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İnsanların, doğdukları topraklardan ayrılarak; farklı dillerin, farklı kültürlerin
hâkim olduğu uzak coğrafyalara göç etmesinin köklü bir tarihi vardır. Fakat bugünkü
anlamda tartıştığımız göç olgusu, ulus devlet ve ulusal sınırlar ile yabancı ve yurttaş kimlikleri çerçevesinde inşa edilmiş, siyasal alana karşılık gelmektedir. İnsanların özgür
dolaşım hakkının belirli sınırlarla çizildiği modern çağda sınırları aşmak, çoğunlukla
hedef ülkeler tarafından uygulanan kısıtlayıcı göç politikalarıyla karşılık bulsa da, küresel
çapta sürekli bir insan hareketliliği yaşanmaya devam etmektedir. Bu süreklilik; bir taraftan belgeli, yüksek vasıflı, sosyo kültürel içermeye yatkın makbul göçmenlerle diğer taraftan belgesiz, düşük vasıflı ve öteki/ yabancı kimliğini pekiştiren makbul olmayan
göçmenlerin oluşturduğu birbirinden farklı göç dinamiklerini barındırmaktadır.
Hiç kuşkusuz düzenli veya düzensiz olsun, gönüllü veya zorunlu olsun, farklı niteliklere sahip göç hareketlerinin, ev sahibi toplumlar üzerindeki etkileri de değişmektedir.
Ev sahibi ülkede toplumsal kurum ve mekanizmaları dönüşüme uğratan; kimi zaman da
uygulanan hizmet ve politikalar üzerinde ciddi bir baskının oluşmasına yol açan göç; aynı
zamanda devletler için önemli birtakım yükümlülükleri beraberinde getirmektedir. Devletler, uluslararası iltica ve insan hakları hukukunda bağlayıcı olan ve/veya olmayan
belgelerine uyumlu olacak birtakım sorumluluklara sahiptir. Fakat, göç ve göçmen
hususlarına ilişkin çalışmaların da ortaya koyduğu gibi; devletlerin sahip olduğu yükümlülükler çok az uygulamaya konulmakta, genellikle ideal olanla sınırlı kalmaktadır.
Ev sahibi devletler tarafından göçmenlere yönelik çoğunlukla yalnızca asgari
düzeyde haklar sağlanmakta; temel insan hakları dahil olmak üzere birçok hak ve hizmete
erişim bürokratik düzeyde sekteye uğratılmaktadır. Göçmenlerin karşılaştığı en büyük
risklerden biri olan hak mahrumiyeti, başlı başına zorlu olan göç sürecini daha da
zorlaştırmakta ve göçmenin ev sahibi topluma uyum sağlamasının önünde ciddi bir engele
dönüşmektedir. Bu süreçte göçmenlerin en fazla karşılaştığı hak ihlallerinden biri eğitim
hizmetlerine erişim konusunda gerçekleşmektedir.
Göç çalışmaları literatüründe dış göç ve eğitim arasındaki ilişki çoğunlukla göç
edilen ülkenin ekonomisi ve eğitimin göçmenin ekonomik geliri üzerindeki etkisi
bağlamında
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Ahmet İçduygu, Sema Erder ve Ömer Faruk Gençkaya, Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023:
Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere, MireKoç Proje Raporları, İstanbul, 2014, (Çevrimiçi)
https://mirekoc.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/01/Tu%CC%88rkiyenin-Uluslararas%C4%B1-Go%CC%88c%CC%A7-Politikalar%C4%B1-1923-2023_-.pdf, 23.04.2020.
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değerlendirilmektedir. Bununla birlikte eğitim; göçmenin toplumsal uyum ve entegrasyonunu kolaylaştıracak sosyal iletişim becerilerinin geliştirilmesine de en büyük katkıyı
sağlayan önemli enstrümandır. Bu kapsamda eğitim, hiç kuşkusuz bireye daha iyi yaşam
standartlarının kapılarını açan; sonraki nesillerin geleceğinin inşa edilmesinde anahtar
rolü oynayan temel bir insan hakkıdır. Buna karşın BM verilerine göre dünya üzerinde
okul çağındaki 7.1 milyon mülteci çocuğun yalnızca 3.7 milyonu okula gidebilmektedir.
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Göç süreci, bireylerin gündelik yaşam pratiklerinin dönüşümünde önemli bir rol
oynamaktadır. Bireyin sosyo-kültürel yaşamında meydana gelen değişimin yarattığı
yeniden sosyalleşme süreci, göçü zorlaştıran etkenlerin başında gelmektedir. Bu zorluklara en fazla maruz kalan grubu eğitim çağındaki çocuklar ve gençler oluşturmaktadır. Ev
sahibi topluma yabancı olmaları özellikle de yeni bir dil öğrenmeye ve yeni bir kültüre
entegre olmaya çalışmaları sonucunda birçok fiziksel ve psikolojik sorunla yüzleşmek
durumunda çocuk ve gençlerin; onları iyileştirme ve toplumsal hareketliliklerine imkân
tanıma potansiyeli taşıyan eğitim hakkından mahrum bırakılması kabul edilemez. Bu
yönüyle son derece önemli olan eğitim hakkı bireyin, göçmen statüsünden bağımsızdır.
Eğitim; temel bir insan hakkı olarak başta Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme
(1960)’sinde eğitimde her türlü ayrımcılığın önlenmesi, eğitimde fırsat eşitliği, vatandaşlara sağlanan eğitim hakkının aynısının sağlanmasına ilişkin düzenlemeler başta
olmak üzere; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948)’de zorunlu ilköğretim ve yükseköğretime erişim eşitliği; Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (1976)’de herkes için eğitim hakkı; Kadına Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme (1979)’de eğitimde cinsiyet
eşitliği; Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (1989)’de hukuki statüsüne bakılmaksızın tüm
çocukların eğitime erişim hakkı gibi konularda birtakım düzenlemeler yapılmıştır.
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Douglas S. Massey ve Kristin E. Espinosa, What’s Driving Mexico- U.S. Migration? A Theroretical, Empirical
and Policy Analysis, AJS, Volume:102, Number: 4, pp.939-999, 1997, (Çevrimiçi) https://www.jstor.org/stable/2782024?seq=1#metadata_info_tab_contents, 24.04.2020.
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DW Türkçe, “BM: 3 Milyon 700 bin Çocuk Mülteci Okula Gidemiyor”, (Çevrimiçi) https://www.dw.com/tr/bm-3-milyon-700-bin-%C3%A7ocuk-m%C3%BClteci-okula-gidemiyor/a-50223731, 05.05.2020.
5
İHEB md. 26: “Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır.
İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yüksek öğretim, yeteneklerine göre herkese tam
bir eşitlikle açık olmalıdır.”
ESKHS md.13: “Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, herkesin eğitim görme hakkına sahip olduğunu kabul ederler.
Taraf Devletler, eğitimin, insanın kişiliğinin ve onur duygusunun tam olarak gelişmesine yönelik olacağı ve insan
hakları ile temel özgürlüklere saygıyı güçlendireceği hususunda mutabıktırlar…”
Cenevre Söz md 22: ”Taraf Devletler, mültecilere, temel eğitim konusunda, vatandaşlarına uyguladıkları muamelenin aynısını uygulayacaklardır…”
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Ancak ev sahibi toplumda eğitime erişimde fırsat eşitsizliğine en fazla maruz kalan
toplumsal grup olarak göçmenler özelinde eğitim politikalarının sistemli ve kapsamlı bir
biçimde tartışılması ancak 2000’li yıllarından başından itibaren gerçekleşmiştir..
Günümüzde çoğunlukla çocuk işçiliği, girişimcilik, zorla evlendirilme ve genç işsizliği
gibi bağlamlarda tartışılan göçmen eğitimi konusunun önemi giderek daha fazla ele alınmaktadır. Gerek kamu otoriterleri, gerek özel ve sivil toplum kuruluşlarınca geliştirilen
politikalarla göçmen eğitimine yönelik formel ve/veya yaygın eğitim modelleri ortaya
konulmaktadır.
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Türkiye tarih boyunca küresel çapta gerçekleşen göç hareketlerinin önemli bir
kavşak noktasını oluşturmuştur. Özellikle doksanlı yıllardan itibaren uluslararası göçmenlerin hedef ülkelerinden biri haline gelen Türkiye; 2011 yılında Suriye'de yaşanan iç
savaştan en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Türkiye, karşılaştığı Suriye menşeli
kitlesel göç sonucunda açık kapı politikası uygulamış; 2014 yılında yürürlüğe koyduğu
Geçici Koruma Yönergesi kapsamında Suriyelilere geçici koruma hukuki statüsü
sağlamıştır.
Türkiye, göçmen kimliğinden bağımsız olarak, tüm çocukların eğitim hakkı
olduğunu savunan Çocuk Haklarına Dair Bildirge’yi imzalamış; T.C. Anayasası Madde
42’de “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” ibarelerine yer vererek, eğitim hakkını anayasal zeminde korumuştur. Ancak 2011 yılında karşılaşılan beklenmedik, ani ve kitlesel göç karşısında ilk andan itibaren tartışılan en önemli hususlardan
biri olarak eğitim ön plana çıkmıştır. Köklü bir göç tarihine sahip olmasına rağmen Türkiye’de göçmen eğitimi konusunda özelleşmiş düzenlemelerin Suriyeli göçünden önce
olduğunu söylemek zordur. Ancak Suriyelilerin Türkiye’de kalış süresi uzadıkça kayıp
nesil oluşma tehlikesi gün yüzüne çıkmış; Suriyeliler özelinde göçmenlerin, en temel
insan haklarından biri olan eğitim hakkına kaliteli
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KKAOKS md 10: “Taraf Devletler, özellikle aşağıdaki konularda kadın erkek eşitliği esasına dayanarak eğitimde
erkeklerle eşit hakka sahip olmalarım sağlamak için kadınlara karşı ayırımı önleyen bütün uygun tedbirleri
alacaklardır”
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Gershberg, Danenberg ve Sanchez, 2004; aktaran İpek Coşkun ve Müberra Emin Görmez, Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitiminde Yol Haritası: Fırsatlar ve Zorluklar, SETA Yayınları 69, İstanbul s.4, 2016, (Çevrimiçi) http://file.setav.org/Files/Pdf/20160906135243_turkiyedeki-suriyelilerin-egitiminde-yol-haritasi-pdf.pdf, 22.04.2020.
7
İpek Coşkun ve Müberra Emin Görmez, Türkiye’de Göçmenlerin Eğitimi: Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri,
(Çevrimiçi) İLKE Politika Notu, İstanbul, 2018, s.4, https://ilke.org.tr/images/yayin/pdf/turkiyede_gocmenlerin_egitimi_mevcut_durum_ve_cozum_onerileri.pdf, 25.04.2020.
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ve adil olarak erişebilmeleri için gerekli adımların bir an önce atılması gerektiği konusunda toplumsal bir konsensus oluşmuştur.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye’de Nisan 2020 itibariyle toplamda 3.583.584 geçici korunan Suriyeli bulunmaktadır. Nicelik olarak oldukça
büyük olmakla birlikte; Suriyeli göçmen profilinin niteliklerinin de oldukça dikkat çektiği
söylenebilir. Nitekim Türkiye’de bulunan Suriyeli nüfusun neredeyse yarısını (1.654.130)
kadınlar oluştururken; toplam Suriyeli nüfusun yaklaşık üçte ikisi de (2.174.313) 0-24 yaş
aralığında bulunan çocuk ve gençlerdir. Bu yönüyle Türkiye’deki Suriye menşeli göç
süreci son derece hassas ve etkili göç ve göçmen politikalara duyulan ihtiyacı gündeme
getirmiş; uygulanan politikaların sosyal ve yasal zeminde proaktif ve uzun vadede uygulanabilir olması gerektiği göç yönetişiminin tüm unsurları tarafından vurgulanmıştır.
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Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün derlediği verilere göre Türkiye’de eğitim çağında bulunan yabancı uyruklu öğrenci sayısı Eylül 2018
itibariyle 1.234.439’dur. En fazla bulunan yabancı öğrenciler menşe ülkelerine göre
Suriye, Irak, Afganistan, İran ve Azerbaycan olarak sıralanmaktadır. Bu öğrencilerin en
fazla bulunduğu iller ise İstanbul, Ankara ve Bursa olarak öne çıkmaktadır. Yine Türkiye’deki yabancı öğrencilerin 736.735’nin (%59,68) okula erişimi sağlanmış:
639.894’ünün (% 51,84 ) e- okul sistemine; 96.841’inin (%15,13) Yabancı Öğrenci Bilgi
İşletim Sistemi (YÖBİS) ’e kaydı gerçekleştirilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
resmî (Geçici Eğitim Merkezleri Dışında) okullarda kitlesel göçle ülkemize gelen
477.931 geçici koruma altındaki Suriyeli ve 56.191 Iraklı olmak üzere toplam 534.122
öğrenci Türkçe müfredatla eğitim görmektedir.
10

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Eylül 2018 verilerine göre 1.047.536 olan Suriyeli eğitim çağındaki nüfusun kademeli olarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullara kaydedilmesi çalışmaları devam etmekte; Suriyeli öğrencilerin ise 2018-2019 eğitim
öğretim döneminde okullaşma oranının %61,92 (648.592) olduğu görülmektedir.
11
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, (Çevrimiçi) https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638, 05.05.2020.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstatistikler, Geçici Koruma, (Çevrimiçi) https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638, 23.04.2020.
10
Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî (Geçici Eğitim Merkezleri Dışında) okullarda kitlesel göçle ülkemize
gelen 477.931 geçici koruma altındaki Suriyeli ve 56.191 Iraklı olmak üzere toplam 534.122 öğrenci Türkçe
müfredatla eğitim görmektedir. Bkz. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Göç Ve Acil
Durum Eğitim Daire Başkanlığı, Nisan 2019, (Çevrimiçi) https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_04/08133210_01Nisan2019internetSunusuGeciciKorumaAlOgr.pdf, 24.04.2020.
11
AFAD’ın verilerine göre 2013 yılında kamplarda kalan Suriyeli çocuklardan %83.00’ü, kampların dışında
kalanların ise sadece %14.00’ü okula devam edebilmiştir. Bkz. AFAD Yönetimi Başkanlığı. (2014). “Suriye’den
Türkiye’ye Nüfus Hareketliliği”, (Çevrimiçi) https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/79-20150209111636webformatisuriyedenturkiyeyenufus hareketleri.pdf, 23.04.2020.
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Millî Eğitim Bakanlığı, 2013 yayımladığı iki genelgeyle Suriyelilerin eğitim hakkına ilişkin ilk kurumsal düzenlemeleri hayata geçirmiştir. 26 Nisan 2013 tarihinde
yayımlanan “Ülkemizde Kamp Dışında Misafir Edilen Suriye Vatandaşlarına Yönelik
Tedbirler” başlıklı genelge, Geçici Barınma Merkezleri’nde bulunan çocuklara yönelik
olarak düzenlenmiştir. Oysa Suriyeli göç sürecinin giderek daha da kentsel bir husus
haline gelmesi, kamp dışında yaşayan Suriyelilerin eğitimine dair çalışmaların ivedilikle
yapılmasını gerektirmiştir. Bu çerçevede 26 Eylül 2013’te yayımlanan “Ülkemizde Geçici
Koruma Altında Bulunan Suriye Vatandaşlarına Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri”
genelgesi ile kentsel bölgelerde yaşayan Suriyelilerin okullaşması için daha kapsamlı
adımlar atılmıştır.
2013 tarihli 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)
kapsamında tanınan geçici koruma statüsünün sağladığı hak ve yükümlülükler Ekim
2014’te yürürlüğe giren “Geçici Koruma Yönetmeliği (GKY)“ ile ayrıntılı biçimde
düzenlenmiştir. GKY’de “Geçici Korunanlara Sağlanacak Hizmetler ” başlığı altında
statü sahibi Suriyeli bireylere sağlık, eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal yardım ve
hizmetler ile tercümanlık ve benzeri hizmetler sağlanacağı ifade edilmiştir.
12

GKY kapsamında gerek barınma merkezleri içindeki gerekse dışındaki eğitim
faaliyetlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtirken; 28. maddede
Türkiye’de geçici koruma statüsü sahiplerinin yararlanabileceği eğitim hizmetlerinin
çerçevesi ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. Buna göre GKY kapsamındaki yabancılara
yönelik eğitim hizmetleri MEB kontrolünde ve sorumluluğunda gerçekleştirilecek olup,
diğer hususlar şu şekilde ele alınmıştır “a) 54-66 aylık çocuklar öncelikli olmak üzere
okul öncesi eğitim çağındaki 36-66 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim hizmeti verilebilir.
b) İlköğretim ve ortaöğretim çağındakilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri, Millî Eğitim
Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür. c) Her yaş grubuna yönelik dil eğitimi, meslek edindirme, beceri ve hobi kursları talebe bağlı olarak düzenlenebilir. (2)
Geçici korunanların ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle ilgili usul ve
esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenir. (3) Bu Yönetmelik
kapsamında ülkemizde eğitim alan yabancılara, aldıkları eğitimin içeriğini ve süresini
gösteren belge verilir. Farklı müfredatta eğitim alınmış ve belgelendirme yapılmış ise bu
belgeler, Millî Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili birimleri
tarafından değerlendirilir ve uygun

5

Bkz. Geçici Koruma Yönergesi Altıncı Bölüm. (Çevrimiçi) https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/gecicikorumayonetmeligi.pdf, 05.05.2020.
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bulunan seviyelere denklikleri yapılır.” Bu yönüyle, Suriyelilerin eğitim hakkına ilişkin
çalışmalar için iç mevzuatta önemli bir referans noktası oluşturulmuştur.
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Suriyelilere yönelik bir diğer önemli düzenleme MEB Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü’nün Eylül 2014 tarih ve 2014/21 sayılı “Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim
Hizmetleri” başlıklı genelgesiyle sağlanmıştır. Buna göre Suriyelilere yönelik eğitim
hizmetleri büyük oranda standardize edilerek güvence altına alınmaya çalışılmıştır. Bu
genelge kapsamında Türkiye’deki geçici koruma statüsünde bulunanların sadece
GEM’lere değil, Türkiye’deki devlet okullarına da yasal olarak kayıt olma hakkı sunulmuştur. Suriyelilerin devlet okullarına entegre edilmesi; eğitim hakkının göçün geçicilik/kalıcılık tartışmalarının gölgesinden çıkarmak adına önemli bir adım olmuştur.
Suriyelilerin eğitim hayatına dahil edilmesinde, Türkiye’nin birçok kentinde Diyanet Vakfı’nın da destekleriyle tasarlanan ve acil durum modeli olarak hayata geçirilen
Geçici Eğitim Merkezleri (GEM) önemli bir yere sahiptir. Göç sürecinin başlarında
GEM’lerde Esed ve Baas Rejimi’nin destekleyen içerikten arındırılarak oluşturulan
Arapça Suriye müfredatı kullanılmıştır. Toplumsal uyum konusunda önemli bir dezavantaj yaratıldığına dair tartışmaların odağına oturan bu durumun, Suriye menşeli göçlerin
geçici ve kısa süreli olacağına yönelik algının bir ürünü olduğu söylenebilir. Süreç
içerisinde MEB koordinasyonuna geçen ve peyderpey kapatılmaya başlanan GEM’lerin
yerine, Suriyeli öğrencileri devlet okullarına yönlendiren, Türkçe müfredata entegre
edilen bir politika izlenmiştir. Yine Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı
olarak halk eğitim merkezlerinde Suriyelilere yönelik Türkçe dil kursları açılarak; örgün
eğitim dışında da toplumsal uyumu destekleyecek adımlar hayata geçirilmiştir.
14

Türkiye’deki göçmen eğitiminde önemli bir odak noktası olarak; Türkiye’deki
Mülteciler için Mali Yardım Programı anlaşması kapsamında 2016 yılında başlatılan Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) yer almaktadır. PIKTES Projesi'nin temel amacı, Geçici Koruma Altındaki çocukların, Türkiye'deki eğitime erişimlerine ve sosyal uyumlarına katkı sağlamaktır. Bu
kapsamda, Millî Eğitim Bakanlığının Geçici Koruma Altındaki çocukların Türk eğitim
sistemine katılımı ve

6

Bkz. GKY, Md.28.
İpek Coşkun ve Müberra Emin Görmez, Türkiye’de Göçmenlerin Eğitimi: Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri,
(Çevrimiçi) İLKE Politika Notu, İstanbul, 2018, s.6, https://ilke.org.tr/images/yayin/pdf/turkiyede_gocmenlerin_egitimi_mevcut_durum_ve_cozum_onerileri.pdf, 25.04.2020.
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uyumuna yönelik çabalarını desteklemek de Proje'nin özel amaçları arasında yer almaktadır. PIKTES kapsamında öğrenciler, aileler, okullar ve diğer hizmetler başlığıyla
birtakım çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Buna göre:
15

Öğrencilere;
• Türkçe Dil Öğretimi,
• Türkçe Öğretim Programı,
• Türkçe Yeterlilik Sınavı,
• Kitaplar ve Dijital Eğitim Materyalleri,
• Arapça Dil Öğretimi,
• Erken Çocukluk Eğitimi,
• Telafi Eğitimi,
• Destekleme Eğitimi,
• Taşıma Hizmeti,
• Psikososyal Destek,
• Kırtasiye Desteği,
• Mesleki Eğitim Bursu
Ailelere;
• Aile Ziyaretleri,
• Farkındalık Artırma ve Bilgilendirme Faaliyetleri,
• Ailelere Yönelik Eğitim Materyalleri
Okullara;
• Öğretmen desteği (Türkçe ve Arapça öğretmenleri ile rehberlik danışmanları),
• Eğitim materyalleri,
• Ekipman Desteği,
• Temizlik Personeli,
• Güvenlik Personeli,
• Öğretmen Eğitimleri,
• Okul Yöneticisi Eğitimleri,
• Temizlik Malzemeleri

7

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi, (Çevrimiçi) https://piktes.gov.tr/Home/ProjeninAmaci, 22.04.2020.
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Diğer hizmetler;
• Türk çocuklara Yönelik Hizmetler,
• Sosyal Uyum Faaliyetleri,
• İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri,
• Akademik Araştırmalar,
• Paydaşlarla Koordinasyon Toplantıları,
• Uluslararası Konferans
gibi çok amaçlı, kapsamlı bir faaliyet zinciri oluşturulmuştur.
Okullaşma oranlarının artışı yanında çocuğun kendini ifade edebileceği, ders
içeriklerini, öğretmeni ve akranlarını anlayabileceği düzeyde dil yeterliliğine sahip olması
hayati önem taşımaktadır. Göç sürecinin başlarına oranla azaldığı düşünülse de yapılan
saha çalışmalarında göçmen çocukların Türkçe dil engeli sebebiyle eğitim sistemine
uyumları konusunda zorluklar yaşadıkları görülmektedir. PIKTES kapsamında oluşturulan uyum sınıfları, ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde bulunan göçmen öğrencilerin
Türkçe dil beceri düzeylerinin artırılması yoluyla eğitim sistemine uyumlarının sağlanması amacıyla hayata geçirilmiştir. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi amacıyla
hayata geçirilen uyum sınıflarının hibesi Avrupa Birliği tarafından sağlanmaktadır.
16
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Türkiye’de göçmen eğitiminde önemli bir yere sahip olan eğiticilere yönelik de
birtakım çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bu kapsamda 2017 yılının sonunda Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Sınıfında Yabancı
Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenler İçin El Kitabı” yayımlanmış; ayrıca Suriyeli
öğrencilerin nitelikli eğitime erişimi ve uyum süreçlerinin desteklenmesi amacıyla “MEB
ve UNICEF işbirliğinde Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitimi” başlıklı bir proje yürütülmüştür.
18

MEB, 2015-2019 Stratejik Planı’nın 7. ve 8. Maddelerinde geçici korunan, mülteci
ve vatansız göçmen grupların eğitimi ile ilgili hedefler şu şekilde ifade edilmiştir: “Mülteciler, geçici koruma altındaki yabancılar veya vatansız olarak yurdumuzda bulunanların
da bulundukları sürece eğitim görmelerini sağlamak üzere bu öğrencilerin eğitim
sistemine
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Merve Mert, Eğitimde Fırsat Eşitlliği ve Dil Öğretimi: Uyum Sınıfları, 2020, (Çevrimiçi) https://www.sivilsayfalar.org/2020/03/31/egitimde-firsat-esitligi-ve-dil-ogretimi-uyum-siniflari/, 22.04.2020.
17
Uyum sınıflarına dair Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 20.09.2019 tarihinde yayımlanan
genelge için bkz. http://piktes.gov.tr/izleme/Uploads/rehberlik/genelgeaciklamasi.pdf.
18
Bkz. 2018 Eğitim değerlendirme Raporu, Türk Eğitim Derneği (TED), Ankara, 2019, (Çevrimiçi) https://tedmem.org/download/2018-egitim-degerlendirme-raporu?wpdmdl=2933&refresh=5ea2233f4e83e1587684159,
24.04.2020.
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entegrasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Mülteciler, geçici
koruma altındaki yabancılar veya vatansız olarak yurdumuzda bulunanların denklik
işlemlerinde yaşanan sorunların giderilmesi ve bu alanda eğitime ilişkin yaşanan genel
sıkıntıların bertaraf edilmesi için uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmalar
yapılacaktır.”
Sadece Suriyeli çocukların değil, Türkiye’de bulunan diğer göçmen çocukların
nitelikli eğitim hizmetlerine erişebilmeleri için oluşturulacak politikalara dayanak olan bu
ifadeler son derece önemlidir. Ayrıca MEB’in göre göçmen eğitimine yönelik özel çabaları sonucunda birtakım idari düzenlemeler de hayata geçirilmiştir. Bu düzenlemelerden
biri MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Göç ve Acil Durum Eğitim
Daire Başkanlığı’nın oluşturulmasıdır. Göçmen eğitimi ile ilgili özelleşmiş bir idari
yapının hayata geçirilmesinin Türkiye’nin göç yönetişimi bakımından son derece umut
verici olduğu söylenebilir.
Türkiye’nin göçmen eğitiminde attığı yasal ve idari adımlar ila yerel ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının çabalarına rağmen sahada hala önemli
sorun alanlarının olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle geçici koruma statüsündeki
çocukların eğitiminde; müfredat ve dil, öğretmen temini ve yetiştirilmesi, okul iklimine
ve eğitim sürecine uyum sorunları iyileştirmesi gereken alanlar olarak öne çıkmakta;
devlet okullarında eğitim gören ve önümüzdeki yıllarda bu kurumlarda eğitim alacak
geçici koruma statüsündeki çocukların okul iklimine ve eğitim süreçlerine uyumlarının
sağlanması, Suriyeli ve Türk veli ve çocukların karşılıklı ilişkilerinin güçlendirilmesi,
hoşgörü ve dayanışma içinde birlikte yaşama bilinci kazanmaları ve toplumsal bütünleşmeleri adına eğitmen ve okul idarecilerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte eğitim hakkı, göçmen statüsünden bağımsız bir haktır. Ancak ev sahibi toplumlar
tarafından verilen ve göçmen haklarının çerçevesinin belirlenmesinde kilit unsur olan
hukuki statüler, kimi zaman eğitim hakkına erişmekte ciddi bir bariyere dönüşmektedir.
Özellikle ebeveynleriyle birlikte düzensiz ve kısa süreli emek göçlerine dahil olan çocuk
göçmenlerin eğitimi için uygulanacak politikalar; göçmenlerin daya iyi yaşam idealine
erişmeleri için son derece önemlidir. Kuşkusuz bu konuda ev sahibi toplumun yasal olarak
standardize edilmiş yükümlülükleri belirleyerek bu yükümlülüklere ayak uydurması;
devlet kurumları ile birlikte STK’lar ve özel sektörün dahil olduğu, çocuğun yüksek menfaatine ve insan hakları standartlarına uyumlu bir yönetişim modelini gerekmektedir.
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