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ÖZET 

Suriye’den ülkemize gerçekleştirilen göçlerden sonra, eğitim çağındaki çocukların eğitimden mahrum kalmaması için Suriyeli Çocukların 

Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, PİKTES 

projesinde görev alan öğretmenlerin projeye yönelik görüşlerini incelemektir. Çalışma kapsamında öğretmenlerin yaşadıkları sorunların tespit 

edilmesi ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmak amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubu 2020-2021 eğitim öğretim yılında PİKTES projesinde görev almakta olan 8 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış 

mülakat yöntemiyle toplanmıştır. Elde edilen verilere göre öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların; projede belli bir programın olmaması, 

kaynak, materyal sorunlarının yaşanması, velilerle iletişim kurmakta sıkıntılar yaşanması, eğitime uygun sınıfların olmaması, özlük haklarının 

yetersiz olması ve öğretmen eğitimlerinin yetersiz olması gibi sorunlar olduğu görülmüştür. Araştırma sonunda araştırmacılar tarafından bu 

sorunlar göz önünde bulundurularak çözüm önerileri sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: PİKTES projesi, Karşılaşılan sorunlar, Çözüm önerileri. 

ABSTRACT 

After the immigration from Syria to our country, a supportive  project for the Integration of Syrian Children into the 

Turkish Education System (PİKTES) has been applied so that the children at school age will not be deprived of education. 

The aim of this study is to investigate the opinions of the teachers who involved in the PİKTES Project. With the help of 

this study it is aimed to determine the problems of the  teachers and  offer solutions to these problems. Qualitative research 

method was used in the study. The study group of the research consists of 8 teachers who worked in the PİKTES project 

in the 2020-2021 academic year. The data was collected via semi-structured interview method. According to the data 

obtained, the problems faced by teachers are: absence of certain program in the project, resource and material problems, 

difficulties in communicating with parents, insufficient personel rights and unqualifield teacher training. At the end of 

the research, solutions were offered by the the researchers considering these problems. 

Keywords: PİKTES project, Problems encountered, Solution suggestions. 

1. GİRİŞ 

Göç, bazen isteyerek bazen zorunluluk sonucu bireylerin ya da insan topluluklarının bir yerden başka bir yere 

geçici veya kalıcı olarak taşınması olayıdır. Son yıllarda artan iç savaşlar kitlesel göçlere neden olmaktadır 

(Erdem, 2017: 27). Savaşlar, insanların hayatında büyük değişim ve trajedilerin oluşmasına sebep olan 

toplumsal olgulardır. Ülkelerinde savaş olgusuyla karşı karşıya kalan insanlar, kendisini ve ailesini 

koruyamayacak durumdaysalar bulundukları coğrafyaları terk etme eğilimi gösterirler. İnsanların başka 

ülkelere göç etmesi sonucu göçmenlik ve mültecilik kavramları ortaya çıkmaktadır (Tosun, Yorulmaz ve 

arkadaşları, 2018: 108). Ülkelerinde yaşamış oldukları dini ve siyasi istismarlar veyahut eziyetlerden 

kurtulmak için bulundukları coğrafyaları zorunlu olarak terk eden ve geriye dönme ihtimalleri bulunmayan 

kişiler mülteci olarak adlandırılmaktadır (Şeker ve Aslan, 2015: 91). 

Tarihsel sürece bakıldığında göç ve sığınma olayları ülkemizde sıklıkla görülen bir olgu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Son yüz-yüz elli yılda yaşanan göç ve sığınma olaylarına bakıldığında ülkemize yerleşenlerin 
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sayısının azımsanmayacak oranda olduğu görülmektedir (Seydi, 2014: 267). 2011’den beri Suriye’de yaşanan 

iç savaş sonucunda bölgeden çevre ülkelere göçler yaşanmıştır. Başta Türkiye ve Ürdün olmak üzere, Avrupa 

ve Amerika’daki ülkelere halkın büyük bir kısmının iltica etmesiyle birlikte (Tosun, Yorulmaz ve arkadaşları, 

2018: 108) ülkemize yerleşen Suriyeli mülteci sayısı hızla artmıştır. 13 Ocak 2021 tarihi itibariyle Türkiye’deki 

geçici koruma altında bulunan kayıtlı Suriyeli sayısı 3 milyon 645 bin 557 kişi olmuştur. Bunların 1 milyon 

732 bin 44 kişisi 0-18 yaş arası çocuklardır (multeciler.org.tr).  

Savaş veya iç karışıklık gibi durumlarda, yaşamış oldukları bölgelerden göç etmek zorunda kalarak mülteci 

durumuna gelen çocuklar, yetişkinlere göre acil durumların yıkıcı etkilerinden daha çok etkilenirler. Yetişkin 

mülteciler yeni geldikleri toplumda karşılaştıkları sorunlarla daha kolay başa çıkabilirken, çocuklar yaşanan 

sorunlar karşısında zorlanmaktadır. Eğitim, çocukların ve gençlerin sağlıklı psikolojiye sahip olmaları, 

çocukların yeni yaşam koşullarına uyum sağlaması noktasında oldukça önemlidir. Ancak mülteci çocuklar 

çoğunlukla eğitime devam etme imkânı bulamamaktadır (Yavuz ve Mızrak, 2016: 176). Suriyeli çocukların 

eğitimden uzak kalma nedenlerini; erkek çocukların çalışmak zorunda kalması, kız çocuklarının okula 

gönderilmemesi, mali yetersizlikler, ulaşım masrafları, geçicilik düşüncesi ve asimile olma endişesi şeklinde 

sıralayabiliriz (Erdoğan, 2019: 10). 

Suriye’deki çatışmalar en çok çocuk ve gençlerin eğitim süreçlerini etkilemiş, çatışmaların başladığı Mart 

2011’den sonra okullar büyük oranda kapanmış, Suriyeli çocuklar Türkiye’ye gelmeden önce bir süre 

eğitimden yoksun kalmıştır (Seydi, 2014: 268). Eğitimden yoksun kalan bu çocukların gittikleri ülkelerde 

eğitimlerine devam etmesi durumunda hem kendileri açısından hem de eğitim sistemi açısından bir takım 

güçlükler ortaya çıkmaktadır. Bu çocuklar farklı geçmiş ve kültürel özelliklere sahiptirler. Ani ve zorlu göç 

süreçlerinden geçtikleri, ortak bir dili paylaşmadıkları için okula uyum sağlamakta zorluk çekmektedirler. Bu 

nedenle de okula uyum sağlayabilmek için ek çaba göstermek zorunda kalırlar. Eğitim sistemi de farklı etnik 

kökenlere sahip bu kişilerin eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek durumundadır (Yavuz ve Mızrak, 2016: 176).  

Ülkemize sığınan kişi sayısı ve kişilerin ülkemizde kalma süreleri arttıkça eğitim ihtiyacının önemi de 

artmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamplara kabul etmiş olduğu Suriyeli sığınmacıların her türlü 

ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, Suriyeli çocukların eğitim ihtiyacını da büyük oranda karşılamaktadır 

(Seydi, 2014: 268). Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre mülteci çocukların 18 yaşına kadar 

ilk ve ortaöğretim kurumlarından eğitim alma hakları bulunmaktadır. Bu kanun kapsamında ülkemizde mülteci 

çocuklara yönelik olarak eğitim hizmetleri verilmektedir (Erdem, 2017: 29). Suriyeli öğrenciler; Millî Eğitim 

Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmî okullarda, Geçici Eğitim Merkezleri’nde (GEM) ve MEB’in denetimindeki 

özel okullarda eğitimlerine devam etmektedir (Çiftçi, 2019: 4). Resmi okullarda eğitimine devam eden 

öğrencilerin takibi e-okul sisteminden, GEM’lerde eğitime devam etmekte olan öğrencilerin takibi ise Yabancı 

Öğrenci Bilgi Sisteminden (YÖBİS) yapılmaktadır (T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu, 2018: 137). 2014-2015 

eğitim öğretim yılında Suriyeli çocukların okullaşma oranı 230 bin iken 2018-2019 yılına gelindiğinde bu 

oranın 643 bine yükseldiği görülmektedir. Okullaşma oranı ilkokul düzeyinde %90’nın üzerindeyken bu 

oranın ortaöğretim düzeyinde %57,66’ya, lise düzeyinde ise %26,77’ ye gerilediği görülmektedir (Erdoğan, 

2019: 9).  Milli Eğitim Bakanlığı, okullaşmış olan Suriyeli çocukların yanında evlerinde veyahut sokaklarda 

bulunan okullaşmamış çocuklara da ulaşmaya çalışmaktadır. Bu okullaşmamış çocukların Türk eğitim 

sistemini bozmadan eğitim sistemimize entegre edilmesine yönelik çalışmalar da yürütülmektedir (T.C. Kamu 

Denetçiliği Kurumu, 2018: 143). 

Milli Eğitim Bakanlığı, 2013’te “MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği”ni çıkartmıştır. Bu yönetmelikte 

ilk kez “Yabancı Uyruklu Öğrenciler” başlığı altında kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır. 2014 yılında  

“Yabancı Uyruklulara Yönelik Eğitim Hizmetleri” başlığıyla bir genelge yayınlanmıştır. Bu genelde ile 

Suriyeli çocukların okullara kaydolabilmesi için şart olan oturma izni kaldırılmıştır. 2015 yılına gelindiğinde 

“Yabancı Öğrenciler İçin Lise Yeterlik ve Denklik Sınavı” düzenlenmiş, 2016 yılında Hayat Boyu Öğrenme 

Müdürlüğü içinde “Göç ve Acil durum Daire Başkanlığı” başkanlığı kurulmuştur (Erdoğan, 2020: 36-37). 

Yine 2016 yılında Suriyeli çocukların Türkçe öğrenmesinin sağlanması,  Türkiye'deki eğitime erişimlerinin ve 

sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla yürütülen en önemli çalışmalardan biri olan Suriyeli Çocukların Türk 

Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) başlatılmıştır (Çiftçi, 2019: 4). 2016 

yılında başlayan ve Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek olan (piktes.gov.tr) projenin 15 faaliyeti 

bulunmaktadır. Bunlardan belki de en önemlisi GEM’lerde ve resmî okullarda yürütülmekte olan Türkçe 

öğretimi faaliyetidir. Süreç içerisinde GEM’ler kapatılmaya başlanmıştır. GEM’lerin kapatılmasıyla resmî 

okullarda sayıları her geçen gün artmakta olan Suriyeli öğrenciler çoğunlukla hiç Türkçe bilmeden okula 

gitmeye başlamıştır. Öğrencilerin hiç Türkçe bilmeden okula gitmeleri bu eğitimin önemini gözler önüne 
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sermektedir (Çiftçi, 2019: 4). Bu çalışmada Aralık 2021’de sona erecek olan PİKTES projesine yönelik 

öğretmenlerin görüşlerinin alınması amaçlanmaktadır. Projenin mevcut durumunun değerlendirilmesi, proje 

kapsamında karşılaşılan problemlerin tespit edilmesi ve projenin ileride devam etmesi halinde 

yapılabileceklerin ortaya konulması açısından çalışmanın önem taşıyacağı düşünülmektedir.  

1.1. Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları 

Çalışmanın amacı Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi 

(PIKTES)’nde görev alan PİKTES öğretmenlerinin, PİKTES projesine yönelik görüşlerini derinlemesine 

incelemektir. Bu amaçla araştırma boyunca aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır: 

1. PİKTES projesinde görev almakta olan öğretmenlerin, PİKTES projesine yönelik görüşleri nelerdir? 

2. Öğretmenlerin PİKTES projesinde karşılaşmış oldukları sorunlar nelerdir?  

3. Öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir?  

1.2. Araştırmanın Önemi 

PİKTES öğretmenlerinin PİKTES projesine yönelik görüşlerini ele alan bu çalışma, mevcut sistemin 

eksikliklerinin belirlenmesinde, öğretmenlerin yaşamış olduğu sorunların tespit edilmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Sorunların ortaya konulması, öğretmen ihtiyaçlarının belirlenmesi, projenin devam etmesi 

halinde yapılabileceklerin ortaya konulması noktasında bu çalışma yol gösterici olacaktır. 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde; araştırmanın yöntemi, araştırmanın deseni, çalışma grubu, verilerin toplanması ve analizi ile ilgili 

bilgilere yer verilmiştir. 

2.1. Araştırmanın Yöntemi ve Araştırma Deseni 

Suriyeli çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES)’ne yönelik 

PİKTES öğretmenlerinin görüşlerini belirlemeye yönelik yapılan bu çalışma nitel bir çalışmadır. Nitel 

çalışmalar davranışların ve olguların gerçekleşme nedenlerine ve nasıl gerçekleştiklerine odaklanır. Yapılan 

çalışmalar davranış, olgu ve olayların meydana geldiği doğal ortamlarda yapılmaktadır. Olgular derinlemesine 

incelenir. Veriler doğrudan kaynağından elde edilir ve detaylı betimlemeler yapılır (Büyüköztürk, Kılıç 

Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016). Nitel çalışmalarda sosyal olgu ve olayların, sayılamayan 

yönleri araştırılmaktadır. Bu çalışmalarda “Niçin?” ve “Nasıl?” sorularına cevap aranmaktadır. Verilen 

cevaplar doğrultusunda insan davranışları, sosyal olgu ve olaylar daha iyi anlaşılır hale gelmektedir (Demirbaş, 

2014: 15). Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim (fenomenoloji) yöntemi kullanılmıştır. 

Olgubilim yönteminde farkında olunmasına rağmen hakkında derinlemesine bilgi sahibi olunmayan olgulara 

odaklanılmaktadır (Büyüköztürk vd., 2016: 21). Öğrenenin bakış açısıyla olgu veya gerçeğin yorumlanması, 

anlamlandırılması ve araştırılan dünyanın tanımlanması amaçlanmaktadır (Çepni, 2010: 104). Katılımcıların 

deneyimleriyle ilgili his, düşünce ve algıları yapılandırılmakta ve kendilerinde oluşan bilinç durumları 

incelenmektedir (Aydın, 2014: 290). 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırma, Suriyeli çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi’nde görev 

almakta olan 8 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenler K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 

ve K8 şeklinde kodlanmıştır. Örneklem seçiminde kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde 

araştırmacı önce araştırmanın amacına hizmet edecek bir kişiye ulaşır. Ulaşılan kişiyle yapılan görüşmeden 

sonra katılımcının önermiş olduğu başka kişilere ulaşılır. O kişilerle yapılan görüşmeler sonrasında onların da 

önereceği diğer kişilere ulaşılır. Böylece kişi sayısı artarak devam eder (Şahin, 2014: 125). Buradaki kartopu 

terimi küçükten başlayıp yuvarlandıkça büyüyen kitleyi tanımlamaktadır (Balcı, 2015: 105). 

Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 

Katılımcı Cinsiyet Branş Görev Yılı 

K1 E Sınıf Öğretmenliği 5 

K2 E Türkçe Öğretmenliği 4 

K3 K Sınıf Öğretmenliği 4 

K4 K Sınıf Öğretmenliği 4 

K5 K Sınıf Öğretmenliği 4 
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K6 K Sınıf Öğretmenliği 4 

K7 K Sınıf Öğretmenliği 4 

K8 K Sınıf Öğretmenliği 4 

Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcıların 2’si erkek, 6’sı kadındır. Erkek katılımcılardan bir tanesinin branşı 

Türkçe öğretmenliği ve görev yılı 4’tür. Diğer erkek katılımcının branşı sınıf öğretmenliğidir ve 5 yıldır proje 

kapsamında görev yapmaktadır. Çalışmaya katılan kadın katılımcıların hepsinin branşı sınıf öğretmenliğidir 

ve 4 yıldır görev yapmaktadırlar. 

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Veriler yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış mülakatlarda sorular 

önceden hazırlanmakla birlikte görüşme esnasında yeni sorular eklenebilir ya da soruların yerleri 

değiştirilebilir. Gerek duyulması halinde sorular daha ayrıntılı bir şekilde açıklanabilir (Çepni, 2010: 145). 

Kişilerin kendini ifade etme imkanı bulduğu bu görüşmelerde derinlemesine bilgi elde edilebilir (Büyüköztürk, 

Kılıç Çakmak vd., 2016: 21). Görüşme formu hazırlanırken konuyla ilgili alanyazın incelenmiş ve elde edilen 

veriler doğrultusunda görüşme soruları hazırlanmıştır. Ön uygulama yapılıp sorularda anlaşılmayan ifadeler 

olup olmadığı test edilmiştir. Daha sonrasında form ile ilgili uzman görüşüne başvurularak form 

oluşturulmuştur. Görüşme formu 9 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Görüşmeler telefon aracılığıyla 

gerçekleştirilmiş olup izin dâhilinde ses kaydına alınmıştır. Ortalama 30 dakika süren görüşmeler daha sonra 

yazıya dökülerek analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın analizi betimsel analiz yöntemiyle yapılmıştır.  

Betimsel analizde katılımcıların görüşleri çarpıcı bir şekilde yansıtılmak için doğrudan alıntılara sık sık 

başvurulur. Betimsel analizde amaç, bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyuculara 

sunmaktır. Veriler önce sistematik bir şekilde betimlenir, daha sonrasında bu betimlemeler açıklanıp, 

yorumlandıktan sonra neden-sonuç ilişkileri göz önünde tutularak sonuçlara ulaşılır (Sözer ve Aydın, 2020). 

Betimsel analizde önce bir çerçeve oluşturulur. Daha sonra veriler tematik çerçeveye göre işlenir, bulgular 

tanımlanır ve yorumlanır. Görüşme verileri belirli temalar altında düzenlenir ve tanımlanır. Görüşülen kişiye 

ait cümlelere yer verilerek betimlemeler zenginleştirilir (Yıldırım ve Şimsek, 2016).   

3. BULGULAR ve YORUM 

3.1. Birinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegre edilmesini amaçlayan PİKTES 

projesine yönelik öğretmen görüşlerini öğrenmek amacıyla öğretmenlere, “PİKTES projesine yönelik 

görüşleriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Öğretmenlerden alınan cevaplardan bazıları şu şekildedir: 

K2: Proje hakkında düşüncelerim elbette ki olumlu yani çünkü Suriyeli öğrenciler başka bir ülkeden gelmiş 

savaş mağduru, birçok travma yaşamış, tamamen dil sorunu olan, sosyal problemler yaşayan öğrenciler. 

Bunların direkmen Türk okullarında normal öğrencilerle birlikte eğitim görmesi siz de takdir edersiniz ki yani 

imkânsızdı, çok zordu. Bu öğrencilerin hem sosyal anlamda hem psikolojik anlamda hem normal eğitim-

öğretim anlamında daha farklı, daha ayrı bir eğitim almaları gerekiyordu. Bu açıdan projede bu eksiği 

kapatmış oldu yani bu açıdan projenin olumlu olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler açısından da ve diğer Türk 

öğrenciler ve öğretmenler açısından da olumlu olduğunu düşünüyorum. 

K3: PİKTES projesi şuan ülkemizde Suriyeliler bulunduğu için çok fazlasıyla güzel bir proje eğitime katmamız 

açısından. Tabii ki olumsuz yanları da var ama genel olarak düşündüğümüzde çok yerinde bir proje olduğunu 

düşünüyorum. 700 bine yakın öğrenci var. Bu da az bir sayı değil. O yüzden bu çocukları da eğitime katmamız 

gerekiyor. Hem Avrupa Birliğinin hem ülkemizin yaptığı ortak proje, bu açıdan çok önemli ve güzel. Hem 

kendi Türkçe dilimizi öğretmemiz açısından da çok önemli. Hani yabancılara Türkçe öğretimi diyoruz ama bir 

açıdan da baktığımızda kendi dilimizi öğretiyoruz. Bu açıdan da çok önemli bir proje. 

K4: Bu projenin yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimi için faydalı olduğunu düşünüyorum. Onların kendilerini 

ait hissetmelerini, bu ülkenin bir ferdi olduklarını hissetmelerine yardımcı oluyor bu proje. 

K6: Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğrenerek Türk Eğitim Sistemine entegre olmalarını amaçlayan bir projedir. 

Öğrencilerin kendi kademelerindeki sınıflardan alınıp onlara başka sınıfta Türkçe öğretilmesi, böylece 

sınıfındaki arkadaşlarıyla ve diğer ders öğretmenleriyle daha uyumlu hale gelmesi hedeflenmiştir. 

K7: PİKTES projesi yabancı uyruklu çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunu içeren bir projedir. 

Proje kapsamında çalışan öğretmenler yabancı uyruklu çocukları bulundukları sınıftan bir dönemlik kendi 

sınıflarına alıp Türkçe öğrenmelerini sağlıyorlar. Türkçeyi daha iyi öğrenen çocukların diğer derslerdeki 
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başarıları da artıyor. Farklı sınıfta yoğunlaştırılmış bir şekilde Türkçe öğrenirken okula uyumları da 

sağlanıyor. Dili daha güzel kullanan çocukların özgüvenlerinin daha yüksek olduğuna şahit oldum. Özgüveni 

yüksek çocuklar akademik olarak daha başarılı oluyorlar. Bu yüzden PİKTES projesinin hem ülkemize sığınan 

geçici koruma altındaki çocuklar için hem de ülkemiz için çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum.  

Genel olarak bakıldığında katılımcı öğretmenler projenin faydalı ve yerinde bir çalışma olduğunu 

belirtmektedir. Katılımcılardan K8 projeye ilk başladığında herhangi bir fikrinin olmadığını, süreç içerisinde 

projenin sıkıntılarını gördüğünü dile getirmiştir:  

K8: Projeye ilk başladığımda çok bilinmezlik içinde başladım. Ne yapacağımı bilmiyordum ve Kpss mağduru 

olan biri olarak girdim projeye. Ne yapacağımızı bilmiyorduk hiçbir materyal yoktu, hiçbir şey yoktu. Suriyeli 

okuma yazma bilmeyen çocukları bir sınıfa doluşturduk, bir bodrum kata. Sonra işte okuma yazma ile falan 

başladık süreç içerisinde projeden işte kırtasiye yardımıydı, işte kitap yardımı falan oldu. Aslında bir şey 

düşünmüyordum proje hakkında başında ama süreç içinde çok hani sistemsiz bir proje olduğunu fark ettim. 

Böyle son dakika yer değişiklikleri, son dakika okul, son dakika sınıf açılması gibi böyle farklı şeyler oluyordu. 

Bir de bizim özellikle şey konusu maaşımızın verildiği günler olsun, maaşımızın belirsizliği işte kırtasiye 

yardımı yapılmıyordu ilk zamanlar. Şimdi de yapılmıyor gerçi bizim maaşınıza ek olarak ama bu tarz böyle 

sıkıntılar vardı ve hep ikinci sınıf insan muamelesi görüyorduk. Sanki böyle Suriyelileri biz getirmişiz de hatta 

bizi Suriyeli zannedenler falan oluyordu. 

Bunun yanında yine K8 diğer katılımcılar gibi projenin güzel bir proje olduğunu belirtmektedir:  

K8: Projenin içindeyken aslında proje hakkında çok iyi şeyler düşünemiyorsun ama şimdi mesela ben atama 

bekleyen biri olarak gerçekten PİKTES projesi güzel bir proje ama yabancılara Türkçe öğretimi adı altında 

güzel bir proje çünkü gerçekten o çocuklarla kadrolu hocalar ilgilenemiyor. İlgilenemediği için de sınıfta 

köşelerde kalıyorlar, arkalarda falan kalıyorlar ama bu PİKTES öğretmenleri birebir çocuklarla ilgilendiği 

için çocukları okuduğunu anlama seviyesine getirebiliyorlar. Bu da çok zor gerçekten bir Suriyeli çocuğu bu 

seviyeye getirmek. Proje iyi zaten şey olarak da en iyi örnek proje olarak seçilmiş. Güzel ama sistemsizlikler 

var, bazı sıkıntılar var hâlâ giderilmiş değil. 

3.2. İkinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Proje kapsamında öğretmenlerin yaşamış oldukları sorunları öğrenmek amacıyla öğretmenlere, “PİKTES 

projesinde karşılaştığınız sorunlar nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Öğretmenlerden alınan cevaplar şu 

şekildedir: 

Tablo 2. Öğretmenlerin Yaşamış Oldukları Sorunlar 
Sorunlar f % Örnek Cümle 

İşleyiş sorunları, projede 

netlik ve düzenli bir 

programın olmaması 

4 50 En büyük problem projede netliğin olmaması. Düzenli bir plan program olmaması 

ve gelişmelerin çok ani ve geç haber verilmesi bizleri motivasyon ve düzen 

açısından olumsuz etkilemektedir. Bunun dışında öğrenci gururlarımızın her yıl 

sınıf bazında değişmesi gelişimlerini takip etmemiz acısından sorun yaratmaktadır 

(K4) 

Materyal sorunu 3 38 Biz bu projeye başladığımızda en önemli sorunumuz materyal sorunuydu. Diğer 

hocalarım da bu görüşe katılırlar. İlk başladığımızda hiçbir şekilde materyalimiz 

yoktu. Yunus Emre Enstitüsünün kitapları vardı ama o da çocukların seviyesine 

uygun değildi. Mesela ilkokul için de ortaöğretim, ortaokul ve liseler için de hep 

aynı materyalleri kullanıyorduk ve çocukların seviyesine de uygun değildi. Bu 

açıdan çok zorlandık (K3) 

Sınıfın olmayışı 3 38 Bir başka sorun da okullarda yeteri kadar sınıfın olmaması. Bazı arkadaşlarımız 

laboratuarlarda, kütüphanelerde, depolarda derslerini işliyorlar. Bu konuda 

bakanlığımızın güzel bir çalışma yapmasını umuyoruz (K7) 

Bir de şey de sıkıntı, okulda derslik yok Suriyeli öğrencilere ait. Zaten okullar 

tamamen dolu işte bodrum katı veya laboratuarı veya kütüphaneyi boşaltıp öyle 

sınıflar açılıyor. Bence mesela bunlar bir okula PİKTES projesinde öğretmenini 

gönderiyorsan orada derslik olmalı yani böyle kara düzen bir sistem var. 

Gönderiyor öğretmeni, idarecinin tutumuna göre artık o onu nereye verirse. 

Bodrum kata verdiler mesela bizi çünkü okulda yer yok. Onu da vermeyebilirlerdi 

(K8) 

Özlük hakları sorunu 2 25 Kadrolu öğretmen arkadaşlarımızın sahip olduğu haklardan yararlanamamak. 

(Nöbet ücreti, tatil, sınav görevi alamama). Özetle özlük haklarımızın 

iyileştirilmesi.  Kadroya geçtikten sonra çalıştığımız yılların hizmet puanına 

eklenmeme durumu (K5) 
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Başka işte maaş sıkıntısı var, ek dersimiz yok. Belli bir maaş üzerinden alıyoruz 

ve 2017'de ben bu işe girdim. 3750 gibi bir rakamla başladık hâlâ 4 binlerde 

maaşımız yani 3 yıl gibi bir süre oldu ama 250 lira gibi bir komik bir artış var yani. 

Ayriyeten bir de öğretmen kartımızın olmaması, Eba'da ve işte Mebbis'te kayıtlı 

olmamamız bizim aslında öğretmen olmadığımızı gösteriyor. İnsanlar bunu 

referans alıyor. Okulda da farklı muameleler görüyoruz çünkü bizim işe 

başladığımızda başımızda geçici Türkçe öğreticisi ibaresi vardı hani tepkilerle 

karşılaşınca proje geçici kaldırdı. Şimdi en son PİKTES öğretmeniyim diyorlar 

ama yine hiçbir hakkımız yok diğer hocalar gibi değiliz. Hep ücretli öğretmen 

muamelesi görüyoruz. Belki maddi olarak daha iyi durumdayız ama ücretli 

öğretmen yerine bile bazen koymuyorlar. Bu tarz sıkıntıları var. Gerçekten 

yaptığımız iş çok önemli ve devlet bizim için gerçekten de çok iyi paralar da 

harcadı. Eğitimler aldık ama yine de hakkımızın ben statü olarak verildiğini 

düşünmüyorum (K8) 

İletişim sorunları 2 25 Velilerle iletişim kurma noktasında sıkıntılar yaşamamız, velilere derdimizi 

anlatamamamız çünkü velilerde de bir Türkçe problemi, dil problemimiz var 

çünkü anlaşmakta zorlanıyoruz. Her zaman için tercüman bulma noktasında da 

zorluk çekiyoruz. Milli Eğitim'den bu şekilde görevli personel arkadaşlar var tabii 

ki ama her zaman bu imkân sağlanamıyor maalesef (K1) 

Öğrencilere ulaşıp, onlarla iletişim kurmak çok zor oldu (K6) 

Kültür farkı 2 25 Dillerini bilmediğim yabancı uyruklu çocuklara ders anlatmak en büyük zorluktu. 

Dillerinin yanı sıra kültürleri ve yaşamları da farklıydı. Zamanla birbirimizi 

tanıdıkça bu zorluklar aşıldı (K6) 

Ekstra görevler 1 13 PİKTES projesinde biz en büyük sıkıntıyı Türkçe öğreticiler olarak maalesef ofisle 

alakalı yaşıyoruz yani işleyişteki sorunlar bir şekilde halledilmeye çalışılıyor. 

İşleyişle alakalı sıkıntıları biz hallederken bir yandan da ofisin verdiği ekstra görev 

veya yükümlülükler veya yapmaları gereken işlerin sarkması sebebiyle ofisin 

hareketlerinden dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Şöyle ki mesela bu sene tamam işin 

içinde pandemi veya uzaktan eğitim gibi sorunlar olsa da hâlâ okullar açılalı kaç 

gün oldu veya kaç hafta oldu diyeyim hatta aylara gidiyoruz yani öyle söyleyeyim 

henüz sınıflarımızın oluşturulması noktasında bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani şu an 

okullarda ekstra işler yapıyoruz. Ne bileyim okula gelip nöbet tutuyoruz ya zaten 

nöbet yükümlülüğümüz var nöbet tutabiliriz o konuda bir sıkıntı yok da sınıfımız 

olmadan okula gelip okulda bulunuyoruz sadece. Bu süreçte de hem öğrencilerin 

Türkçe öğrenmeleri noktasında kayıplar var hem de bizim işten birazcık 

uzaklaşma veya soğumamıza sebep oluyor bu durum (K1) 

Branş derslerinin 

verilememesi 

1 13 PİKTES projesinde en son yapılan çalıştayda Türkçe öğrencilerinin yani yabancı 

uyruklu öğrencilerin sadece Türkçe dersi değil aynı zamanda Matematik, Hayat 

Bilgisi ve Fen Bilgisi gibi derslerinde alınmasına yönelik bir karar çıkmıştı ama şu 

an en sonki çalıştaydan sonra yayınlanan bize gelen bir resmi yazıda sadece 6 saat 

6'şar saat 2 gün Türkçe verileceği söylendi. Bunda da yani tabii ki bu durum 

pandemi ile de alakalı olduğu için yüz yüze eğitimin haftada iki gün olmasından 

kaynaklı birazcık da daha öncesindeki uygulamalarda sadece öğrencilere Türkçe 

dersi vermemiş öğrencilerin diğer derslerden de özellikle Matematik ve Hayat 

Bilgisi gibi topluma toplumda daha çok işlerine günlük hayatta daha çok işlerine 

yarayacak tamam bir Türkçe illaki önceliğimiz ama bir öğrencimizin de en azından 

Hayat Bilgisi dersinde ne bileyim okulumuz ve çevremiz temasında okulda ne 

yapacağı okulda nelerin bulunduğu vesaire gibi veya ne bileyim dini 

bayramlarımız, milli bayramlarımız gibi konularda da öğrencilerin bilgi sahibi 

olması en azından topluma uyum sağlamaları adına önemli olduğunu 

düşünüyorum ben. Bu zamana kadar bu dersleri biz veremedik (K1) 

Farklı kademelerde 

görevlendirilme 

1 13 Bu 3 branştan özellikle Türkçe öğretimi yapan arkadaşlar Sınıf, Türkçe ve 

Edebiyat bölümündeki mezun olan arkadaşlarımızın mezun oldukları branşlara 

uygun okullarda çalışmamak durumunda kalan arkadaşlarımız da var. Mesela 

özellikle sınıf öğretmenleri olup ortaokulda görev alan veya Türkçe öğretmeni 

olup edebiyat öğretmeni olup ilkokul kademesinde çalışan arkadaşlarımız var. Bu 

açıdan da birazcık bence PİKTES projesinde sıkıntılar yaşanmakta yani edebiyatçı 

bir arkadaş sınıfa girdiğinde daha öncesinden ses öğretiminin nasıl yapılacağına 

dair bilgisi, becerisi veya deneyimi olmadığı için ilk başlarda zorlanmaktalardı. 

Tabii birçok arkadaşımla konuştuktan sonra yani kendimi sınıf öğretmeni gibi 

hissediyorum diyen arkadaşlar da oldu. Mesela PİKTES projesinde benim 

gördüğüm en büyük sıkıntılardan bir tanesi budur. Mümkün mertebe 

öğreticilerimizin kendi branşlarına, mezun oldukları lisanslarına uygun okullarda 

görevlendirilmesi en azından alışık oldukları öğrenci yaş gruplarıyla çalışmalarına 

birazcık daha fayda sağlayacağını düşünüyorum ben (K1) 

Öğrenmeye kapalı öğrenci 1 13 Kilis'te mesela Suriyeli nüfusu oranın kendi Türk nüfusundan fazla şu durumda ve 

oradaki öğrenciler, orada yaşayanlar Türkçeye ihtiyaç duymuyordu mesela. Orada 
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bir ihtiyaç görmedikleri için Türkçe'ye tamamen karşı, cephe almış ve kendini 

öğrenmeye kapatmış öğrencilerle karşılaşıyorduk (K2) 

GEM’lerde öğretmen 

şiddeti 

1 13 Geçici Eğitim Merkezinde tamamen Suriyeli öğrenciler yine Türk öğretmenlerin 

yanında Arap öğretmenler olduğu için orada öğrenmeleri mesela daha zordu. 

Orada daha büyük problemler yaşıyorduk. Yine Suriyeli öğretmenler bile Türk 

eğitim sistemine entegre olmuyorlardı yani şiddet vardı, dayak vardı mesela işte 

onun, şiddetin olmayacağını, öğrenciye vurulmaması gerektiğini bunun Türkiye'de 

yasak olduğunu, suç olduğunu ve onu bile kabul ettiremiyorduk bazı yabancı 

öğretmenlere (K2) 

Ailelerin önyargısı 1 13 Projede karşılaştığım sorun kendi sınıflarından ayrılan çocukların aileleri, 

çocuklarını okulda istemediğimizi düşünmeye başlıyorlar. Türk çocuklarla aynı 

sınıfta olmalarını istemediğiniz için böyle bir şey yapıyorsunuz tarzında karşı 

çıkıyorlar (K7) 

Okullaşma oranının düşük 

olması 

1 13 Üçüncü bir sorun çocukların okullaşmasını söyleyebilirim. Çocuklarda okullaşma 

oranı çok düşük. Bu ilkokulda belki yüksek ama bir ortaokul, lisede okullaşma 

oranı %20’lere düşüyor. Okullaşma oranı çok düşük, çocukların annesi, babası 

ölmüş, okula bir gün geliyorsa diğer günler gelmiyor yani maddi sıkıntılarla 

boğuşurken çocuk bir yandan da okula devam etmek zorunda kalıyor (K8) 

Eğitimlerin yetersizliği 1 13 Biz seminerlere katıldık. Farklı şehirlerde seminerlere katıldık ama orda da bu işi 

tam bilenler olmadığı için profesörler falan vardı ama işi bilmedikleri için tam 

olarak sıkıntılarımızı da çözmede bu seminerler yeterli olmadı. Eğitimlerimiz 

yeterli olmadı. Biz işi yaparken öğrendik (K3) 

Aile korumacılığı, ilgisizliği 

ve umursamazlığı 

1 13 Benim bu zamana kadar belki PİKTES projesi ile çok alakası olmasa da velilerden 

yani şöyle söyleyeyim ilgisizlikten yakınma gibi bir durumum da oldu. Kimisi 

okula çok korumacı oluyor, göndermiyor yani çocuğumun okulda başına bir şey 

gelir. Özellikle ben bunu daha önceki görev yerim olan Urfa'da çok yaşadım. 

Çocuğunun diğer öğrenciler, büyük yaş grupları tarafından sıkıştırıldığını, 

dövüldüğünü falan söyleyenler oldu çünkü toplumun da henüz bunu tam 

mânâsıyla kabullenme durumu yok maalesef. Bazılarının da tamamen çocuğu 

evden uzaklaştırmak, başından atmak tabiri caizse bu şekilde de okula 

gönderildiğini gördük (K1) 

Tablo 2’ye bakıldığında öğretmenlerin; öğrenci ve velilerle iletişim kurmakta, kaynak, materyal bulmakta ve 

teknolojik imkânlardan yararlanmada sorun yaşadıkları görülmektedir. Bunların dışında öğretmenler kültür 

farkından dolayı çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Öğretmenler ailelerin ön yargılarına, öğrencilerin akran 

zorbalıklarına ve GEM’lerde görev yapan Suriyeli öğretmenlerin öğrencilere şiddet uygulamalarına tanıklık 

etmişlerdir. Öğretmenlerin en yaygın yaşadığı sorunlar; eğitime uygun ortam yani sınıf bulamamaları,  

derslerde kullanılacak kaynaklara ulaşamaması ve işleyişten kaynaklı olarak projede belli bir plan, programın 

olmamasıdır.  İşleyişten kaynaklanan projede netlik olmaması en büyük sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu konuda katılımcı K5 şunları dile getirmiştir: 

K5: Kurallara uygun ve sistemli bir işleyişin olmaması. Bu durum uzun yıllar sahada emek veren biz 

öğretmenleri psikolojik ve sosyolojik olarak olumsuz etkiliyor.  

Bir başka katılımcı ise şunları dile getirmiştir: 

K8: Projenin en büyük sorunu sistemsiz hareket etmeleri, önümüzde belli bir plan olmaması. Öğretim 

programımız yoktu mesela 3 yıl. 

3.3. Üçüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere bakıldığında Suriyeli ailelere Türkçe eğitiminin verilmesi ve 

eğitim hizmetleri hakkında ailelerin bilgilendirilmesi gibi faaliyetlerin yer aldığı görülmektedir. Bu 

faaliyetlerin ne derece gerçekleştirildiği, uygulanıp-uygulanmadığının tespiti için öğretmenlere “Suriyeli 

ailelerin eğitim hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi ve Suriyeli ailelere yönelik Türkçe dil eğitimi 

faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılardan K1, K2, K3, K4, K6, K7 ve 

K8 eğitimlerin gerekli olduğunu, aile eğitimlerinin yetersiz kaldığını ve artırılması gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Katılımcıların bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

K1: Şöyle söyleyeyim ben yaklaşık iki senedir Kayseri'deyim. Kayseri'de bu ailelere yönelik bir eğitimin 

olduğuna dair bir bilgim yok. Daha öncesinde Urfa'da çalışırken Urfa'da biz 6 gün haftanın 6 günü 

çalışıyorduk özellikle işimizin ilk senelerinde. Biz 5 gün okula giderken 6. gün cumartesi günü de okulda Geçici 

Eğitim Merkezi bünyesinde çalışan Suriyeli vatandaşlarının nasıl tabir ediliyor o şu an kelime aklıma gelmedi. 

Gönüllü Eğiticiler vardı hı öyle söyleyeyim. Suriyeli vatandaşlardan Türk okullarında çalışan gönüllü 

eğiticiler vardı. Geriye kalan günde de cumartesi gününde biz bu gönüllü eğiticilerle Türkçe öğretimi 
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noktasında kurslar veriyorduk. Tabii aralarına ailelerden katılanlar oluyordu, öğrenci velilerinden katılanlar 

oluyordu ama bu oranda çok düşüktü belki %5, %10’lardaydı. Genelini Türkçe gönüllü, Türk okullarında 

çalışan gönüllü eğiticiler veya Geçici Eğitim Merkezlerinde çalışan gönüllü eğiticiler katılıyordu çoğunlukla. 

 K4: Faaliyetlerin planlanması kısmi yeterli ancak uygulama kısmında ailelerin ilgisizliği ve sorumsuzluğu 

eğitimleri olumsuz etkileyip geciktirmektedir. 

K6: Ailelerin de Türkçe öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çocuklar okulda ne kadar Türkçe öğrenmeye 

çalışsalar da eve gittiklerinde kendi dillerini konuşuyorlar. Kendi dillerindeki televizyon kanallarını izliyorlar. 

Ailelerin kullandıkları telefon bile Arapça. Bu da çocukların Türkçe öğrenmesini zorlaştırıyor. Bir de sonuçta 

Türkiye’de yaşıyorlar ve dışarı çıktıkları anda Türkçe ile karşılaşıyorlar. Bu yüzden bu eğitimlerin olması 

gerektiğini düşünüyorum.   

K7: Maalesef Suriyeli aileler eğitim hakkında yeterince bilgiye sahip değiller. Bu konuda daha fazla 

çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ülke genelinde bulunan Suriyeliler kendi fırınlarını, 

marketlerini açtığı için çoğu ihtiyaçlarını Türkçeye ihtiyaç duymadan halledebiliyor. Böyle olunca da 

Türkçeye ihtiyaçlarının olmadığını düşünüyorlar. Türkçe öğrenmeyen aileler ile öğretmenler arasında 

iletişimde çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ailelerin dil eğitimi konusunda daha çok bilgilendirilmesi ve 

Türkçeyi öğrenme konusunda teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Katılımcılardan K5 ise verilen eğitimleri olumlu değerlendirmektedir:  

K5: Bu konuda bakanlık çok titiz ve güçlü çalışmalar yapıyor. 2016’dan bu yana ailelere eğitim fırsatını halk 

eğitim ya da yaz kursları aracılığıyla gerçekleştiriyor. Verilmek istenen eğitimler Kızılay ya da İl Göç İdaresi 

ile anlaşmalı bir şekilde programlanarak bizler yardımıyla her aileye ulaşılmaya çalışılıyor. 

3.4. Dördüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Suriye’den ülkemize göçlerin olduğu ilk zamanlarda Suriyeli çocuklar eğitim için geçici kamplara alınmıştır. 

Daha sonra çocukların Türk eğitim sistemine daha iyi entegre edilebilmesi için bu Geçici Eğitim Merkezleri 

kapatılmış, öğrenciler Türk okullarında eğitime devam ettirilmiştir. Öğretmenlerin bu konudaki düşüncelerini 

öğrenmek için öğretmenlere; “GEM’lerin kapatılması konusundaki düşünceleriniz nelerdir?” sorusu 

yöneltilmiştir. 

K3: Ben zaten ilk başladığımda hocam Geçici Eğitim Merkezinde başladım. GEM’in şöyle sıkıntısı vardı; hepsi 

Suriyeli öğrenci olduğu için Türkçe öğrenme olanakları çok kısıtlıydı. Bir yerden duyması, etmesi çok zordu 

ve o zamanlar Türkçeyi öğretme konusunda daha çok zorlanıyorduk. Çünkü genel olarak zaten sınıftaki 

çocuklar hep Suriyeli, aile hep Arapça konuşuyor, tek öğretmen Türkçe konuşuyor. Çocuk pekiştiremiyordu 

ama Türk okuluna geçtiğimiz zaman kendi sınıfında kaldığı için ister istemez çocuk Türkçe öğrenmeye maruz 

kalıyordu ve GEM’lere göre Türk okullarında çocukların daha iyi Türkçe öğrendiklerini ben bizzat gördüm. 

Çünkü iki kurumda da bulundum. O yüzden GEM’lerin kapatılmasının çok yerinde olduğunu düşünüyorum.   

K4: Çocukların normal okullarda eğitime devam etmesi kaynaşmalarını sağlamış ve ötekileştirilmesini 

engellemiştir. Ayrıca Türk okullarında dil gelişimleri daha hızlı gelişmekte ayrıca diğer dersleri de Türkçe 

alma imkânı sunmuştur. 

K7: GEMlerin kapatılması konusunu olumlu buluyorum. Bir çocuk dile ne kadar çok maruz kalırsa dili 

öğrenmesi o kadar kolay oluyor. MEB’e bağlı Türk çocukların da okuduğu okullarda eğitimlerine devam eden 

çocuklar kendilerini ülkeye daha ait hissediyorlar. 3 sene GEMde çalıştım. GEMde çalıştığım zamanlarda 

Arap öğretmenlerle eğitimi devam ettirmek zorunda kalıyorduk. Arap öğretmenlerin derslerinde öğrenciler 

Türk öğretmenlere karşı tavır geliştiriyorlardı ve Türk Arap çatışmasına şahit oluyorlardı. GEMlerin 

kapatılmasıyla tamamen kontrol Türk öğretmenlere geçtiği için ve öğretmenler normal okullarda eğitime 

devam ettiği için çocuklar ötekileştirilmiş gibi hissetmiyor ve Türk kültürünü, Türk dilini daha iyi öğreniyorlar. 

K8: Geçici Eğitim Merkezlerinin kapatılması iyi oldu çünkü orada sadece Suriyeli çocuklar vardı. Bu projenin 

adı ile bağdaşmayan bir sistemdi. Türk eğitim sistemine entegre etmeye çalışıyoruz biz çocukları. Bu çocukları, 

hepsi aynı uyruklu olan çocukları bir araya topladığında Türk eğitim sistemine entegre etmiş olmuyorsun. 

Kayseri'deki bütün Geçici Eğitim Merkezlerini kapattılar. Bu noktada hani Türk okullarına çocukların 

çekilmesi çok iyi oldu entegre olma açısından. Biraz da artık Türkler, Türk öğrenciler, Türk veliler de alışmaya 

başladı. Olumlu buluyorum.  
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Öğretmenlerin verdikleri cevaplara bakıldığında bütün öğretmenlerin bu konuda hem fikir olduğu 

görülmektedir. Bütün öğretmenler çocukların daha iyi dil öğrenebilmesi, Türk eğitim sistemine daha iyi bir 

şekilde entegre olabilmesi adına bu Geçici Eğitim Merkezlerinin kapatılmasının çok yerinde bir karar 

olduğunu düşünmektedir.  

3.5. Beşinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Dünyada yaşanan Covid-19 salgını sonucunda zorunlu olarak uzaktan eğitime geçilmiştir. Bu süreçte 

öğretmenlerin öğrencilere ulaşması noktasında sıkıntı yaşayıp yaşamadığını tespit etmek için öğretmenlere, 

“Pandemi sürecinde uzaktan eğitimde sorunlar yaşadınız mı?” sorusu yöneltilmiştir. Pandemi sürecinde 

yaşanılan en büyük sorun, iletişim sorunları ve çocukların maddi imkânsızlıklardan dolayı derslere 

katılamaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda katılımcılar şunları ifade etmiştir: 

K2: Çok büyük sorunlar yaşadık yani zaten başlı başına dil sorunu ve iletişim sorunu olan bir grupla pandemi 

sürecinde online bir şekilde bu eğitimi, iletişim yürütmek çok zor oldu. Ulaşamadığımız öğrenciler oldu, 

ulaştığımız öğrencilerle iletişim sorunu yaşadık. Ya ben mesela WhatsApp'tan online derslerimiz oluyordu. 

WhatsApp grubu kurmuştum. Grupta aynı zamanda Suriyeli tercümanımız da vardı yani onun böyle 

yardımlarıyla, aileye anlatmasıyla işte şu gün, şu saatte ders var, ödev var falan böyle onları paylaşarak 

göndermeye çalıştık ama zor oldu. Aileler de dezavantajlı durumda yani mesela Eba'dan ders yapılacak evde 

tek bir telefon var. Babanın telefonu var, onda internet var. O da mesela işe gidiyor ve çocuk derse katılamıyor 

ya da telefon var, internet yok yani pandemi süreci daha sıkıntılı ve zor geçti bizim için. 

K3: Bu süreçte en büyük sorunumuz çocuklara ulaşamamak oldu. Telefon numaraları var ama… Bizim 

tercümanlarımız aracılığıyla da çocuklara ulaşmaya çalıştık. Yine ailenin bilgisizliğinden, tecrübesizliğinden 

kaynaklı çocukları bir türlü canlı derslere sokamadık. Bu konuda çok büyük sıkıntı yaşadık ve nerdeyse bu 

sürecimiz bomboş geçti gibi oldu. Çocuklar gelmedi. Gelenler de %70 oranında bir devamsızlık oldu. 

Katılanlar genelde üst sınıflardan oldu. İlkokulları bir türlü canlı derse katamadık. Hem ailenin 

bilgisizliğinden hem ya çocuk isteksiz ya da şey de olabilir tabi ilgisizliğinden ziyade maddi durumu da yeterli 

olmayabilir. Telefon, internettir, bu sorunlardan kaynaklı da olabilir. Orasını tam bilemediğimiz için. Ama 

genel oranda ulaşamadık. Tercümanlarımızla da ulaşmaya çalıştığımız halde bir türlü iletişime geçip derslere 

katamadık. Bu bizim için çok büyük bir sıkıntı oluşturdu. Numaraları bizde olduğu halde… Aradık bizzat 

aradık ama çocuklar telefon olmayınca, internet olmayınca ya da aile EBA’ya girmeyi beceremeyince bir türlü 

katılım sağlanamadı.  

K4: Öğrencilerle eba veya zoom üzerinden bağlantı kuramadık. Tablet telefon bilgisayar ya da internet gibi 

teknolojilerden oldukça yoksunlardı. Whatsapp üzerinden etkileşimde kalmaya çalıştık ancak yeterli olmadı. 

K5: Evet yaşadım. Hitap ettiğimiz kitlenin eğitim 1. önceliği olmadığı için ve eğitime olan ilgilerinin çok düşük 

seviyelerde olmasından dolayı okulda yaşadığım sıkıntının daha fazlası uzaktan eğitim sürecinde yaşandı. 

Telefona, tablete ve yeterli internete sahip olmamaları bu süreçte online buluşmamızı engelledi. Ailedeki okula 

giden çocuk sayısının fazla olması durumu daha da zorlaştıran sebepler arasında.  Çocukların bu tarz bir 

eğitime alışkın olmamaları ve bunu uygulamak için gerekli seviyede isteğe sahip olmamaları, bazılarının hatta 

çoğunun çocuk işçi olmaları. Bu yüzden verilen eğitimlere katılamamaları. 

K6: Evet yaşadım. Öğrenciler ilk başlarda EBA’nın ne olduğunu bile bilmiyorlardı. Öğrencilere ulaşıp, 

onlarla iletişim kurmak çok zor oldu. 

K7: Pandemi sürecinde uzaktan eğitimde sıkıntı çok fazla yaşadık. Çocukların çoğunun evinde tablet, 

bilgisayar olmadığı için derslerimizi yapamadık. Telefondan ders yapmak için babalarının işten eve gelmesini 

bekledik. Bu sefer de saat çok geç olduğu için derslerde verim alamadık. 

Verilen cevaplara bakıldığında bu süreçte öğretmenlerin, öğrencilere ulaşmakta güçlük çektiği görülmektedir. 

Öğrencilerle iletişim sağlayamama, ailelerin EBA sistemine yabancı olması, çeşitli maddi imkânsızlıklar 

yüzünden sisteme giriş yapamama gibi sebeplerden ötürü öğrencilerin derslere katılamadıklarını 

belirtmişlerdir.  

3.6. Altıncı Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Proje kapsamında öğretmenlere çeşitli eğitimler ve seminerler verilmektedir. Öğretmenlerin bu eğitimleri 

yeterli bulup bulmadığını öğrenmek amacıyla; “Proje kapsamındaki öğretmen eğitimleri, izleme ve 

değerlendirme faaliyetlerini nasıl değerlendirirsiniz?” sorusu yöneltilmiştir.  
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Katılımcılarından bazıları aldıkları eğitimleri yeterli ve faydalı bulmaktadır. 

K4: Eğitimler ve diğer faaliyetler yeterli diye düşünüyorum. 

K7: Proje kapsamında çalışan öğretmenler eğitim fakültesi mezunu olduğu için sıkıntı yaşandığını 

düşünmüyorum. Zaten projeye başlamadan önce eğitim alarak başladık. Proje devam ederken de sürekli 

eğitimlerimiz devam etti. Pandemi sürecinde artan eğitimlerle birlikte projenin faaliyetlerinin daha kaliteli bir 

hal aldığını düşünüyorum. İzleme değerlendirme konusunda il koordinasyon ekipleri her zaman, her 

sıkıntımızda yanımızda olduğu için sıkıntı yaşamadım. Diğer illerde çalışan arkadaşlarım sıkıntı yaşadığında 

Ankara merkez ofisle bu sıkıntılarını genellikle giderdiler. 

Katılımcıların bazıları ise aldıkları eğitimlerin yetersiz olduğunu düşünmektedir. 

K1: Göreve başlarken seminerlerimiz, kurslarımız oldu. Biz Antalya'da aldık bazı arkadaşlarımız Afyon’da 

aldı. Ya birkaç hocamız onları tenzih ederek söylüyorum gerçekten alanda bilgisi olan hocalardan eğitimler 

aldık. Hani nelerle karşılaşabileceğimiz, neler yaşayacağımız noktasında bizleri uyardılar ama tabii ki 

bunların birçoğu Suriyeli vatandaşlarla değil de başka uyruklu vatandaşlarla çalışmış hocalarımızdı. Tabii ki 

benzer yaşayabileceğimiz olayları anlattılar. Bize bunlarla alakalı rahatlıklar, kolaylıklar sağlandı. En 

azından öyle denilmişti, bak böyle yaşanmıştı gibi hani bir ön bilgimiz oldu ama birkaç hocamızın da oraya 

gelen çoğu hocamızın da çok bir alan tecrübesi, deneyimi olmadığı, arkadaşlar birazcık da yaparak yaşayarak 

öğreneceksiniz dedikleri çok oldu. Son dönemlerde bize PİKTES projesi üzerinden uzaktan eğitimler veya 

seminerler verilmeye başlandı. Orada da işte yine sayabileceğim internet veya erişim noktalarında 

sıkıntılarımız yaşanıyor. Giriyoruz bağlantı kopuyor. Hocanın sesinde anlaşılmamalar, zorluklar yaşanıyor 

veya çok ilgi ile dinleyemediğimiz zamanlar da olabiliyor yani bunların uzaktan seminerlerin çok dikkate veya 

kaale alındığını yani söyleyebilirim ama çok yüz yüze gibi olmadığını düşünüyorum.  

K3: Bizim için eğitimler yapılıyor ama tam da faydası olmuyor gibi hocam. Yerinde eğitimler olmuyor gibi, 

havada kalıyormuş gibi geliyor. Mesela Bakanlığın verdiği bir sertifika vardı üniversitede vermişlerdi. Mesela 

o eğitim güzeldi. TÖMER’in sertifikasıydı. Oradaki hocalar güzel bilgiler vermişti Türkçenin nasıl 

öğretileceğine dair farklı farklı dersler görmüştük, kişilerden dersler almıştık. O güzeldi ama onun dışında 

uzaktan eğitim falan oluyor ama çok yerinde eğitimler olduğunu düşünmüyorum. Katkıları olmuyor o 

eğitimlerin. Bana öyle geliyor yani bilmiyorum.     

K6: Öğretmen eğitimlerinin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Göreve başlarken hiçbir şey bilmeyerek bu işe 

başladık. Zamanla, tecrübe edinerek öğrendik.  

Bunun yanında katılımcılardan bir tanesi uzman kişilerce eğitimlerin verilmesi gerektiğini ve teknolojik destek 

sağlanması gerektiğini düşündüğünü belirtmiştir. 

K5: İlk yıllara göre yapılan eğitimler ve değerlendirmeler daha sık ve düzenli olmaktadır. Bu da alınan verimi 

arttırır. Ancak bizlere her dönem olmasa bile 1 yıl içinde alanında uzman kişiler tarafından hizmet içi eğitimler 

verilmelidir. Çocuklara bu süreçte tablet ulaştırılabilirse somut bir ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyorum.  

3.7. Yedinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Öğretmenlerin projeyi yararlı bulup bulmadığını anlamak için;  “Projenin devam etmesi gerektiğini düşünüyor 

musunuz? Neden?” sorusu yöneltilmiştir.  

K3: Kesinlikle düşünüyorum çünkü bu Suriyeliler gitmeyecek ve sürekli artık içimizdeler ve daha da sayıları 

artacak. Bu çocukların bir şekilde Türkçe öğrenmeleri gerekiyor, bir şekilde okula devam etmeleri gerekiyor. 

Eğer bu proje olmadığı dâhilinde bu çocuklar nasıl öğrenecekler ya da eğitime nasıl devam edecekler? Bu 

sorun hep oluşacak. Ya Suriyelilerin ülkeden gitmesi gerekiyor ya da bu projenin bir şekilde devam etmesi 

gerekiyor. O yüzden bir istihdam sağlanması, bir devamlılık sağlanması gerekiyor bu süreçte. 

K6: Evet, devam etmeli. Çünkü her yaşta Suriyeli öğrenci, her sene okula başlıyor. Dışarıda bir şekilde Türkçe 

öğrenseler bile okuma-yazma bilmiyorlar. Yaşlarına göre öğretime başladıkları için okuma-yazma bilmeyen 

çocuk direkt ortaokul ya da lise kademesine başlayabiliyor. Bu da onların başarısız olmasına neden oluyor. 

K7: Projenin devamlılığının tabii ki eğitim öğretimin daha kaliteli olması için önemli olduğunu düşünüyorum. 

Yeni doğan yabancı çocuk sayısı düşünüldüğünde her zaman projeye ihtiyaç duyulacaktır. Sonuçta sadece dil 

eğitiminde değil okula ve ülkeye uyum konusunda da her zaman çocukların yanında olmaya çalışıyoruz. Bir 

nevi yabancı çocukların eğitim koçu olarak görüyorum kendimi. Eğer yabancı çocukları ülkeye kazandırmayı 
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ve eğitimlerinin devamlılığını düşünüyorsak projenin de devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu her 

zaman düşünmemiz gerekiyor. 

Verilen cevaplara bakıldığında bu konuda bütün öğretmenlerin hem fikir olduğu görülmektedir. Çalışmaya 

katılan bütün öğretmenler projeyi faydalı bulmaktadır. Öğretmenler, Suriyeli çocukların Türkçeyi daha iyi 

öğrenebilmesi ve Türk eğitim sistemine daha kolay uyum sağlayabilmesi için bu projenin devam etmesi 

gerektiğini düşünmektedir.  

Yalnızca K1 projenin işleyişinden ötürü devam etmemesi gerektiğini, branş öğretmenleriyle de eğitimin 

sürdürülebileceğini düşünmektedir: 

K1: Proje bu şekilde devam edecekse devam etmemesi daha iyi bence. En azından çünkü projenin 

başındakilerin yani bizim ile alakalı planlama yapanların veya ne bileyim bize program gönderenlerin, bizim 

okuldaki işleyişimizi sağlayan birimin, birimlerin diyeyim çok sağlıklı çalıştıklarına kanaatim yoksa açıkçası. 

Şu an Milli Eğitim zaten kendi başlı başına ağır işleyen bir kurum. Değişken etkenlerin çok olduğu bir kurum. 

Birçok işte kararlar öyle yapalım, bu olmaz, böyle yapalım diye kararların değişikliğe çok uğradığı bir kurum 

olduğu için PİKTES projesi de Milli Eğitim'e bağlı olduğu için önce o kararların oturması bekleniyor ve daha 

sonra bize kararlar geliyor. O kararlar değiştiği zaman bize gelen yeni talimatlar gecikiyor derken öyle bir 

gecikme söz konusundan dolayı ben PİKTES projesinin artık çok fazla devam etmesini doğru bulmuyorum 

çünkü bizim yaptığımız işlerin birçoğunu özellikle hani Geçici Eğitim Merkezleri kapandıktan sonraki 

yaptığımız birçok işin gayet de güzel branş öğretmenleri tarafından yapılabileceğini düşünüyorum.  

Diğer yandan K1 projenin ülkeye sağlamış olduğu maddi gelir kaynağından ötürü projenin devam ettirilmesi 

gerektiğini de düşünmektedir: 

K1: Ya sadece PİKTES öğretmenleri bu süreçte o öğrencilere ekstra ilgi ve ekstra imkân olanak sağladığı için 

tabii ki öğrencilere PİKTES projesi kapsamında kitaplar veya değişik argümanlar, materyaller de sağlanıyor. 

Bu açıdan da veya aynı şekilde okula gelen işte klimalar olsun, akıllı tahtalar olsun bu açıdan tabii ki projenin 

devam etmesi gerekebilir. PİKTES projesi tabii ki olsun. Sonuçta ülkeye bir gelir kaynağı da öğrencilere imkân 

da sağlanıyor. Okulların da kalkınması için güzel bir olanak PİKTES projesi ama PİKTES projesinin içinde 

Türkçe öğreticileri diye ayrılıp, ayrı bir birim oluşturulmasına çok gerek duymuyorum. Ben sınıf öğretmenliği 

mezunuyum. Sınıf öğretmeni olarak beni görevlendirip okuldaki tüm Suriyeli öğrencilerden hocam sorumlusun 

işte al 1’den götür 4’e kadar deyip bana böyle bir görev verseler en azından diğer öğretmenler gibi işleyişim 

belli olur öyle bir sıkıntı yaşanmaz. Bunu söyleyebilirim yani devam etmemesi için. Devam etmesi için de 

maddi olanakları sayabiliriz. 

3.8. Sekizinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

 Öğretmenlerin projeye yönelik önerilerini almak için “Projenin devam etmesi halinde projenin 

geliştirilebilmesine yönelik hangi önerilerde bulunabilirsiniz?” sorusu yöneltilmiştir.  

Tablo 3. Öğretmenlerin Projeye Yönelik Önerileri 
Öneri f % Örnek Cümle 

Uyum sınıfları genişletilmeli 5 63 Yine uyum sınıfları adı altında devam edilebilir. Uyum sınıflarının 

daha verimli olduğunu gördük ama bu sene uyum sınıflarında sadece 

üçüncü sınıfları alacağız ama ikinci sınıfları alamayacağız. İkinci 

sınıflara yönelik bir uygulama şuan yok, üçüncü sınıfları alacağız. 

Çocuklar zaten birinci sınıfta okumayı öğrenemeyenler ikinci sınıfta 

da daha zorlanmış oluyor. İkinci sınıflara ulaşamamış oluyoruz ve 

üçüncü sınıfa geldiğinde artık bir şeylerden kopmuş oluyor. Sadece 

üçüncü sınıflar değil de ilerleyen zamanlarda iki ve üçleri alıp artık 

dördüncü sınıfa daha hazır bir şekilde getirilebilir diye düşünüyorum.  

İkinci sınıfları almamamız da bizim için büyük bir kayıp. O çocukları 

üçüncü sınıfta kurtaramıyoruz yani üçüncü sınıf geç gibi oluyor. İki 

ve üçün alınması taraftarıyım ilerleyen zamanlarda. Bu yıl üçüncü 

sınıfları alacağız ama eğer devam ederse projenin iki, üçüncü 

sınıfların alınarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum (K3) 

Proje devam edecek ise yabancı uyruklu öğrencilerin 2.sınıftan 

itibaren uyum için PİKTES ile tanıştırılıp okullarda buna yönelik 

sınıfların oluşturulması daha iyi sonuçlar elde etmemizi sağlayabilir. 

Bunun dışında proje için ortak bir internet sitesi hazırlanıp ordan 

ortak bilgiye ulaşmamız kolaylaştırılabilir. (okulistik gibi) (K4) 

Kaynaklar iyileştirilmeli 4 50 Materyallerimizin daha da geliştirilmesini, görsel afişlerimizin 

geliştirilmesini isterim. Şuan öğretmen el kitapları geldi ama 
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çocuklara yönelik de böyle görseldir, afişlerdir, sınıfta her an 

elimizin altında bulunması gereken afişler olması gerektiğini 

düşünüyorum. Bir de merkez okulda olduğum halde bizim akıllı 

tahtamız yok. Projeksiyonumuz daha yeni takıldı. Teknolojik 

sıkıntılarımız da var. Proje ekstra bize bunları da sağlayabilir. Akıllı 

tahta falan olmayınca dil öğretimi daha da zorlaşıyor. Havada kalıyor 

her şey. Şuan biz bu materyallere kavuştuk ama daha tam da 

başlayamadık pandemi girdi araya. Ama teknoloji sıkıntımız çok 

fazla. Çoğu yerde çok fazla. Sadece bilgisayarla olmuyor. Bir akıllı 

tahta istihdamının da bize ayrıca sağlanması gerekiyor diye 

düşünüyorum (K3) 

Özlük hakları iyileştirilmeli  3 38 Gerek özlük hakları olsun falan bu çok fazla eğitimle alakalı bir 

durum değil ama bundan da bahsedebilirim yani öğretmenlerin özlük 

haklarının falan daha gelişerek devam etmesi lazım (K1) 

Maaşlarımızın iyileştirmesini istiyorum. Çok az zam oluyor. Hatta 

neredeyse hiç zam olmuyor. En büyük özlük haklarımızdan biri 

olarak bu maaşlarımızın artırılmasını da istiyoruz (K3) 

Aileler bilinçlendirilmeli 2 25 Ailelerin bilinçlenmesi en önemlisi. Aileler bu konuda 

bilinçlendirilebilir. Aynı şekilde maddi olarak ya da işte psikolojik 

sorunlar yaşayan işte savaş mağduru aileler, çocuklar için işte 

PİKTES projesi ile birlikte Kızılay'ın işte işbirliği ile falan ailelere, 

çocuklara etkinlikler yapılabilir (K2) 

Başka dediğim gibi yine ailelerin eğitimine önem verilmeli ya sadece 

biz çocukla bu işi yapamıyoruz. Veliyi muhatap olarak karşımızda 

bulamıyoruz. Velilerin okula gelme oranı, çocuğunu takip etme oranı 

çok düşük. Bunlar hakkında bir şeyler yapılabilir, kafa yorulabilir 

bunlara (K8) 

Öğretim programı olmalı 2 25 Yapılacak çalışmalar eğitim-öğretim yılının başında bizlere 

ulaştırılmalıdır. Kurallı ve sistemli süreç işlemesi ve yapılması daha 

güzel sonuçlar alınmasını sağlayabilir (K5) 

Sınıf ayrılmalı 1 13 Öğretmenlerin de yer (sınıf) sıkıntısı bir şekilde çözülmelidir. Çünkü 

hala kütüphanede, bodrum katında, sınıf diyemeyeceğimiz yerlerde 

ders yapmak zorunda kalıyoruz (K5) 

Sosyal, kültürel faaliyetler düzenlenmeli 1 13 Kültürel ve sosyal etkinlik içeren faaliyetlere daha çok önem verilip 

bütçe ayrılabilir. Türkçeyi okulla birlikte, dışarıdaki hayatta 

(sokakta), Türklerin yaşayışlarında, işlerinde görüp, yaşayarak 

öğrenecekler (K5) 

Sürekli yer değiştirmeler olmamalı 1 13 Bunu söylememesi ve sürekli her yıl okullarının değiştirilmesi, 

mesela İstanbul'da ve farklı şehirlerde projenin zorunlu şehir içinde 

okul değişikliği yapılıyor şu an. Bu normalde yapılmaması gerekiyor 

öğretmen için büyük bir belirsizlik. Bu tuhaf şeyler öğretmeni çok 

yoruyor, motivasyonunu da azaltıyor. Bu tarz şeylerin önüne 

geçilmeli. Bunlar planlanacaksa dönem başında planlanmalı (K8) 

Öğretmen görüşleri alınmalı 1 13 Daha öncesinde biz bu seminerlere alınırken çok tecrübesiz ve bu 

alanda hiç bilgimiz olmadan katıldık. Bunu yukarıdan alınan 

kararlardan ziyade işleyişteki bulunan arkadaşların en azından belli 

düzenlerde, belli olanaklarla, belli aralıklarla fikirlerinin alınması 

bence projenin işleyişi açısından daha faydalı olacağını 

düşünüyorum. Tamam, bize verilen seminerler güzel ama en azından 

ayda bir herhangi bir ilden bir öğretmeni de bir seminere, bir 

toplantıya her ilden belki başka başka değişik değişik öğretmenleri 

bir toplantıya çağırıp bizim alanda yaşadığımız sıkıntılar, zorluklar 

dinlenip buna göre geliştirilmeye gidilse bence daha sağlıklı olur 

diye düşünüyorum (K1) 

Tablo 3’e bakıldığında öğretmenlerin; ağırlıklı olarak uyum sınıflarının genişletilmesi gerektiği ve kaynakların 

iyileştirilmesi gerektiğini önerdiği görülmektedir. Bunun yanında ailelerin bilinçlendirilmesi, öğretmenlere 

eğitim verilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi, öğretmen görüşlerinin alınması ve program yapılması 

gerektiğini önerdikleri görülmüştür.  

3.9. Dokuzuncu Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular 

Projede görev alan öğretmenler Kpss, mülakat ve güvenlik soruşturmasından geçerek göreve başlamış 

olmalarına rağmen işçi statüsünde yer almaktadır ve kendilerine kadro verilmemektedir. Milli Eğitim 

Bakanının bu projede görev alan öğretmenlere kadro verilemeyeceğini açıklamasına yönelik öğretmenlerin ne 

düşündüğünü öğrenmek için; “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un PİKTES projesinde görev yapan 

öğretmenlere kadro verilmeyeceğini duyurması hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir.  
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K3: Bizim işleyişimizden haberi olmadığını sanmıyorum. Çünkü biz hem Kpss hem mülakat, güvenlik 

soruşturmasıyla geldik. Kpss’ye girmeleri gerekiyor demiş ama biz bütün süreçleri geçirdik. Bunu nereye 

baksalar görebilirler. Neden ısrarla bu cümleyi kurduğunu hâlâ bilmiyorum. Biz bütün bu süreçleri geçirdik. 

Bakanlık bizi atadı,  kendi kafamıza bir yerlere gelmedik. Kendilerinin yaptığı bir alımla, bir duyuruyla hem 

Kpss, mülakat ve güvenlik soruşturmasından geçerek biz bu göreve atandık ama ısrarla Kpss demesi ve kadro 

dememesi tabi üzüyor bizleri. Bilmiyorum ilerleyen zamanlar ne gösterir, mevzuatlar değişir mi değişmez mi 

bilemiyorum tam.     

K4: Bu projeye dâhil olan tüm öğretmen arkadaşlarım tıpkı ben gibi kpss+mülakat ile göreve başlamıştır. 

Yani standart atamaya uygun olan, seçilmiş kişilerdir. Bu durumda 5 yıldır yabancı dil eğitimi alanında 

profesyonelleşmiş bu personelin kadroya alınmaması büyük bir kayıp olacaktır.  Bizler bu iş için yıllardır emek 

verdik. Olumsuzluklara karşı göğüs gerdik. O çocukları sevdik yüreklerine dokunduk. Bakanımızın bu 

duyuruyu yapması bizi ziyadesiyle üzdü. Biz kadro istiyoruz ve biliyoruz ki devletimiz bizleri hüsrana 

uğratmayacaktır. 

K6: Bakanımız Ziya Selçuk bizlerin Kpss+Mülakat puanlarımızla bu işe başladığımızdan habersiz. Bizler 

atamayı sınırda kaçırıp bu işe başladık. Kadro verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dört yıldır bu işte 

çalışıyoruz ve tecrübe sahibiyiz. Sadece kendi branşımızın tecrübesi de değil, dört yıldır Suriyeli öğrencilerle 

çalışarak farklı birçok konuda tecrübe sahibi olduk. Devletimizin bu tecrübeleri hiçe saymayacağını 

düşünüyorum.   

K7: Yani bu konu aslında biraz tartışmalı bir konu. Ülkemizde dönem dönem ücretli öğretmenlerin ve dershane 

öğretmenlerinin kadroya alındığını gördük. PİKTES öğretmenlerinin çoğunluğu yüksek Kpss ve mülakat 

puanlarıyla göreve başladı. 4 seneyi aşkındır da görev yapmaya devam ediyorlar. Her geçen gün daha da 

tecrübe kazandığımızı düşünüyorum. Bakanımızın bu açıklamalarını içinde bulunduğumuz zamanın şartlarına 

göre yapılmış bir açıklama olarak düşünüyorum. Tabii ki PİKTES öğretmenlerinin kadroya alınması 

gerektiğini düşünüyorum. Ben kendimi dil öğreten bir öğretmenden çok çocuklara karşı Türkiye’yi tanıtan, 

Türkiye’yi temsil eden biri olarak görüyorum. Bu yüzden de bu tür açıklamalar motivasyonumu düşürmedi. 

Kadro olsun olmasın bu tecrübe benim için çok değerli. Her zaman devletimizin yanındayız ve bize verdiği bu 

kutsal görevi layıkıyla yerine getireceğiz. 

Bu konuda öğretmenlerin son derece endişeli olduğu görülmektedir. Öğretmenler, Kpss+mülakat 

süreçlerinden geçtiği için kadroyu hak ettiklerini düşünmekte ve bu açıklamayı talihsiz bulmaktadır. Milli 

Eğitim Bakanlığı bünyesinde yıllardır çalışarak kazanmış oldukları tecrübelerin yok sayılmamasını 

istemektedirler. Bunun yanında yine de kendilerine kadro verileceği umudunu taşımaktadırlar.  

4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışmada elde edilen veriler ışığında öğretmenlerin PİKTES projesini yararlı buldukları sonucuna 

ulaşılmıştır. Her ne kadar projenin uygulanması noktasında bir takım eksiklikler, sorunlar olsa da öğretmenler 

bu projenin devam etmesi gerektiğini düşünmektedir. Öğretmenler, aile eğitimlerini yetersiz bulmakta ve 

ailelerin de proje kapsamında Türkçe eğitimine tabi tutulması gerektiğini düşünmektedir. Öğrencilerin Türk 

eğitim sistemine daha kolay entegre olabilmesi için Geçici Eğitim Merkezlerinin kapatılmasını yerinde bir 

uygulama olarak görmektedirler. Katılımcıların çoğu proje kapsamında almış oldukları eğitimi yetersiz 

bulmaktadır. Katılımcı öğretmenler, özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim sürecinde çeşitli maddi 

imkânsızlar ve iletişim eksikliklerinden dolayı Suriyeli öğrencilerle ders işleyemediklerini belirtmişlerdir. 

İletişim sorunları dil öğretiminde karşılaşılan en büyük sorun kabul edilmektedir. Öğretmenler öğrencilerle 

yeterince iletişim kuramadıkları için diyalog içerisine girememekte ve birbirlerini anlayamamaktadır (Koçoğlu 

ve Yanpar Yelken, 2018). Öğrencilerin çok az bir kısmının Türkçeyi rahatlıkla kullanabilmesinden dolayı 

öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci ve öğretmen-veli arasındaki iletişimlerde sorunlar yaşanmaktadır (Tosun, 

Yorulmaz, Tekin ve Yıldız, 2018). Öğretmenler öncelikle projenin işleyişinde ciddi sıkıntılarla karşılaştıklarını 

belirtmişlerdir. Belirli bir programlarının olmayışından dolayı ilkokul, ortaokul ve lise seviyesi için aynı 

programlar kullanılmaktadır. Dinçer vd. (2013), tarafından yapılan çalışmada da devlet okullarında Suriyeli 

çocuklar için hazırlanmış bir programın olmadığı tespit edilmiştir. Görevlerin sene başında değil de süreç 

içerisinde belirtilmesi, bazı öğretmenlerin görev yerlerinin sürekli olarak değiştirilmesi öğretmenleri yormakta 

ve psikolojik olarak yıpratmaktadır. Ders materyal ve kaynakları kısıtlıdır. Yapılan çeşitli çalışmalarda da ders 

kitaplarının öğrencilerin seviyelerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Koçoğlu ve Yanpar Yelken, 

2018). Eğitime uygun olmayan koşullarda ders işlemeye çalışmaları, okulda kendilerine ait sınıflarının 

olmayışı hem öğretmenleri zorlamakta hem de Suriyeli aileler tarafından çocuklarının dışlandığı düşüncesinin 
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oluşmasına neden olmaktadır. Katılımcılar Suriyeli çocuklar arasında akran zorbalığı ve şiddetin olduğunu 

belirtmişlerdir. Literatüre baktığımızda yapılan çalışmalarda, Suriyeli çocukların yaşadıkları maddi ve manevi 

sıkıntıların onlarda içe dönüklük, maskelenmiş depresyon ve saldırganlık gibi davranış bozukluklarının ortaya 

çıkmasına neden olduğu belirtilmiştir (Moralı, 2018). Öğretmenler uygulanmakta olan uyum sınıfları 

uygulamasını çok yararlı bulmaktadır. Uyum sınıfları 3. sınıflarda uygulanmakta olup öğretmenler 2. sınıfların 

da uyum sınıflarına dâhil edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Kpss, mülakat ve güvenlik soruşturması 

aşamalarından geçip göreve başlamış olmalarına rağmen işçi statüsünde geçen ve özlük hakları olmayan 

öğretmenler kendilerine haksızlık yapıldığını düşünmektedir. Kpss puan üstünlüğüne göre projeye başvuruları 

kabul edilen, mülakat ve güvenlik soruşturması aşamalarından geçerek göreve başlayan bu PİKTES 

öğretmenleri kendilerine kadro verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 

senelerdir görev almış olup tecrübe kazandıklarını ve kadroya geçmeyi hak ettiklerini ifade etmişlerdir.  

Çalışmada elde edilen bulgular ışığında sorunların çözümüne yönelik şu önerilerde bulunulabilir: 

✓ Proje kapsamında kullanılacak programlar sene başlarında hazırlanmalı ve bu programlar hazırlanırken 

sahada aktif görev alan öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar dinlenerek programlar oluşturulmalıdır. 

✓ Ülkemizde uygulanan zorunlu eğitim Suriyeli çocuklar için de zorunlu hâle getirilmeli, çocuğun ve 

ailelerin tercihine bırakılmamalıdır. 

✓ Özellikle pandemi sürecinde maddi olumsuzluklar yüzünden derslere katılamayan çocuklara destek 

sağlanmalıdır. 

✓ Çeşitli Avrupa ülkelerinde ikamet edebilmek için dil bilme şartı koşulmaktadır. Ülkemizde de Suriyeli 

çocuklara daha rahat ulaşabilmek için ailelerin de dil öğrenmesi şart koşulmalı, öncelikle yetişkinlere 

eğitimler verilmelidir. 

✓ Sadece Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine, Türk toplumuna entegre edilmesini sağlamaya 

çalışmamalı, aynı zamanda birlikte yaşadığımız, aynı toprakları paylaştığımız Suriyeli ailelerin de Türk 

toplumuna entegre edilmesi noktasında adımlar atılmalıdır. 

✓ Yıllardır bu projede emek harcayan öğretmenlerin haksızlığa uğramaması adına, özel okul ve 

dershanelerdeki öğretmenlere seneler önce Milli Eğitime geçiş hakkı tanındığı gibi bu öğretmenlere de 

kadroya geçme hakkı tanınabilir.      
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