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Merkezimiz, “Göç Araştırmaları ve  Siyaset Uygulama ve Araştırma
Merkezi” adıyla Üniversitemiz bünyesinde Mayıs 2020’de faaliyetlerine
başladı. 

Merkez, göç ve sığınma hareketleri ve bunlarla bağlantılı olarak tarihi,
siyasi, eğitimsel, psikolojik, ekonomik, hukuki ve uluslararası ilişkiler
ile sosyolojik ve stratejik alanlara yönelik araştırmalar, incelemeler,
değerlendirmeler ve eğitimler gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Merkezde konu ile ilgili birçok araştırma ve inceleme alanında
çalışmalar yürütülmesi hedeflenirken, söz konusu araştırma ve
inceleme alanlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri, uluslararası
kuruluşlar, üniversiteler ve resmi kurumlar ile işbirliği içerisinde çeşitli
seminer, etkinlik, sosyal sorumluluk projeleri, sempozyum, kongre,
konferans, panel, çalıştay ve toplantılar yapılmasının da merkezin
faaliyetleri arasında olması planlanıyor.

BU SAYIDA
Merkez�m�z Faal�yetler�ne Başladı
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Mülteci Olmak Üzerine...

Mülteciler Derneği’nden
“Suriyeliler Hakkında
Doğru Bilinen Yanlışlar”



İnsanların bireysel veya kitlesel olarak bulundukları topraklardan başka yerlere göç etmeleri insanlık
tarihi kadar eski bir durumdur. Kuraklık, susuzluk gibi coğrafi nedenler, siyasi gelişmeler, iç ve
devletlerarası savaşlar, kitlesel baskılar, yerinden edilmeler, sürülmeler veya ekonomik koşullar
dolayısıyla insanlar gönüllü veya zorunlu olarak evlerini ve ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır.
Ancak nedeni ne olursa olsun her göç aynı zamanda daha iyi bir hayata adım atma umudunu da
içinde barındırmıştır. 

20. yüzyılda ise yaşanan iki büyük savaş ve sınırların sürekli yeniden değişmesi ve sömürgelerin
bağımsızlığını ilan etmeleri ile devletler içindeki etnik veya siyasi çatışmalar, dünya üzerindeki nüfus
hareketlerinin hem artmasına hem de göç edenlerin çok daha kötü vaziyette, savunmasız ve mağdur
olmasına neden olmuştur. Günümüzde milyonlarca insan gönüllü göçmen, mülteci, sığınmacı, iç göç
mağduru, vatansız vb. birçok tanım ile etiketlenerek geldikleri yerlerde çoğunlukla yoksulluk, açlık ve
sağlıksız koşullar içinde yaşamaya çalışmaktadır. Göç edenler aynı zamanda göç ettikleri ülkelerde de
ciddi kültürel, sosyal ve ekonomik değişimlere neden olmaktadırlar. 

Mülteci olmak ise tamamen zorunlu ve acılı bir süreç içerdiği için genel göç hareketlerinden
ayrılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, her göç eden kişinin mülteci
olamayacağıdır. Örneğin ekonomik veya coğrafi koşullar nedeni ile başka bir ülkeye “gönüllü” olarak
giden kişi veya aileler mülteci değil göçmendirler. Mülteci literatürde genel kabul gören tanımı ile “Irkı,
dini, milliyeti veya belirli bir toplumsal gruba mensubiyeti ya da siyasal görüşü nedeniyle zulme
uğrayacağı yolunda haklı bir korku taşıyan ve menşei ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve
dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi”dir.  Bugün artık toplumsal ve siyasi gelişmeler sonucu
yaşamsal tehditler nedeni ile zorunlu olarak yapılan bu göç, gerek mülteciler gerekse mültecilerin
geldiği ülkeler açısından dünyanın en önemli sorunu haline dönüşmüş durumdadır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle Avrupa’da mülteci konumuna düşen bir milyona yakın kişiye
yardımcı olmak ve göç sorununa çözüm aramak amacıyla Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, 2019 yılı sonu itibarıyla
dünyada yaklaşık 79,5 milyon zorla yerinden edilmiş insan bulunuyor.
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Mülteci
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A r a k a n  M ü l t e c i  K a m p ı  F o t o ğ r a f :  C e m  Ç a ğ l a y a n

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇAĞLAYAN
 

İİBF Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü



Bu sayının 26 milyonu “mülteci” statüsüne sahip
kişilerden, 45,7 milyonu ise kendi ülkeleri içerisinde
yerinden edilmiş kişilerden oluşuyor. 4,2 milyon insan
ise sığınmacı olarak (mülteci statüsü kazanmak
isteyenler) yaşamlarını sürdürüyor.

Soruna mülteciler (mülteci olmak isteyenler) açısından
bakıldığı zaman, mültecilerin daha ülkelerinden
ayrılma kararı verdikleri anda çok ciddi zorluklarla baş
etmek zorunda kaldıkları bir gerçek. Öncelikle mülteci
konumundaki insanların büyük çoğunluğu dünyanın en
yoksul ülkelerinden geliyor ve dünyanın en yoksul
ülkelerinde yaşıyorlar. Ülkelerindeki maddi
imkansızlıklar, iç çatışmalar, politik baskılar ve
yerinden edilmelerle birleşince derin bir yoksunluk
içinde bulundukları yerlerden daha güvenli yerlere
kaçmaya başlıyorlar. Mültecilerin kendi ülkelerinin
sınırlarının ötesinde güvenli bir yer bulabilmeleri ise
giderek zorlaşıyor. Başka bir deyişle zorunlu olarak
yuvalarını bırakmalarının acısı bir yana, yaşanan
sorunlardan en önemlisi gidilecek ülkede kabul görüp
görmeyecekleri ve orada hangi koşullar altında
yaşayacakları. Ancak ilk aşamada kendi bölgelerinden
güvenli bir şekilde onları kabul edecek (veya
etmeyecek) ülkeye varabilmeleri gerekiyor. Burada ise
devreye “insan kaçakçıları” giriyor. Çünkü artık
yoğunlaşan iç sorunlar ve azalan uluslararası destek
karşısında her geçen gün artan sayıda devlet
mültecilere kapılarını kapatıyor.

"Dün y ad a  y a k l a ş ı k

 79 , 5  m i l y o n  z o r l a  

y e r i n d e n  ed i lm i ş

 i n s a n  bu l u n u y o r .  

Bu  s a y ı n ı n  

26  m i l y o nu  

“mü l t e c i ”  s t a t ü s ü n e  

s a h i p  k i ş i l e r d e n ,   

45 , 7  m i l y o nu  i s e  

k end i  ü l k e l e r i  

i ç e r i s i n d e  y e r i n d e n

ed i lm i ş  k i ş i l e r d e n

o l u ş u y o r . "

Bu durum, yasal yolların tükenmesine yol açarken, aynı zamanda gelişmiş ülkelerdeki iş çevrelerinin
ucuz-sigortasız işçi talebi ve insan kaçakçılığından para kazananların ortaklığını, yani illegal yolları
arttırıyor. Böylece, kaçak olarak bir ülkeye giriş yapmak için özellikle deniz yolu ile bu ticareti
yapanlara ellerinde avuçlarında ne varsa verenler bazen varış yerine ulaşamadan hayatlarını
kaybediyorlar. Varabilenler ise kaçak yaşadıkları için hiçbir oturma-çalışma izni olmadığı ve bu
nedenle bulundukları ülkelerdeki sosyal yardımlar veya güvencelerden yararlanamadıkları için
kimliksiz ve vatansız olarak en kötü işlerde, çok az paraya çalışarak yoksulluk içinde yaşamaya
uğraşıyorlar. Ne yaşadıkları topluma entegre olabilen ne de düzenli bir hayat kurabilen bu insanların
sayısı özellikle Avrupa’da gittikçe artıyor.

Kanuni yollardan mülteci statüsü kazanmak için bir ülkeye gelenlerin de bu statüyü alabilmeleri için
UNHCR veya ülke yönetimi tarafından durumlarının incelenmesi süreci başlıyor. Uzun bir dönem
mülteci olmayı bekleyen ve mülteci olmaya hak kazananların ise yaşadıkları ülkeye adapte
olmalarında bazı kültürel ve ekonomik zorluklar yaşanıyor. Ülkelerindeki tehdit koşulları ortadan
kalkan (ya da kalktığına inanılan) mültecilerin geri dönüşlerinin güvenli bir şekilde sağlanması, geri 
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dönüşte evlerinin olup olmaması ve ikinci bir göç hareketine neden olan bu durumun mültecilerin
psikolojisi üzerinde olumsuz bir etki yaratması da bir başka sorunlar yumağını doğuruyor. Mültecilerin
uluslararası korunma sisteminde geri gönderilmeme ve sığınma hakkının gittikçe daha fazla yok
sayılmaya başlanması da sorunların büyümesine neden oluyor. 

Bugün özellikle gelişmiş Batılı ülkeler ve transit göç yollarında bulunan ülkeler için küresel bir sorun
haline gelen mülteciler ve özellikle insan kaçakçılığı sorunu ise meselenin başka bir boyutunu gözler
önüne sermekte. Kaçak yollardan ülkeye girişlerin engellenmesi veya giriş yapanların ülkelerine geri
gönderilmesine yönelik düzenleme ve uygulamaların yanında mülteci olarak kabul edilme süreçleri
başlayanlar ve kabul edilenlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal koruma mekanizmasının
işletilmesi ile ilgili çalışmalar göç alan ülkeleri fazlasıyla meşgul ediyor. Ama en çok sıkıntıyı Türkiye
gibi transit geçiş bölgeleri çekiyor. 

Çünkü bu bölgeler, hem artık daha fazla Doğu’dan göç almak istemeyen Batılı devletler tarafından
kontrolleri arttırması için baskı altına alınıyor, hem de kaçak giriş yapan ya da üçüncü bir ülkeye
gitmeyi bekleyen mültecilerin Batı’ya gidemeyerek transit ülkede kalmasına neden oluyor. Bu durum
da hem bu ülkelerin zaten hassas olan ekonomik ve toplumsal dinamiklerini etkiliyor, hem de muhtaç
durumda olan bu kişilere yönelik sosyal koruma sistemlerini zorunlu kılıyor. 
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"Bir Atkı Bir Bere De Sen Ör!" Kampanyamız Başladı  
Merkezimiz koordinatörlüğünde başlatılan “Bir Atkı Bir Bere de Sen Ör” kampanyası kapsamında,
Uşak’ta yaşamakta olan mülteci çocuklar için atkı, bere, eldiven ve patik gibi kışlık malzemeler
toplanıyor. Projeye destek vermek isteyen Üniversite personeline talep etmeleri halinde örgü ipi de
sağlanırken, isteyenler satın aldıkları ürünlerle de Projeye katkıda bulunuyorlar. 

20 Ocak tarihine kadar devam edecek olan kampanya sayesinde özellikle kış aylarında yetersiz
barınma koşullarında yaşamak zorunda kalan ve ısınma sorunu yaşayan mülteci ailelerin çocuklarına
destek olunması amaçlanıyor.
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Mültec�ler
Derneğ�’nden
“Sur�yel�ler Hakkında Doğru B�l�nen Yanlışlar”
Mülteciler Derneği, Türkiye’de Suriyeliler hakkında üretilen ve gittikçe doğruluğu tartışılmadan kabul
edilen iddiaları bir araya getirdi ve doğrusu ile birlikte internet sayfasında yayınladı. Buna göre,
Türkiye’deki Suriyeliler ile ilgili yanlışlar ve konuya ilişkin gerçek uygulamalar şu şekilde:

Yanlış 1: Sur�yel�ler Devletten Maaş Alıyor
Türkiye’de devlet şimdiye kadar ulusal bütçeden Suriyelilere herhangi bir aylık bağlamadı. Türkiye’de
geçici koruma veya uluslararası koruma altında olan ve belli kriterleri sağlayan kişilere, Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) kapsamında kişi başı aylık 120 lira destek
veriliyor. Bu para Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin hepsine değil sadece belli kriterlere sahip kişilere
veriliyor. Başvuru sahibinin kriterleri karşılayıp karşılamadığına ve yardımın yapılmasına Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları  ve Türk Kızılay aracılık ediyor.

Yanlış 2: Sur�yel�ler Çalışma İzn� Alıp İsted�ğ� Yerde Çalışıyor
Bir yabancının Türkiye’de çalışabilmesi için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından o
kişi için çalışma izni verilmesi gerekiyor. Yabancı kişiye çalışma izni yalnızca işveren tarafından
alınabiliyor. Yani bir Suriyelinin kendisine çalışma izni alma hakkı yok. Kim işletmesinde bir yabancı ya
da Suriyeli çalıştırmak istiyorsa, kendi e-Devlet hesabı üzerinden işletmesi adına o yabancı kişi için
başvuru yapması gerekiyor.

İşverenin bir yabancı ya da Suriyeli adına çıkardığı çalışma izni ise sadece o iş yeri için geçerli. Yani
bir yabancı ya da Suriyeli için çıkarılan çalışma izni bütün iş yerlerinde geçerli değil. Yabancı kişi o
işten ayrıldığı anda kendisi adına çıkarılan çalışma izni de iptal oluyor. Bir işveren kendi iş yerinde bir
yabancı personel çalıştırmak istiyorsa, halihazırda 5 tane Türk vatandaşını istihdam ediyor olmalı. Aksi
halde yabancı kişi için yapacağı başvuru kabul edilmiyor.

Yanlış 3: Sur�yel�ler İsted�ğ� Ün�vers�teye Sınavsız G�r�yor
Türk vatandaşı olmayan her öğrenci yabancı öğrenci statüsünde. Suriyelilerin ne devlet
üniversitelerinde ne de vakıf üniversitelerinde diğer yabancı uyruklu öğrencilere göre bir avantajı
yok.  Bir yabancı öğrencinin devlet üniversitesine girmesi için Yabancı Öğrenci Sınavına (YÖS)
girmesi gerekiyor.  Vakıf üniversitesine girmek istediğinde ise o üniversitenin belirlemiş olduğu
kriterlere uymak zorunda. Her üniversitenin yabancı öğrenci için YÖK tarafından onaylanan bir
kontenjanı var. Yani Suriyeliler sınava girip tüm şartları sağlasalar ve parasını ödeseler bile
kontenjan sınırı olduğu için istedikleri üniversitenin istedikleri bölümüne kayıt olamazlar. Devlet
üniversitelerinde Türk öğrenciler için 1. öğretimler ücretsiz, 2. öğretimler ise ücretli iken, YÖS sınavı
ile üniversiteye giren yabancılar için hem birinci öğretimler hem de ikinci öğretimler ücretlidir. Vakıf
üniversitelerinde ise yabancı öğrenciler burs imkanlarından faydalanamaz.
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Yanlış 4: Devlet Ün�vers�teye G�den Her Sur�yel�ye Burs Ver�yor
Suriyeliler de dahil olmak üzere Türkiye’de eğitim alan yabancılara verilen eğitim bursları Türkiye
Bursları tarafından finanse ediliyor. Burslara tüm dünya ülkelerinden öğrenciler başvuru yapabiliyor.
Yani bu burs Suriyelilere özel bir burs değil. 

Üniversiteye giden Suriyelilerin tamamına burs verilmiyor. YÖK tarafından açıklanan 2019 verilerine
göre Türkiye’deki üniversitelerde 25 bini Suriyeli olmak üzere toplam 148 bin yabancı öğrenci eğitim
alıyor. Yabancı öğrencilerin %16,8’i (25.000), Suriyeli öğrencilerin ise %5,7’sine burs veriliyor. Burs
için başarı ve yaş kriteri var. 

2019 yılında dünyanın 167 ülkesinden 145 bin 700 kişi burs başvurusu yapmış. Bunların arasından
yaklaşık 5 bin kişiye burs imkânı sağlanmış. Devlet okumak isteyen yabancılara burs veriyor, fakat
bu burs ne Suriyelilere özel ne de üniversiteye giden her Suriyeli için. 

Yanlış 5: Sur�yel�ler Araç Muayene Ücret� Ödem�yor  
Suriyeliler de dahil olmak üzere araç muayene işlemi herkes için ücretli.

Yanlış 6: Sur�yel�ler Arabaları �ç�n Verg� Ödem�yor
Motorlu  Taşıtlar Vergisi kanununun 4. maddesinde motorlu taşıtlar vergisinden müstesna olan
araçların tanımı yapılmış. Bu araçlar genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il
özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve
Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar, elçilik ve konsolosluk araçları, engellilik
oranı en az %90 olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile müflis bankaların iflâs
idarelerine ait taşıtlar. Bu araçların arasında Suriyelilerin araçları yok.

Suriyelilerin Türkiye’den aldığı ve Suriye’den getirdiği tüm taşıtlar vergi, sigorta, muayene ve trafik
cezalarından sorumlu. Trafiğe çıkan her sürücü ehliyet almak ve trafik kurallarına uymakla yükümlü.
Bu konuda kimsenin bir ayrıcalığı yok. TÜVTÜRK’ün Suriyelilere özel yayınladığı muayene
duyurusunda vergi, trafik cezası, otoyol geçiş ücreti ve sigorta borcu olan araçların muayenesinin
yapılmadığı bilgisi yer alıyor.

Yanlış 7: Sur�yel� Esnaflar Verg� Verm�yor
Vergi denetimi illerde ve ilçelerde yetkili olan vergi müdürlüğüne bağlı personel tarafından yapılıyor.
Her ticari işletme vergi ödemekle yükümlü. Kaçak olarak çalıştırılan veya vergi vermeyen bir işletme
varsa bu onlara verilen bir haktan dolayı değil. Suriyeli esnafların vergi konusunda ne bir muafiyeti
ne de bir ayrıcalığı var.

Nasıl ki Türk vatandaşı bir  esnaf iş yeri açtığında ticaret/esnaf odasına kayıt yaptırıyor, yazar kasa
alıp fatura kesiyorsa, Suriyeli ya da diğer yabancı esnaflar için de aynı durum geçerli. Kaçak olarak
işletilen kafe, bakkal, market veya giyim mağazasının vergi vermiyor olması Suriyelilere sağlanan bir
ayrıcalıktan dolayı değil, o işletmenin kaçak olmasından dolayı.
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Yanlış 8: Sur�yel�ler Su, Elektr�k ve Doğalgaz Faturası Ödem�yor
Su, elektrik ve doğal gaz herkes için ücretli. 

 
Yanlış 9: Sur�yel�ler�n Telefon Faturasını Devlet Ödeyecek

Göç İdaresi tarafından, Geri Gönderme Merkezlerinde sınır dışı edilmek üzere bekleyen yabancılara
verilmek üzere ankesörlü telefon kartı ihalesi düzenlendi. Buradaki amaç bu kişilerin belge temini için
kendi ülke makamlarıyla görüşmelerini sağlamaktı. Projenin finansmanı Avrupa Birliği’nden
sağlanıyor. Yani bu ihale Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin telefon faturalarını ödemek için yapılmadı. 

Yanlış 10: Sur�yel�ler Hastanede Sıra Beklem�yor
Hastane poliklinik hizmetlerinde muayene öncelik sırası Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan
genelge ile belirlenmiştir. Bu genelgeye göre yasal öncelik acil vakalar, engelli hastalar, hamileler,
hizmetteki askeri personel, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, 65 yaş üstü hastalar ile yedi
yaşından küçük çocuklara verilmektedir. Yani Suriyelilere hastanelerde yasal bir öncelik
tanımlanmamıştır. 

Sıra numarası takip ekranında bir hastanın öncelikli olduğu görülüyorsa bu öncelik onun Suriyeli
olmasından dolayı değil, yukarıda belirtilen durumlardan birini sağlamasından dolayıdır.

Yanlış 11: Sur�yel�ler 5 Yıl Sonra Türk Vatandaşı Olacak 
5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununda vatandaşlığın nasıl kazanıldığı ile ilgili şartlar açıkça
belirtilmiştir. Türkiye’de bulunan Suriyeliler Geçici Koruma statüsüne sahip. Geçici koruma
kapsamında olan kişilerin 5 yıl ikamet yoluyla Türk Vatandaşı olma hakları yok. Eğer böyle olsaydı
2015 yılının sonuna kadar gelmiş olan 2 milyon 503 bin 549 Suriyelinin tamamının Türk Vatandaşı
olması gerekirdi. Fakat son açıklanan sayıya göre Türk Vatandaşı olan Suriyelilerin sayısı sadece 110
bin. 

Benzer şekilde Geçici Koruma altında bulunan Suriyelilerin bir Türk vatandaşı ile evlenip evlilik yoluyla
Türk vatandaşı olma hakları da yok.

Yanlış 12: Seç�mlerde Sur�yel�ler de Oy Kullanacak 
Anayasanın 67.maddesine göre 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme hakkına sahiptir. Türk
vatandaşı olmayan birinin seçimlerde oy kullanması mümkün olmadığı gibi, Türkiye’deki Suriyelilerin
tamamı da 18 yaş üstü değil. 

İstisnai vatandaşlıktan yararlanarak Türk vatandaşı olan Suriyeliler vatandaşlığa kabul edildikten 1 yıl
sonra oy kullanma hakkını kazanır. Son açıklanan sayıya göre Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı
110 bin olup, son yapılan seçim olan 31 Mart yerel seçiminde yalnızca 53 bin 99 Suriye asıllı Türk
vatandaşı oy kullanma hakkını elde etmiştir.

Yanlış 13: Sur�yel�ler Memur Olarak İşe Alınıyor
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine göre yabancıların “memur” olma hakları
yoktur. Memur olmanın ilk şartı Türk vatandaşı olmaktır.
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YANLIŞ 14: OKULLARA  SURİYELİ  ÖĞRETMENLER ATANDI
Eğitim kalitesinin artırılması ve yaşanan dil probleminin çözülmesi amacıyla finansmanı UNICEF
tarafından karşılanan bir eğitim programına başlandı. Bu eğitim programına yalnızca Suriye’de
öğretmenlik yapan kişiler kabul edildi. 

Eğitim programını başarıyla tamamlayan kişiler, Suriyeli öğrencilerin yoğun olarak eğitim gördüğü
okullarda, kolaylaştırıcı rolüyle çocukların Türk eğitim sistemini anlamaları ve dil problemi yaşayan
Suriyeli çocukların desteklenmesi için çalışmaktalar. Bu kişiler görev aldıkları okullarda öğretmenlik
değil, öğrenci ve ailenin okul ile iletişimini sağlamak için tercümanlık yapıyor. Bu kişiler derslere
gidip ders anlatmıyor ve memur statüsünde değil.

Yanlış 15: Sur�yel�ler Çocuklarını İsted�kler� Okula Kayıt Yaptırab�l�yor 
2017 yılında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 2018 yılında ise Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından okullara kimliği olmayan Suriyeli çocukların adres şartı aranmaksızın kayıt yapılması
talimatı verilmişti. Bu talimat sosyal medyada “Suriyeliler Çocuklarını İstedikleri Okula Kayıt
Yaptırabiliyor” biçiminde paylaşıldı. Kayıt döneminde yapılan bu paylaşım birçok veli tarafından
tepkiyle karşılandı. 

TBMM’de Milli  Eğitim Bakanının cevaplaması istemiyle yazılan soru önergesine verilen cevapta
kimliği olan Suriyeli çocukların sistem tarafından otomatik olarak okullara yerleştirildiğini, talimatın
kimliği olmayan Suriyeli çocukları kapsadığını ve bu çocukların eğitimden geri kalmaması için böyle
bir talimat yazıldığı bilgisi verildi. 

Anasınıfı, ilkokul ve ortaokula kayıt olacak öğrencilerin kayıtları e-kayıt sistemi üzerinden adres
durumuna göre yapılmaktadır. Nasıl ki her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Nüfus
Müdürlüğüne kayıtlı bir ikamet adresi varsa, Suriyelilerin de sistemde kayıtlı adresleri vardır.
Suriyeli çocuklar da bu adreslere göre okullara yerleştirilmektedir.

(mülteciler.org.tr sayfasından derlenmiştir)
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