lerin kapatılması ve kapsayıcı 

eğitime geçiş olarak belirlenmiştir. Kapsayıcı eğitim kısaca farklı ırk, inanç, etnik yapı ve sosyal 

gruplardan gelen öğrenciler için; eşit eğitim fırsatlarının oluşturulması, okul ortamının yeniden 

yapılandırılması, çeşitlilik ve çoğulculuğun sağlanması şeklinde tanımlanabilir. 

Kapsayıcı eğitim anlayışının yaygınlaşması ve hedefine ulaşabilmek için bir başına 

eğitimin düzgün planlanması ve yönetilmesi yeterli değildir. Bu anlayış, Suriyeli mültecilerin 

Türkiye’de yaşadığı diğer sorun alanlarında (barınma, sağlık, beslenme konut, hukuki 

belirsizlikler vb.) sağlanacak iyileşme ile bütünleştirilebilirse hedefine ulaşabilecektir. 

2. Çalıştayın Amacı 

Çalıştayda Suriyeli çocuklara yönelik yürütülmekte olan eğitim-öğretim sürecinin 

mevcut durumunu çok boyutlu bir şekilde değerlendirmek ve öne çıkan sorunların çözümlerine 

yönelik öneriler geliştirmek amaçlanmıştır. 

Yukarıda belirtilen amaca bağlı olarak Suriyeli çocukların eğitim-öğretim sürecine 

ilişkin; 

 Okullaşma düzeyi, okullaşmanın önündeki engeller, karşılaşılan sorun ve ihtiyaçlar ile 

eldeki olanak ve fırsatları gözden geçirmek, 

 Bu çocukların okullaşma düzeyini artırmak ve kaliteli bir eğitime ulaşabilmelerini 

sağlayabilmek için kurumlar ve sektörler arası iş birliği ve koordinasyon olanakları tartışmak 

çalıştayın alt amaçları olarak belirlenmiştir. 

3. Çalıştayın Kapsamı 

Çalıştayda Suriyeli çocukların eğitim-öğretim sürecine ilişkin mevcut durum ağırlıklı 

olarak ilköğretim ve ortaokul düzeyinde ele alınmıştır. Okul öncesi, mesleki ve yaygın eğitim 

ve yükseköğretim düzeyi çalıştaya dahil edilmemiştir. Suriyeli çocukların eğitim-öğretim 

durumu; ‘okullaşma (eğitime erişim)’, ‘eğitimin yönetimi ve planlanması’, ‘eğitimin kalitesi’ ve 
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‘okula uyum’ olmak üzere dört ana tema altında ve yaşanan diğer ana sorunlarla (barınma, 

beslenme, sağlık, hukuki statü, kimlik, yoksulluk, çocuk işçiliği vb.) birlikte bütüncül bir şekilde 

tartışılmıştır. 

Çalıştay süresince çalıştayın amacı, alt amaçları ve kapsamı doğrultusunda 

katılımcıların öne sürdükleri düşünceler, ihtiyaç ve sorun alanları ile bunlara yönelik 

geliştirdikleri çözüm önerileri özet bir şekilde aşağıda sunulmuştur: 

4. Suriyeli Çocukların Eğitimi: Okullaşma, Eğitimin Yönetimi ve Okula Uyum 

4.1. Tespitler, Sorunlar ve İhtiyaçlar 

 Okullaşma açısından geçici koruma altındaki Suriyeli çocuklar biri okullaşmış, diğeri ise 

okullaşamamış çocuklar olmak üzere iki ana kategoriye ayrılabilir: Okullaşmış çocuklar; 1) okul 

sistemine dahil edilmiş, 2) okul sistemine dahil edilmiş, ancak okula sık sık devamsızlık yapan 

veya devam etmeyen çocuklar şeklinde; okullaşamamış çocuklar ise 1) sosyo-ekonomik gibi 

birtakım gerekçelerle okul sistemine dahil olmamış, 2) kayıtlarda hiç yer almadığı için okul 

sistemine dahil olmamış çocuklar şeklinde kendi içlerinde iki alt gruba ayrılabilir. Suriyeli 

çocukların okullaşması (eğitime erişimi) odağında yapılacak tüm çalışmalar için böyle bir 

sınıflandırmanın göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır. 

 Okullaştırılan çocuklarda dil sorunu (Türkçeyi hiç konuşamama veya yetersiz konuşma) 

karşılaşılan en temel sorundur. Bu sorunu yaşayan Suriyeli çocukların doğal olarak akademik 

başarı göstermesi güçleşmektedir. 

 Dil problemi nedeniyle akademik başarısının düştüğünü gören Suriyeli öğrencinin 

benlik saygısının da düşmesi ve başarılı olabileceğine dair inancının zayıflaması kuvvetli bir 

ihtimaldir. Akademik başarısızlık beraberinde psikolojik çöküntüye, yalnızlaşmaya, okuldan 

uzaklaşmaya/okul devamsızlığına ve hatta eğitimden kopmaya kadar varabilmektedir. 

 Suriyeli çocuklar okulda Türkçe öğrenmek ve konuşmak durumunda iken evlerinde 

ailelerinden bu konuda gereken desteği alamamaktadırlar. Bunun yanında, pek çok ailenin 

Türkçe bilmemesi sadece çocuklarının okul yaşantıları açısından değil günlük yaşamda 

karşılaştıkları diğer sorunların çözümünde de büyük bir engeldir. Türkçeyi anlamayan ve 

konuşamayan Suriyeli ailelerle; öğrenci, öğretmen ve aile işbirliğine dayalı eğitim sürecini 

sağlıklı bir zeminde yürütme olanağı daha sürecin başında kaybolmaktadır. 

 Suriyeli çocukların okula devam etmemesinde veya okullaştırılamamasında eğitim-

öğretim sistemine ilişkin değişkenlere nazaran sosyoekonomik ve kültürel değişkenlerin daha 

baskın olduğu gözükmektedir. Aile tutumu, kültürel farklılıklar, ekonomik kaygılar, dil sorunları, 

çocuk işçiliği, toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ve ayrımcılığı, istihdam sorunu, beslenme ve 

barınma güçlükleri, gettolaşma evdeki çocuğa – yaşlıya veya engelliye bakma, Türk eğitim 

sistemi ve mevzuatı hakkında bilgisizlik, erken yaşta evlendirilme, kimlik ve kayıt sorunları sözü 

edilen sosyokültürel değişkenlere örnek gösterilebilir. 
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 Suriyeli ailelerin büyükçe bir kısmı çocuklarının okullaşmasını istemektedir. Buna 

karşılık Suriyeli ailelerin içerisinde çeşitli gerekçeler öne sürerek (örneğin Suriye’ye geri dönme 

düşüncesi, geçim zorluğu, sağlık sorunları, okulda akran zorbalığı veya güvenlik endişesi vb.) 

eğitim-öğretimi öncelikli bir ihtiyaç olarak görmeyen bir grup da vardır. 

 Okullaşan Suriyeli çocukların okula devam edip etmemesinde ailelerin eğitim düzeyleri 

de etkili olmaktadır. Buna göre eğitimli aileler çocuklarının eğitim alması için destek olurken, 

eğitim düzeyi düşük seviyede olan ya da hiç eğitim almamış olan aileler çocuklarının eğitiminde 

yeterli ilgi ve desteği göstermemektedirler. 

 Suriyeli ailelerin yoğun olarak yaşadıkları Şükran ve Sahipata gibi mahallelerdeki 

camilerde ve bazı öğrenci yurtlarında öğle vaktine kadar dini eğitim veren kurslar 

bulunmaktadır. Suriyeli aileler içerisinde bu kursları okul olarak algılayan, çocuklarını buralara 

gönderip güya çocuklarının okulda eğitim aldıklarını düşünen ve bu nedenle çocuklarını resmi 

okula göndermeyen bir kesim vardır. 

 Suriyeli ailelerin bir kısmı karma eğitim sistemini benimsememektedir. Bu ailelerin 

çocuğunu sadece kız – erkek ayrımına dayalı eğitim-öğretim faaliyeti yürüten İmam Hatip 

Okullarına göndermek istemesi (bölgesindeki imam hatip okulunun kapasitesinin dolu olması 

durumunda) okullaşma düzeyini olumsuz etkileyen bir başka faktördür. 

 Suriyeli çocukların okula erişim oranları hızla artmasına rağmen, son üç yılın 

istatistiklerine bakıldığında liselere kayıt konusunda neredeyse hiç değişiklik görülmemektedir. 

Yukarıda bahsedilen sosyokültürel değişkenler arasında özellikle erkeklerde ekonomik 

zorlukların çocuk işçiliğini1 dayatıyor olması, kız çocuklarında ise evde küçük kardeşlerine, 

evin yaşlı veya engelli üyesine bakmada sorumluluk yüklenme veya erken yaşta evlendirilme 

gibi nedenlerin bu tablonun ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir. 

 İlköğretimde çocukların öğrenmiş oldukları dilin seviyesi ilköğretim ve hatta ortaokul 

müfredatı için yeterli olsa da özellikle lise müfredatı için bu dil seviyesi yeterli değildir. Liseyle 

birlikte müfredattaki derslerin çeşitlenmesi ve dil yetersizliğine bağlı olarak ağırlaşan ders 

konularının anlaşılamaması lise düzeyinde okullaşma oranının yükselmesinin engelleyen 

faktörler arasındadır. 

 Konya’da Suriyeliler şehir merkezine homojen olarak dağılmadıklarından Suriyeli 

ailelerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki okullar zorunlu olarak kapasitelerinin üstünde 

öğrenci almaktadır. Suriyeli çocukların bir okulda sayısal olarak yoğunluk oluşturmaları, 

gruplaşmalarına neden olmakta, Türkçe dilini öğrenerek pratik yapmalarını güçleştirmekte ve 

okula uyum sağlama sürecini olumsuz etkilemektedir. 

                                                           
 1 Konya sanayisinde sayıları değişkenlik gösterse de 700 - 1500 TL arasında bir ücret karşılığında 

çocukların çalıştığı bilinmektedir. Ekonomik darboğazlar yaşayan çok çocuklu bir Suriyeli aile için iki veya daha 

fazla çocuğun çalıştırılması vazgeçilmeyecek bir gelir kaynağı anlamına gelmektedir. Bu durumda çocuk işçiliğinin, 

okullaşmanın önünde önemli bir engel olduğu rahatlıkla söylenebilir  
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 Kapasiteleri üzerinde öğrenci almış olan okullar yeni gelen Suriyeli öğrencileri farklı 

mahallelerdeki okullara yönlendirmektedir. Okula ulaşım mesafesi uzayınca doğal olarak 

servis ücretlerini karşılayacak imkanı bulunmayan aileler çocuklarını okula 

gönderememektedir. 

 Az sayıda da olsa “okulun iklimi bozulur” düşüncesiyle okuluna Suriyeli çocuk 

kaydetmekte isteksiz ve dirençli okul idarecilerine rastlanılmaktadır. Bu idarecilerin okuluna 

Suriyeli öğrencileri kayıt etmede isteksiz davranması diğer okullardaki Suriyeli öğrenci 

sayısının artmasında önemli bir diğer etkendir. 

 Tüm kurumlar gibi MEB’de Suriye’den gelen kitlesel göçe hazırlıksız yakalanmıştır. 

Dolayısıyla başlangıçta izlenen politikalarda ilerleyen yıllarda revizyona gitme ihtiyacı 

hissedilmiştir. İlk etapta mültecilerin “geçici” olarak ülkemizde kalacakları düşüncesi ile eğitim-

öğretim ihtiyaçları Geçici Barınma Merkezlerinde kurulan Geçici Eğitim Merkezleri (GEM) 

vasıtasıyla giderilmeye çalışılmıştır. Zamanla mültecilerin hızla çoğalmasıyla ve şehirlere 

yayılmasıyla GEM’ler bu şehirlerde de kurulmuş, devlet okullarıyla birlikte eğitim-öğretim 

yükünü paylaşmıştır. Ancak mültecilerin bir kısmının kalıcı olduğunun anlaşılması üzerine bu 

sefer ikili eğitimden vazgeçilip GEM’lerin kapatılması gündeme gelmiştir. 

 GEM’ler eğitimde çift başlılığa neden olmuş, Suriyeli çocuklara dil öğretimi noktasında 

yetersiz kalmıştır. Suriye’de devam iç savaş nedeniyle olası yeni bir göç dalgasına hazırlıklı 

olabilmek amacıyla GEM’lerin çok az bir kısmı açık tutulmuştur. Kapatılan GEM’lerle birlikte 

bütün yük devlet okullarına binmiş, ancak devlet okullarının alt yapısı bu politika değişikliğine 

eşit hızda yanıt veremeyince özellikle okullaşmayla ilgili fiziki alt yapı sorunları gündemi daha 

fazla işgal etmeye başlamıştır. 

 15 ve yukarı yaş grubunda olup Suriye’de eğitim alt yapısı oluşturamamış, Türkçe 

bilmeyen çocukları (yaşı ilerlemiş çocuklar) mevcut eğitim-öğretim sistemine dahil etmek 

oldukça güç gözükmektedir. 

 Bazı ailelerin çocuklarının kimlik kayıtları henüz yapılmamıştır. Kaydı olmayan 

çocuklara bakarak, ne yapılırsa yapılsın eğitimin dışında kalan çocukların hep olacağından söz 

edilebilir. Bununla birlikte kayıt evraklarında eksiklikler bulunan çocuklar da vardır. Okul 

idareleri kayıt sorunu yaşayan bu öğrencilerin okul kaydını yapamadığından bu gruptaki 

çocukların okullaşması gecikmektedir. 

 Suriyeliler kimlik kaydı işlemleri sırasında, emniyet ve güvenlik birimlerince tahkikat 

sürecine tabii tutulmaktadır. Uzun bir süre devam eden bu süreçte Suriyeliler kimlik kayıtları 

kesinleşmemiş halde günlük yaşamlarına devam etmektedirler. Buna karşın, özellikle eğitim 

sürecine başlamayla ilgili dezavantaj yaratan bu durum, çocuklar için hızlandırılmıştır. Göç 

İdaresi İl Müdürlüğü’nün, çocukların vakit kaybetmeden okula başlayabilmeleri için kimlik 

kayıtlarında randevu ya da sıraya bakılmaksızın onlara öncelik hakkı tanıması okullaşma hızını 

artırma adına iyi bir uygulama örneği olarak değerlendirilebilir. 
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 Suriyeli ailelerin sık sık adres değiştirdikleri görülmektedir. Bu durum çocukların okula 

devamlarını olumsuz etkilemekte, çocuğun akademik gelişimine ilişkin konularda okul 

yöneticileri ve öğretmenler ailelerle iletişime geçmede büyük zorluklar yaşanmaktadır. 

 MEB, Suriyeli öğrencisi olan okullara ihtiyaçlarının karşılanması noktasında 

bölgelerinde bulunan sivil toplum örgütleriyle (STK) işbirliği yapabilmelerinin önünü açmış 

olması okullaşmayı hızlandıracak bir unsur olarak değerlendirilmektedir. 

• Suriye’deki savaş ortamına şahit olduktan sonra Türkiye’ye yerleşen çocukların büyük 

bir kısmında yaşadıkları travmanın etkilerinin devam ettiği, bu çocukların psikolojik olarak farklı 

bir dil öğrenmeye ve yeni eğitim sürecine kendilerini hazır hissedemedikleri gözlenmektedir. 

• Okullarda karşımıza çıkan başka bir önemli sorun akran zorbalığıdır. Suriyeli öğrenciler 

arasında akran zorbalığına maruz kalanların aileleri tarafından eğitim süreci 

sonlandırılabilmektedir. Okullarda akran zorbalığı Türk ve Suriyeli öğrenciler arasında 

görülebildiği gibi Suriyeli öğrencilerin kendi aralarında da görülebilmektedir. 

• Bazı okullarda çok az sayıda Suriyeli çocuk bulunmaktadır. Çocuklarının okulda yalnız 

kalmasını sorun edinen, bu nedenle çocuğun eğitimine devamını uygun görmeyen Suriyeli 

aileler bulunmaktadır. 

• Eğitim fakültelerinde tek dilli ve tek kültüre odaklı bir eğitim süzgecinden geçen 

öğretmenler sınıflarında bulunan farklı sosyokültürel özelliklere sahip Suriyeli öğrencilere 

çoğulcu / kapsayıcı bir yaklaşım sergilemekte zorlanmaktadır. Kültürel yeterlilik noktasında 

zorlanan öğretmenler arasında az sayıda da olsa Suriyeli öğrencilere ayrımcı ve dışlayıcı 

tutum sergileyenlere rastlanılmaktadır. 

4.2. Öneriler 
 Bütüncül, kolektif ve hak temelli yaklaşım: 

Eğitim çağındaki Suriyeli çocukların okullaşmasının önündeki engellerin bir kısmı 

eğitim-öğretime ilişkin değişkenlerden, diğer bir kısmı ise eğitim-öğretim sürecini çepe çevre 

kuşatan sosyo-ekonomik ve kültürel değişkenlerden kaynaklanmaktadır. Suriyeli çocukların 

okullaştırılması çalışmalarında bu iki gruptaki değişkenler, eş zamanlı olacak şekilde bütüncül 

bir yaklaşım içerisinde ele alınmalıdır. Bunun için farklı sektör ve kurumları kapsayan ve etkin 

bir koordinasyonu öngören kolektif anlayışa da ihtiyaç vardır. 

Suriyeli çocukların eğitimi onlara sunulan bir hizmet değil, ilgili mevzuatlarda belirtildiği 

üzere bir hak’tır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda eğitim hakkının vatandaşlık temelinden 

ziyade ülke sınırları içinde yaşayan herkes için geçerli ve gerekli olduğu; kimsenin, eğitim ve 

öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı ifade edilmektedir. Dolayısıyla Suriyeli 

çocukların eğitim-öğretimi hak temelli bir anlayış üzerine ve halen uygulamada olduğu gibi 12 

yıl kesintisiz eğitim üzerinden konumlandırılmalıdır. 

 Kapsayıcı Eğitime ve Kapsayıcı Okul Geçiş: 

MEB’in Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Öğrenciler için öne sürdüğü kapsayıcı eğitime 

ve bu eğitimi uygulamaya koyacak kapsayıcı okullara geçiş en kısa zamanda sağlanmalıdır. 
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Kapsayıcı eğitim modeli çağdaş eğitim-öğretim öğelerini bünyesinde barındırmasının yanı sıra 

birarada yaşama değerleri (farklılıklara saygıyı, çoğulculuğu ve bireysel gereksinimleri 

çocukların ve ailelerin de beklenti ve görüşlerini dikkate alan, demokratik ve katılımcı sınıf 

ortamını öngören, fırsat eşitliği yaratan) üzerine inşa edildiği için aynı zamanda bir sosyal uyum 

modeli olması bakımından da önemli görülmelidir. 

Kapsayıcı okulda çalışacak yönetici ve öğretmenlerde aranacak temel özellik onların 

kültürel yeterliliğe sahip olmalarıdır. Okul yöneticileri ve öğretmenleri MEB tarafından yapılacak 

çalışmalar sonucunda çok kültürlü eğitim yapısına daha uyumlu hale getirilebilirler. Buna ilave 

olarak özellikle sınıfında Suriyeli öğrenci bulunan öğretmenlerin teori ve pratiği ile çok kültürlü 

eğitimin ele alındığı hizmet içi programlara katılmaları oldukça faydalı olacaktır. 

 Öğrencilere Hızlandırılmış İlave Dil ve Ders Desteği: 

Suriyeli çocukların dil öğrenimi en ciddi; aynı zamanda en çetrefilli bir sorundur. Suriyeli 

öğrencilerin önemli bir kısmının Türkçe konuşma ve yazma konusunda rutin eğitim-öğretim 

programı dışında ilave bir desteğe ihtiyacı olduğu bilinmektedir. Özellikle üst sınıflara geçtikçe 

dil desteğinin yanı sıra derslere ilişkin de ilave destek ihtiyacı gündeme gelmektedir. STK’lara 

ve belediyelere ait toplum ve gençlik merkezleri aracılığıyla verilen dil eğitimleri ve MEB 

tarafından yürütülen dil öğretimi destek programları alanda önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 

Bununla birlikte MEB tarafından Suriyeli öğrencilerin okuma yazma becerilerinin geliştirmesine 

olanak sağlayacak hazırlık sınıflarının açılması önerilebilir.  

 Okulda Birlikte Uyum Arayışı: 

Suriyeli mültecilerin bir kısmının ülkelerindeki iç savaş bitse bile geri dönmeyecekleri 

bilinmektedir. Gelinen nokta itibariyle sosyal uyum süreci hızlandırılmalıdır. Çocuklar dil 

öğrenme ve değişimlere ayak uydurma bakımından sosyal uyuma daha hızlı adapte olabilecek 

gruptur. Sosyal uyum tek taraflı olmayıp, göçmenin ve ev sahibinin karşılıklı etkileşimi ve 

birlikteliği sonucunda oluşur. Okul, sosyal uyum araçlarından bir tanesidir. Bu düşüncelerden 

hareketle okul ortamında tesis edilecek uyumun tüm yükünün Suriyeli öğrencilere 

yüklenmemesi gerektiği belirtilmelidir. Uyumun ortaya çıkmasında okul – çocuk - aile işbirliği 

üçgeni kurulmalı, bu üçgenin aksayan ayağı olduğu gözlenen Suriyeli aileleri eğitim sistemine 

dahil edebilmek için onların da beklenti ve görüşleri alınmalıdır. 

 Danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerini yaygınlaştırma  

Suriye’den Türkiye’ye gelmeden önce ülkelerindeki savaş ortamına maruz kalan 

çocuklar için okullarda görev yapan rehber öğretmenler tarafından psikososyal destek 

çalışmalarının yürütülmesi önerilebilir. Özellikle, öğretmenler krize müdahale ve travma odaklı 

çalışmalar konusunda bilgilendirilmelidir. 

Türkiye’de mesleki ve teknik liselerde eğitim gören öğrencilerin müfredat gereği staj 

yaparken iş ve meslek kazalarına karşı sigorta primleri devlet tarafından ödenmektedir. Aynı 

zamanda, bu öğrencilere çalıştıkları kurumlar tarafından ücret ödenmesi durumu da devlet 

tarafından zorunluluk olarak tanımlanmış ve işverenin inisiyatifine bırakılmamıştır. Devletin 
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mesleki eğitime verdiği bu ciddi desteğe karşın saha araştırmaları Suriyeli ailelerin birçoğunun 

çocuklarını mesleki eğitime yönlendirme durumunda ücret alacaklarını bilmedikleri 

göstermektedir. Suriyeli ailelere ekonomik anlamda destek olacağı düşünüldüğünde, ilgili 

kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve belediyeler tarafından ailelerin çocuklarını mesleki 

eğitime yönlendirmeleri doğrultusunda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmelidir. STK’ların 

inisiyatifiyle özellikle dini eğitim veren kursları okul olarak algılayan ailelere buraların resmi 

eğitim sistemine ek eğitimler olduğu konusunda; kız çocuğunu erken yaşta evlendiren, erkek 

çocuğunu bir işte çalıştıran ailelere bu tutum ve davranışlarının birer ihmal ve istismar olarak 

suç olduğu konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Bunların yanı sıra okul ortamında 

çocuklarının güvenliği ile ilgili kaygıları olan ailelere okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından 

savunuculuk çalışmalarının yapılması çocukların okullarda kalmasını sağlayabileceğinden 

önerilebilir. 

 Okula Kayıt 

Öncelikle, Suriyeli öğrenciler arasında gruplaşmayı ve kendi içlerine kapanma 

eğilimlerini önlemek ve uyum sürecini geliştirebilmek için Suriyeli çocukların farklı okullara kayıt 

olmaları sağlanmalıdır. Okullara ücretsiz servis hizmeti olanakları araştırılmalı, Suriyeli 

öğrencilere ders materyalleri, beslenme ve giyim-kuşam konularında da yardımcı olunmalıdır. 

Eğitim haklarıyla ilgili olarak, Suriyeli çocukları ve aileleri bilgilendirmek adına broşürler veya 

kamu spotları hazırlanmalıdır. 

Okula gitmeyen çocukları tespit2 için Türk ve Suriyeli öğretmenler, okul yöneticileri, 

ulusal ve uluslararası STK’lar, Suriye toplumunun kanaat önderleri gibi çeşitli kesimlerle birlikte 

çalışmalı ve bölge tarama çalışmalarıyla okullaşmamış çocuklar tespit edilerek bu çocukların 

okullaşmaları sağlanmalıdır. 

 Daha nitelikli eğitim için seçenekleri çoğaltmak: 

Okulların süregelen eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmadan Suriyeli öğrencilere 

yönelik eğitim politikalarını hayata geçirebilmek temel bir beklentidir. Suriyeli öğrencilerin 

karşılaşabilecekleri psiko-sosyal, eğitsel ve ekonomik sorunlarının çözümüne yardımcı olarak 

onların tıpkı Türk öğrenciler gibi eğitim-öğretim sürecinden maksimum düzeyde yararlanmasını 

sağlamak adına okuldaki destekleyici hizmet seçeneklerini artırmak kaçınılmaz 

gözükmektedir. Okul sosyal hizmeti, tam da bu özellikleri taşıması itibariyle bahsekonu 

destekleyici bir hizmet modeli olarak önerilebilir. MEB, bir tanesi Konya’da da devam eden pilot 

uygulamalara bakarak okul sosyal hizmeti uygulamalarına okullarda yer vermelidir. Böylece 

                                                           
2 Eğitim çağında olup da okula gitmeyen öğrencilerin tespit edilmesi amacıyla bazı okullarda idarecilerinde içinde 

olduğu bir ekiple saha çalışması yapılmaktadır. Tespiti yapılan çocukların durumu Çocuk Mahkemesi’ne 

bildirilmektedir. Geçmiş yıllarda bu saha çalışmalarında belirlen okula devam etmeyen 10 öğrenciden ikisi Suriyeli 

iken son saha çalışmalarında belirlenenlerin yarısından fazlası Suriyeli öğrencidir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile hiçbir 

şekilde irtibata geçmemiş, okul kaydı olmayan çocukların tespitine başlanmıştır. 
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Suriyeli öğrencilerin ve ailelerinin psiko-sosyal nitelikli sorunlarının çözümlenmesi ve 

ihtiyaçlarının giderilmesine çaba sarf eden rehber öğretmenler, okul yöneticileri ve 

öğretmenlerin üzerindeki yük de epeyce azalmış olacaktır. 

Okullaşma düzeyini artırabilmek üzere halihazırda uygulanmakta olan açık lise ve 

online dersler yaygın hale getirilmeli, özellikle okula ulaşım güçlüğü çeken, örgün eğitime dahil 

olması zor gözüken Suriyeli öğrencilere bunlar bir alternatif eğitim modeli olarak önerilmelidir. 

Suriyeli ailelerin yoğun olduğu muhitlerde fazlaca tercih edildiği için İmam Hatip Ortaokul ve 

Liselerinin alt yapıları güçlendirilmesi okullaşma oranını artıracak bir diğer seçenek olabilir. 

Çocukların okullaşması sürecinin tüm boyutlarında Suriyeli ailelerle çok yönlü çalışabilmek için 

özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüyle işbirliği yapmalıdır. 

Türkiye genelinde yaşayan Suriyelilerin her bölgede karşılaştıkları sorunların farklı 

olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, her il düzeyinde kamu, özel sektör, sivil toplum 

kuruluşları temsilcilerinin ve akademisyenlerin bir araya gelerek bölgesel sorunları tartışarak 

bölgesel çözümler üretmeleri ve bu önerilerin bir araya getirilmesiyle kalıcı, kısa-orta-uzun 

vadede öncelik tespitine dayalı sürdürülebilir bir göç politikasının oluşturulmasına zemin 

hazırlanmalıdır. 
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Ek 1 
 

SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM DURUMLARI ÇALIŞTAYI 
KATILIMCI LİSTESİ 

 
No Katılımcının Adı Soyadı / Unvanı Kurumu 

1 Dr. Öğr. Üyesi Levent AKSOY 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü  

2 Prof. Dr. Kâmil ALPTEKİN 
KTO Karatay Üniversitesi 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal 
Hizmet Bölümü 

3 Öğr. Gör. Demet AKARÇAY ULUTAŞ 
KTO Karatay Üniversitesi 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Sosyal Hizmet Bölümü 

4 Dr. Öğr. Üyesi Dilara Ustabaşı GÜNDÜZ 
KTO Karatay Üniversitesi 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Sosyal Hizmet Bölümü 

5 Burçin KABAKCI Konya Ticaret Odası 

6 Erdener SUNAR Konya Ticaret Odası 

7 Burcu CAN Konya Ticaret Odası 

8 Gizem Erim ÖZÇELİK Konya Ticaret Odası 

9 

Doç. Dr. Özlem KARAKUŞ 
Selçuk Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Sosyal Hizmet Bölümü 

10 Arş. Gör. Fatma Zehra ERCAN 
Selçuk Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Sosyal Hizmet Bölümü 

11 Merve Renan TÜRKKULU (Müdür) Türk Kızılayı Konya Toplum Merkezi 

12 Saime DEMİREL (Sosyal Hizmet Uzmanı) Türk Kızılayı Konya Toplum Merkezi 

13 Farid Ahmad Ziya  Türk Kızılayı Merkez Ofisi-ANKARA 

14 Necip DEMİR (Saha Ofisi Sorumlusu) Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma 
Derneği Konya Şubesi 

15 Osman AKBABA (Sosyal Hizmet Uzmanı) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü Çocuk Koruma Sekretaryası 

16 Zülal EROĞLU (Sosyal Hizmet Uzmanı) 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü 
Okul Sosyal Hizmeti Projesi 
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SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM DURUMLARI ÇALIŞTAYI 
KATILIMCI LİSTESİ (devam) 

 
No Katılımcının Adı Soyadı / Unvanı Kurumu 

17 Rahime DAŞ Konya İl Göç Uzmanı  

18 Mithat BÜYÜKHAN (Öğretmen) Milli Eğitim Bakanlığı 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

19 Doç Dr. Mehmet BULDU UNICEF 
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 

20 Doç. Dr. Kâmil KURTUL UNICEF 
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 

21 Sena ÇALDAĞ (Vaka Çalışanı) Uluslararası Mavi Hilal Vakfı 

22 Merve KART (Vaka Çalışanı) Uluslararası Mavi Hilal Vakfı 

23 Sümeyra GÜRBÜZER (Öğretmen) Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (PİCTES 
Projesi Öğretmeni)  

24 Abdülkadir ÜRÜN Konya İHH İnsani Yardım Vakfı  
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Ek 2 
 

 
ÇALIŞTAY PROGRAMI 

 

8 Kasım 2018 
Perşembe 

09:15 - 09:30 Kayıt 

09:30 - 10:00 Açılış ve protokol konuşmaları 

10:00 - 10:30 

Sunum 
“Türkiye’ye Sığınan Suriyeliler: Mevcut Durum, Sosyal 
Uyum Arayışı ve Çocukların Eğitimi” 
Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN 

10:30 - 11:00 Çay-Kahve 

11:00 - 12:30 

Açılış Oturumu (I): 
Açılış: Çalıştayın amacı, kapsamı, metodolojisi ve 
tanışma 
Katılımcı kurum ve kuruluşların Suriyeli çocukların 
eğitimi için yaptıkları ve yapacakları faaliyetlerin 
tanıtımı 

12:30 - 13:30 Öğle yemeği 

13:30 - 14:30 Oturum (II): 
Okullaşma: Sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri 

14:30 - 14:45 Çay-Kahve 

14:45 - 15:45 
Oturum (III): 
Eğitimin yönetimi: Sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm 
önerileri 

15:45 - 16:00 Çay-Kahve 

16:00 - 17:15 
Kapanış Oturumu (IV) 
Okula uyum: Sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri 
Kapanış 
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