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Konu : Geyici Koruma Altmdaki Suriyeli 

Ogrencilerin Egitime Eri~imi 

................................................ KA YMAKAMLIGINA 
ilc;:e Milli Egitim Miidurliigu 

•• "'TnT" ~ ••
............................................. YBO MUDuKLUGUNE 


Bakanhglmlz Temel Egitim Genel Miidiirliiguniin 19/08/2016 tarih ve 8902788 
sayIll yazlsmda; 2016-2017 egitim ogretim ytlmda temel egitim yagmda bulunan geyici 
koruma altmdaki Suriyeli ogrencilerin iilkemiz okullannda nitelikli egitime eri~imlerini 
sag lama yah~mahnnm titizlikle yiiriitiilmesi hakkmdaki aylklamalann dikkate almmasl 
gerektigi belirtilmektedir. 

Bilgilerinizi ve yukanda belirtilen yazldaki aytklamalan gore i~lemlerin yapIlmasl 
hususunda; geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

Vali a. 


Milli Egitim Miidiirii 


EKi: 
1- Yazl (2 Sayfa) 

DAGITIM: 
ilye Kaymakamhklanna 
Tiim OkullKurum Miidiirliiklerine 

Bu evrak gOvenli elektronik imza ile imzalamm~tIf. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden dc74-1321-3d72-8bb2-1lfe kodu ile teyit edilebilir. 
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T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel Mudurlugu 


SaYI :23508695-200-E.8902788 19.08.2016 
Konu : Ge9ici Koruma Altmdaki Suriyeli 

Ogrencilerin Egitime Eri~imi 

........... V ALiLiGiNE 
(it Milli Egitim Mudurlugu) 

Ulkelerinde ya~anan i9 karl~lkhklar nedeniyle Ulkelerini terk etmek zorunda kalarak 
Ulkemize g09 eden Suriye vatanda~lanna devletimiz ve milletimiz tarihi misyonunun bir 
yanslmaSl olarak kucak ~ml~ttr. G09 ve i9 sava~m bu insanlarda olu~turdugu biyolojik ve 
psikolojik etkilerin en aza indirilebilmesi i9in devlet ve millet olarak buyUk bir fedakarhk 
ornegi gosterilmi~, ba~ta temel insani ihtiya91an olmak iizere onlann her ttirlU ihtiya91arl 
kar~llanmaya 9ah~Ilml~ ve illkemizde yeniden hayata tutunmalanna yardimcI olmak i9in tum 
imkanlar kullamlml~tlr. Devletimiz, sundugu imkanlar ve bu insanlara yakl~lm bi9imiyle 
uluslararasl hukuk ve standart psikososyal mudahale bi9im1erinden daha usttin bir hizmet 
anlayl~l sergilemi~, bu da uiusiararasl standart uygulamalann ve ilkelerin yeniden 
degerlendirilmesi ihtiyacml dogurmu~tur. 

Bakanhglmlz da Ulkemizde bulunan okul 9agmdaki g09men (ge9ici koruma altmdaki 
Suriyeliler, uluslararasl koruma altmda bulunanlar, son donemde vatan~hk hakkt alml~ olup 
Tfukge dil becerisi yeterli olmayan) 90cuklann nitelikli egitime eri~imlerinin sagianmasl ve 
okulla~ma oranlarmm yUkseltilmesi i.-;in irnkanlanm seferber etmektedir. Bu ama91a 
BakanhgImlz Hayat Boyu Ogrenme Genel MudfulUgu uhdesinde "Go9 ve Acil Durum Egitim 
Daire Ba~kanhgl" olu~turulmu~tur. 

2016-2017 egitim ogretim yIlI ba~mdan itibaren irnkanlar dahilinde bu ogrencilerin 
Bakanhglmlza bagh resmi ve ozel okullara kaYItlan konusunda daha kapsamh .-;ab~malar 
yaptlmasl planlanmaktadu. Bu yonde Temel Egitim Genel Mudurlugune bagb okullarda 
Valiliklerce ahnacak tedbirlere rehberlik etmek iizere a~agldaki a9lklamalann yapllmasma 
ihtiya9 duyulmu~tur: 
1. Aynm yaptlmaksizm her 90cugun egitim hakkt Ulkemizin taraf oldugu uluslararasl 
sozle~meler ve T.e. Anayasasl tarafindan garanti altma abndlgmdan g09menlik statUsune 
baklimaksizm Ulkemizde y~ayan tUm 90cuklann nitelikli egitime eri~imi i9in gerekli 
tedbirler ahnacaktlr. 
2. Ulkelerindeki sava~ ve ekonomik ~artlardan dolaYI fiziksel veya psikolojik travma 
ya~aml~, egitimlerine ara vermi~ veya hi9 ba~layamaml~ bu .-;ocuklann Bakanhglmiza bagh 
okullara kaYltlanmn yapllmasl ve egitim ortamlanna uyumlanmn saglanmasmda kapsaYlclhk 
ilkesi gergevesinde hi9bir sU91ama, dl~lama ve aynma maruz kalmamalan i9in ogretmenler, 
okul yoneticileri ve diger personelin farkmdabgmm artmlmaSl yoni.inde hizmet ir;i egitim 
dahil olmak uzere her ttirlu tedbir ahnacaktu. Bunun ir;in okul rehberlik ve psikolojik 
danl~ma servislerinin destegi saglanacakttr. 
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3. Fiziki imkanlan yeterli olan ge~ici egitim merkezlerinde kurum a~Ilmasl, yeterli 
olmayan ge~ici egitim merkezlerinde ise en yakm ilkokul ile i1i~kilendirilmi~ smlflar 
olu~turulmasl suretiyle, ana smtflar ve ilkokul birinci slmflarda Milli Egitim Bakanhgl 
Miifredatma ge~ilecektir. Talep olmasl ve valiliklerce uygun goriilmesi halinde ise ge~ici 
egitim merkezlerinde ortaokul a~llmasl veya en yakm ortaokul ile ili~kilendirilmi~ slmflar 
olu~turulmasl suretiyle Milli Egitim Bakanitgl Miifredatma ge~ilebilecektir. Ara smlflarda da 
Tiirk Egitim Sistemine uyumu hlzlandlrmak amaclyla Milli Egitim Bakanhgma baglt okullara 
ge~i~ te~vik edilecek, ge~ici egitim merkezlerinde kendi dillerinde egitimlerini siirdiiren 
ogrencilerin ileriki ytllarda ge~i~ ve uyumlanm kolayI~tlrmak i~in yogunla~tmlml~ Tiirk~e 
dil ogretimine devam etmeleri saglanacaktu. Bunun yanmda okullarda ogrenimlerine devam 
eden Suriyeli ogrencilerin istege baglt olarak kendi dillerini ve kiiltiirlerini ya~atmalarl 

amaclyla ders saatleri dl~mda kendi dillerinde egitim programlarl uygulanabilecektir. Bu 
kapsamda Bakanhk tarafmdan onaylanml~ ~ah~malann uygulanmasl Hayat Boyu Ogrenme 
Genel Miidiirliigii uhdesinde yiiriitiilecektir. 

4. Okullarlmlzda olu~acak ogrenci artl~ma gore norm kadro saytlan gUncellenerek yeterli 
ogretmen atamaSI veya gorevlendirmesi egitim ogretim YIlt ba~lamadan yapdacaktu. 

5. I. slmflarda Milli Egitim Bakanhgl ilk okuma yazma miifredatl uygulanacaktu. 
6. Diger slmf diizeylerindeki ogrencilerden Tiirk~e dil becerileri zaylf olan ogrencilere 
yonelik Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidiirliigii tarafmdan ileride yaptlacak a~lklamalara 
gore Halk Egitim Merkezleri tarafmdan yabancIlara TOrk~e dil kurslan diizenlenecektir. 
7. ilkokul veya ortaokul ~agmda olup uzun sOre egitimden uzak kaldlklan i~in akademik 
beceriler yoniinden bulunduklan slmf seviyesine gore yetersiz olan ogrencilerin smlf 
seviyelerine uyumlanm saglamak amaclyla okul ve ~evre ~artlan da dikkate almarak Milli 
Egitim Bakanhgl Okul Oncesi Egitim ve iIkogretim Kurumlan Yonetmeliginin ilgili 
madde1eri uyannca giinliik ~ah~ma saatleri dl~mdaki zamanlarda, hafta sonu, yanytl ve yaz 
tatilinde Tiirkge ba~ta olmak iizere ihtiya9 duyulan derslerde yeti~tirme kursu ve programlan 
a~tlabilecektir. 

8. Soz konusu 9ah~malarda gorev alan ogretmenlerin ek ders iicretleri, Milli Egitim 
Bakanhgl Yonetici ve Ogretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ili~kin Karar'm 8'nci 
maddesinde yer alan hiikiimlerine gore degerlendirilecektir. 

9. Ogrencilerin TOrk~eyi ya~ayarak ogrenmelerini teminen tUm diizeylerde Tiirk~e dil 
becerisi zaYlf olan ogrencilerin slmflara dengeli olarak dagltdmasma ozen gosterilecek, diger 
akranlanyla kayna~malan saglanacaktlr. 

10. Suriyeli ogrencilerin okulla~ma oranlannm artmlmasl 19m Yatlh Bolge 
Ortaokullanndaki bo~ kapasitenin kullamImasl hususunda Valilikler yerel imkanlan 
degerlendirecekler, iVi1ge yatlhhk komisyonlannca bu ogrenciler pansiyonlara dengeli bir 
~eki1de yerle~tirilebilecektir. Suriyeli 90cuklann yatlh yerle~tiri1ecegi YBO'lann, ~ocuklarm 
ailelerinin bulunduklan ~ehirde olmasma dikkat edilecek, gerekli sosyal ve kiiltiirel uyum 
sOreci de goz oniinde bulundurularak ~ocuklann kayna~tmlmasma ozen gosterilecektir. 

Yukandaki a~lklamalar l~lgmda 2016-2017 egitim ogretim ydmda temel egitim ~agmda 
bulunan ge9ici koruma altmdaki Suriyeli ogrencilerin iilkemiz okullannda nitelikli egitime 
eri~imlerini saglama 9ah~malanmn titizlikle yiiriitiilmesi hususunda geregini rica ederim. 

Ercan DEMiRCi 

Bakan a. 
Miiste~ar Yardimcisl 

DagltIm: 
Geregi: BiIgi: 

BPlam APlam 
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