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Bu rapor, bir uluslararası sivil toplum kuruluşuyla Türkiye Cumhuriyeti 
yetkililer arasında gerçekleştirilen ortaklığın kendi türündeki ilk örneğidir. 
Hatay’ın geçici eğitim merkezlerinin tümüne erişecek kadar kapsamlıdır. 
Kullanılan güvenilir yöntemleri ve veri temelli yaklaşımıyla sistematiktir. 
Saha raporları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın danışmanlığı ve Save the Children 
çalışanlarının gözlemleri olmak üzere üç kaynaktan beslendiği verileriyle 
güvenilirdir.

Bu ihtiyaç tespiti Türk yetkililerin devamlı desteği olmadan gerçekleşemezdi. 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Suriyeli ve Türk çocukların kaliteli eğitim 
almasını sağlamak için canla başla çalışan Sayın Yusuf Avar ve Sayın Ahmet 
Rasim Asker’e özellikle teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca Hatay Valiliği’ne, İl 
Milli Eğitim Müdürlükleri’ne ve kaymakamlara ekiplerimizi misafir ettikleri ve 
değerlendirme süresinde ekiplerimize sağladıkları destek için müteşekkiriz.

Ekiplerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’nca atanmış okul koordinatörleri ve 
Suriyeli geçici eğitim merkezi müdürlerinin sağladığı bilgiler olmadan bu verileri 
toplayamazdı. Bize ışık tuttukları için minnettarız. 

Son olarak, bu değerlendirmeyi gerçekleştirmek için yorulmadan çalışan 
Brittany Meredith’e çok teşekkür ederim. Bu raporumuzun kuvvetini onun veri 
yönetimi ve analitik uzmanlığına borçluyuz.

Martha Myers
Suriye İnsani Yardım Direktörü

Save the Children
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İÇİNDEKİLER





Suriye’deki kriz başladığından beri Türkiye’de Suriyeli çocuklara eğitim 
sağlamak için birçok “geçici eğitim merkezi” (GEM) açıldı. Bu merkezlerin 
kalitesi, kaynakları ve ihtiyaçları ile kuruluşlardan ve bağışçılardan aldığı destek 
çeşitlilik göstermektedir. Bu raporda Hatay’daki GEM’lerin çeşitli ihtiyaçlarını 
belirledik ve açıkladık. Böylelikle hem Save the Children’ın hem de diğer 
paydaşların Suriyeli çocuklara sunulan eğitim fırsatlarına anlamlı katkıda 
bulunacak bir şekilde  programlama ve destek planlaması mümkün olmaktadır.

Anket yapılan merkezlerde bazı sorunlar tekrar tekrar baş göstermektedir. 
Pek çoğu, okula ulaşımın hem okula kayıtta hem de okula devam konusunda 
öğrenciler için sorun teşkil ettiğini belirtti; bazı öğrencilerin okula ulaşmak için 
ciddi süreler ve meblağlar harcamaları gerekmektedir. Birçok GEM mali istikrar 
konusunda endişelenirken, kira ve faturalarını ödemekte zorlanmakta olduğunu 
belirtmektedir. Öğretmenlere ödenen teşvik de ortak sorunlardandı; öğretmenler 
teşviklerini düzensiz alıyor veya hiç almıyor. Birçok GEM’de öğretmen, öğrenci 
ve idareciler ulaşım ve kira masraflarını kendilerinin ödediklerini ve bunun ağır 
ve sürdürülemez bir mali külfet olduğunu belirttiler.

Veri ve analizimizin yardımıyla GEM’lerin mağduriyet ve sağlanan mevcut 
desteklerdeki eğilimlerini gözlemleyebilmekteyiz. Bu bilgiler en çok ihtiyacı 
bulunan merkezlere gelecek yardımları koordine ederek faydalı olacaktır. Her 
ilçedeki Suriyeli çocukların GEM’e kayıt oranlarını ve belli eğitim seviyelerinin 
sunulamadığı ilçeleri belirledik. Bu durum eğitime erişimde karşılaşılan 
eksiklikleri, ve dolayısıyla, Suriyeli çocuklar yararına gelecekte yaratılabilecek 
eğitim fırsatlarının genişletilmesi için gidilecek yolu işaret etmektedir.

Bu raporda, GEM’ler, ilçeler ve seviyeler odağında mağduriyet faktörlerindeki 
eğilimler de sunulmaktadır. Bu bilgiler eğitim ortamının kalitesini artıracak ve 
çocuk refahını destekleyecek şekilde mevcut merkezleri desteklemek amacıyla 
kullanılabilir. Lise sınıfları içeren GEM’lerin diğer seviyelerdeki GEM’lere göre 
daha yüksek mağduriyet puanları olduğunu (yani daha mağdur olduğunu) 
ve gereğinden fazla kalabalık olduğunu gözlemledik. Kırsal ilçelerde bulunan 
GEM’lere devam eden öğrencilerin merkeze erişmek için 30 dakikadan fazla 
zaman harcadığını belirledik; bu durum erişime engel teşkil edebilir ve çocukların 
güvenliğini tehlikeye atabilir. Bu ve rapor boyunca açıklanan diğer bulgular, en 
çok ihtiyaç duyulan yerlerde destek vermeyi amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) ve diğer kuruluşlar ve kurumlar tarafından göz önünde bulundurulabilir.

YÖNETİCİ ÖZETİ
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Türkiye, dört yılı aşkın süredir, ülkelerini terk etmek zorunda kalan 
Suriyelilere açık kapı politikasını sürdürmektedir. Her ciddi krizde olduğu gibi 
burada da sağlıklı veriye ulaşmak zordur. Ancak, en muhtaç durumda olanlara 
yardımın ulaşmasını sağlamak için hükümetlerin ve sivil toplumun sağlıklı veriye 
erişmesi son derece elzemdir.

Türkçe yeterlilik şartlarını karşılamaları durumunda Suriyeli çocuklar 
Türkiye’deki devlet okullarına kaydolabilmektedir. Fakat genel olarak Suriyeli 
çocuklar arasında dil yeterliliğinin düşük olması nedeniyle Suriyeli çocukların 
eğitimi için birçok “geçici eğitim merkezi” (GEM) kurulmuştur. GEM’ler kaynak 
ve kalite yönünden çeşitlilik göstermektedir: bazıları uluslararası kuruluşlarca 
desteklenirken diğerleri yerel halkın cömertliğiyle ayakta kalmaktadır.

25-29 Ağustos 2015 haftası boyunca Save the Children, Hatay’ın 
12 ilçesindeki GEM’lerin %100’ünün ihtiyaç tespitini gerçekleştirmiştir. 
Değerlendirme İl Milli Eğitim Müdürlüğü (İMEB) ve Hatay Valiliği’nin 
izniyle yürütülmüştür. Bu değerlendirmenin amacı GEM’lerin gereksinim ve 
kaynaklarını değerlendirerek Save the Children ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
(MEB) öncelikler tanımasına ve en muhtaç durumdaki GEM’lere özelleştirilmiş 
destek sağlanmasına yardımcı olmaktır.

Anket süresince Hatay’daki 67 GEM’de fiziksel alan ve altyapı, öğrenim 
materyaline erişim, kapasite ve kontenjan üstü öğrenci, öğrenci özellikleri, 
ulaşım, su, temizlik ve hijyen (STH) olanakları ile mali kaynaklar konularında 
bilgi toplanmıştır. Toplanan bilgiler hem GEM’lerin genel durumu ve yapısıyla 
hem de ilçelere göre dağılım ve kayıt seviyeleriyle ilgili açıklamalar sunmaktadır.

Toplanan bilgiler her merkeze bir mağduriyet puanı verilmesinde ve 
merkezlerin kendi ihtiyaçlarına göre sıralanmasında kullanılmıştır. İhtiyaç 
analizine ve merkezlerin tek tek puanlanmasına ek olarak ilçeler ve eğitim 
seviyeleri boyunca ortalama mağduriyetteki eğilimleri gözlemlemek amacıyla 
istatistiksel analiz gerçekleştirilmiştir. Bu analiz Hatay ilindeki duruma ve 
merkezlerin gereksinimlerine dair daha net bir tablo ortaya koymaktadır. Bu 
eğilimler ayrıntılarıyla açıklanmış, GEM’lerin koordinatör ve idarecilerinden 
toplanan niteliksel bilgilerle beraber sunulmuştur.

GİRİŞ
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Son olarak da, tespit sürecinde öğrenilen ve gelecek değerlendirmelerde 
dikkate alınarak uygulanabilecek hususlar sunulmuştur. Bu hususlar 
mağduriyetin daha net ve kapsamlı bir tanımının yapılmasına yardımcı olabilir. 
Örneğin, öğretmenlerle yapılan görüşmeler sırasında, mevcut mağduriyete 
katkıda bulunabilecek borçlar ve toplumsal gerginlik gibi faktörler vurgulanmış 
olsa da bunlar anket veya analizde göz önünde bulundurulmamıştır.
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Değerlendirme öncesinde Save the Children çalışanları veri toplama 
yöntemleri hakkında eğitim aldılar. En az bir Türkçe ve bir Arapça konuşan 
eleman içeren ekipler MEB tarafından atanan koordinatörlerden bilgi toplamak 
amacıyla her bir GEM’i ziyaret ettiler. Türk koordinatörler merkezlerin 
durumuyla ilgili birincil bilgi kaynağı oldular ve verdikleri bilgiler Save the 
Children’ın izleme, değerlendirme, hesap verme ve öğrenme (GDSÖ) ekibince 
tasarlanan elektronik bir ankete birincil verilerimiz olarak girilmiştir. Anketler 
KoBoToolbox uygulamasını kullanan tabletlere yüklenmiş, böylece çevrimiçi ve 
çevrimdışı veri toplanması sağlanmıştır. Bilgiler doğrudan gözlem ve Suriyeli 
GEM müdürleriyle yapılan görüşmeler ile pekiştirilmiştir.

Veriler fiziksel altyapı ve alan, öğretmen ve öğrencilerin özellikleri, 
ulaşım, kontenjan üstü öğrenci sayısı, materyal kaynakları, STH sorunları ve 
mali yönetim dahil olmak üzere ihtiyaç veya mağduriyet belirtebilecek öğeler 
hakkında toplanmıştır. Bir Türk okuluna yakınlık ve GEM’deki mevcut ek 
alan gibi gelecekteki programlama kararlarını etkileyecek faktörler hakkında ek 
bilgiler toplanmıştır (anket sorularının tam listesi için Ek 1’e bakınız).

YÖNTEMBİLİM

BULGULAR

Ağustos 2015 itibarıyla Hatay çevresindeki 12 ilçeyi kapsayan İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne kayıtlı 69 adet GEM bulunmaktadır. Bunların 65’i bu 
analize dahil edilmiştir. Kalan dört GEM taşınma sürecinde olduğundan ve yeni 
tesisler hakkında bilgi bulunmadığından analiz ve mağduriyet sıralamasına dahil 
edilmemiştir. Bu merkezler Narlıca Recep Tayyip Erdoğan Okulu 2, Süleymaniye 
Geçici Eğitim Merkezi, Dörtyol Ortaokulu ve Beyaz Güvercin’dir. Muslim Care 
Okulu tek bir merkez olarak kayıtlı olsa da doğrudan gözlemle bu merkezin 
Reyhanlı ilçesindeki üç ayrı konumda yer aldığı ve her bir konumun kendi ihtiyaç 
ve kaynakları olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle bu analizde Muslim Care Okulu 
üç ayrı merkez olarak ele alınmış ve gözlemlenen GEM sayısı 67’ye yükselmiştir.
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Hatay’daki GEM’ler anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinin 
çeşitli kombinasyonlarını içermektedir; merkezlerin 54’ü birden fazla seviye 
barındırmaktadır. “Anaokulu” birinci sınıftan önceki öğrenimi, “ilkokul” 1-4. 
sınıfları, “ortaokul” 5-8. sınıfları ve “lise” 9-12. sınıfları ifade eder. Analizini 
yaptığımız 67 GEM arasında 15 merkez anaokulu, 62 merkez ilkokul, 55 merkez 
ortaokul ve 30 merkez lise seviyesi barındırmaktadır. 

GEM’ler tarafından kullanılan fiziksel yapı ve alanlar birbirinden gözle 
görülür derecede farklıdır. Pek çok GEM bütün bina veya apartman daireleri 
kiralamakta, bazıları geçici konteynerlerde yer almakta, çok azı ise mevcut devlet 
okulları dahilinde barındırılmaktadır. Bazı merkezlerin kayda değer teneffüs 
alanları bulunurken, diğerlerinde öğrenciler ve öğretmenlerin kullanabileceği 
alanlar sınıflarla kısıtlıdır. 

21 GEM, (GEM’lerin neredeyse üçte biri) öğrenci sayısının sınıf 
kapasitesini aştığını belirtmiştir. Kırk altı GEM tam kapasitede olduğunu veya 
öğrenci sayısının kapasitenin altında bulunduğunu ifade etmiştir. Kapasite 
üstündeki GEM’lerin kapasite sınırında veya altında olan GEM’lerden ortalama 
156 fazla öğrencisi vardır. GEM’lerin sınıf sayısı veya alanı (m2) kapasite üstünde 
olduğunu belirten GEM’lerinkiyle aşağı yukarı aynıdır; diğer merkezlerle aynı 
alana sahip olmalarına rağmen kapasite üstündeki GEM’ler daha fazla öğrenciye 
hizmet etmektedir‡. Anket yapılan GEM’lerden yalnızca ikisinde kullanılabilir 
tuvalet olmamakla beraber pek çoğunda STH sorunu bulunmaktadır. On 
beş GEM’de cinsiyete göre ayrılmış tuvalet bulunmamaktadır. Ayrı tuvaletleri 
bulunan GEM’lerdeki durum ise, asgari ölçüde 30 kıza ya da 60 erkeğe bir 
tuvalet oranını uygun gören Sphere standardından çok daha fazla bir orana 
tekabül etmektedir.

Hatay’daki GEM’ler çeşitli kurum ve kuruluşlardan değişen seviyelerde 
destek almaktadır. Öğretmen teşviklerinin tam ve zamanında yapmak ile tesis 
kiralarını ödemek pek çoğu için önemli sorunlar teşkil etmektedir. Birçok 
GEM, öğretmenlerinin UNICEF’ten§ teşvik aldığını belirtirken diğerleri bu 
desteğin düzensiz olduğunu belirtmiştir. Diğer GEM’ler öğretmenlerinin 
ayrı kaynaklardan ödeme aldığını bildirirken bazıları hiç teşvik almadığını 
belirtmiştir. Bir koordinatör ödeme almamalarına rağmen GEM öğretmenlerinin 
ders vermeye devam etmesini överken, başka bir merkezde koordinatör sonraki 
akademik yıl için 31 öğretmenden yalnızca 2 öğretmenin kaydolduğunu, 
diğerlerinin ödeme almadıkları için istifa ettiğini belirtmiştir. 

‡ Bu rapor boyunca 0,05 önem seviyesi kullanılmıştır.
§ UNICEF’in 2014-2015 yılı öğretmen teşvik miktarı 220 Amerikan dolarıdır.

GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNİN 
YAPISI 

6



GEM‡ bulunduran 12 Hatay ilçesinden 11’i analize dahil edilmiştir. 
Dörtyol ilçesinin analize dahil edilmemesinin sebebi ilçedeki GEM’in taşınma 
sürecinde olması ve haliyle mevcut bilginin bulunamamasıdır. Analize dahil olan 
67 GEM’den 52’si kentsel alanda yer almaktadır. Antakya, Reyhanlı, Kırıkhan 
ve İskenderun ilçelerini nüfuslarından ötürü kentsel sayıyoruz.

Anket yapılan tüm ilçelerde en az bir tane ilkokul ve ortaokul seviyesinde 
eğitim sunan GEM bulunurken anaokulu ve lise seviyesi bazı ilçelerde  
bulunmuyor (bkz. Tablo 1). Yalnızca iki ilçede lise seviyesi yok: Erzin ve Kumlu. 
Anaokulu seviyesine erişimi bulunan dört ilçenin üçü kentseldir; Yayladağı ise 
anaokulu seviyesi bulunan tek kırsal ilçedir. Kırıkhan anaokulu seviyesine erişimi 
hiç bulunmayan tek kentsel ilçedir.

‡ Hatay’ın 15 ilçesi arasında Arsuz, Defne ve Samandağ’da hiç GEM bulunmamaktadır.

38 GEM, kira ve faturalarını kuruluş desteğinden ziyade bireysel imkanlarla 
ödediğini bildirmiştir. Bu imkanların kaynağı varlıklı Suriyeli hayırseverlerden 
GEM’lerdeki Suriyeli müdür ve öğretmenlere kadar uzanmakta ve bazı 
durumlarda GEM’in kirasını ödemek öğrencilere ve ailelerine kalmaktadır. Diğer 
GEM’ler uluslararası veya yerel kuruluşlardan düzenli kira desteği görmektedir. 
Çok küçük bir kısım devlet okulu dahilinde barındırıldığı veya yerel devlet 
dairesi gibi bir destek kaynağınca sağlanan öğrenim alanını kullandığı için kira 
ödememektedir.

İLÇEYE GÖRE ERİŞİM

İlçe Anaokulu İlkokul Ortaokul Lise

Altınözü 0 3 3 1
Antakya 5 16 13 6
Belen 0 13 2 2
Dörtyol - - - -
Erzin 0 1 1 0
Hassa 0 3 3 1
İskenderun 4 8 8 7
Kırıkhan 0 6 6 4
Kumlu 0 1 1 0
Payas 0 1 1 1
Reyhanlı 4 17 14 5
Yayladağı 2 3 3 3

Toplam 15 62 55 30

Tablo 1
İlçelere göre 

GEM’ler
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Anket yapılan 12 ilçede GEM’lere 
kayıtlı öğrenci sayısı 28.645, yani bu 
ilçelerde yaşayan okul çağında çocukların‡ 
yaklaşık %27,5’idir (bölgelere göre 
GEM’ler ve Suriyeli nüfusun§ ayrıntıları 
için aşağıdaki Tablo 2’ye bakınız). 
Erzin’de %9,1’den Belen’deki %45,5’e 
kadar okul çağındaki nüfusun okula kayıt 
oranları değişiklik göstermektedir. Dört 
kentsel ilçede de kayıt oranlarında gözle 
görülür fark bulunmaktadır. Antakya’daki 
çocukların %32,7’si okula kayıtlıyken bu 
sayı İskenderun’da %20,9’a düşmektedir. 

‡ Tahmini değerler Suriyeli sığınmacı nüfusun %33,4’ünün okul çağında (veya 5-17 yaş 
aralığında) olmasına dayalıdır (http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php).
§ Hatay ilindeki yerel kaynaklardan edinilmiştir, Mayıs 2015

İlçe
GEM 
Sayısı

Kayıtlı 
Öğrenci

Suriyeli 
Nüfus

Okul 
Çağındaki 
Suriyeliler

GEM’lere 
Kayıtlı 
Yüzde

GEM 
Başına 
Çocuk 
Oranı

Altınözü 3 857 14.700 4909 17,4 1637
Antakya 21 9068 82.980 27.715 32,7 1320
Belen 4 1024 6731 2248 45,5 562
Dörtyol 1 500 8621 2879 17,3 2879
Erzin 1 151 4950 1653 9,1 1653
Hassa 3 480 6883 2298 20,8 766
İskenderun 8 2185 31.176 10.412 20,9 1302
Kırıkhan 6 3133 44.342 14,810 21,1 2468
Kumlu 1 454 5718 1909 23,7 1910
Payas 1 267 2598 867 30,7 868
Reyhanlı 17 9607 94.111 31,433 30,5 1849
Yayladağı 3 919 8159 2725 33,7 908
Toplam 69 28.645 310.969 103.864 27,5 18.122

Tablo 2
İlçeye ve nüfusa göre 

GEM dağılım

Hatay’ın 
12 ilçesinde bulunan 

okul çağındaki 
Suriyeli coçukların

yaklaşık %27,5’i 
GEM’lere kayıtlı



Her GEM’e aşağıda açıklanan altı kategorideki göstergeleri bağlamında 
mağduriyet puanı verilmiştir. Bu göstergelere ek olarak, görüşmeyi ve saha 
gözlemini gerçekleştiren Save the Children çalışanınca uygun görülen genel 
izlenimi için de %5’lik bir mağduriyet puanı dağıtılmıştır.

İHTİYACA GÖRE SIRALAMA

Tüm GEM’ler özel ihtiyaçlarının belirlenmesi için en mağdurdan en az 
mağdura kadar mağduriyet puanlarına göre sıralanmıştır (tam sıralama için Ek 
2’ye bakınız). Puan ne kadar yüksek ise tesis o kadar ihtiyaç sahibidir. Analizimizde 
değerlendirdiğimiz 67 GEM’de mağduriyet puanları 100 üzerinden olup 25 ile 
66 arasında değişmektedir ve ortalama puan 41,9’dur.

Fiziksel Alan ve Altyapı Öğrenim Materyalinin Bulunması
• Öğrenci sayısına oranla GEM alanı
• Teneffüs alanı veya ek alan varlığı
• Teneffüs alanının boyutu
• Teneffüs alanına güvenli erişim
• Teneffüs materyaline erişim

• Öğrenci sıra ve masaları
• Tahta
• Öğretmen masaları
• Ders kitapları
• Kırtasiye malzemeleri

Kapasite ve Öğrenci Sayısı Ulaşım
• GEM kapasitesinin kayıt sayısına oranı
• Ortalama sınıf mevcudu
• Öğrenci/öğretmen oranı
• Özel ihtiyaçları bulunan öğrenciler 

(engelli, öksüz veya yaşı büyük 
öğrenciler)

• Merkeze ulaşım süresi
• Yürüme, toplu taşıma ve diğer yön-

temlerle erişim kolaylığı

SHT Mali  Hususlar
• Tuvalet olanakları
• Asgari Sphere standartlarına uyan cinsi-

yete göre ayrılmış tuvalet olanakları
• Özel ihtiyaç tuvalet olanakları
• İçme suyu bulunması
• Hijyen malzemelerinin bulunması

• Öğretmenlere teşvik (sıklığı ve miktarı)
• Tesis kira masrafı
• Kira ödeme yeterliliği
• Mevcut kuruluş desteği
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Kendi ihtiyaçları temelinde tek tek GEM’lerin gözlemlenmesi ve 
sıralanmasının yanı sıra bu analiz merkezler arasındaki genel eğilimleri açıklamayı 
ve belirli özellikleri olan GEM’lerin daha mağdur olup olmadığını tespit etmeyi 
amaçlar. 

Mağduriyet farklılıkları GEM’lerin coğrafi konumları (ilçe ve kırsal/kentsel) 
ve okul seviyeleri (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) temelinde sunulmuştur. 
GEM’ler arasındaki eğilimler bundan sonra fiziksel alan, öğrenim materyalinin 
bulunması, kapasite ve kontenjan üstü öğrenci, öğrenci ve öğretmen özellikleri, 
ulaşım, STH ve mali faktörler açısından sunulmuştur.

GÖZLEMLENEN EĞİLİMLER

İlçe GEM Sayısı Ortalama Puan
Altınözü 3 47
Antakya 19 38,3
Belen 3 42,7
Erzin 1 49
Hassa 3 45
İskenderun 8 50,4
Kırkhan 6 41,5
Kumlu 1 52
Payas 1 50
Reyhanlı 19 39,5
Yayladağı 3 40,5

Tablo 3 
İlçeye göre 

puanlandırma

İlçeye göre ortalama mağduriyet puanları büyük farklılıklar göstermektedir; 
Kumlu’daki tek bir GEM ilçenin en yüksek puanını (52) alırken Antakya’daki 
üç GEM ilçedeki en düşük puan olan ortalama 38,3 puan almıştır (bkz. Tablo 
3). İskenderun, örnekteki GEM’lerin tümünün ortalamasından kayda değer 
derecede farklı puan alan tek ilçedir; ortalama olarak İskenderun’daki GEM’ler 
diğerlerinden 9,7 puan daha yüksek, yani daha mağdurdur.

KONUMA GÖRE 
MAĞDURİYET EĞİLİMLERİ
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Kentsel ilçelerdeki ortalama mağduriyet puanlarında gözle görülür 
farklılıklar vardır. Dört kentsel ilçedeki en düşük (en az mağdur) ortalama 
puan Antakya’da 38,3 iken İskenderun en yüksek (en çok mağdur) puan olan 
50,4’tedir. İskenderun’daki GEM’ler diğer üç kentsel alandaki GEM’lere göre 
ortalama 11,2 puan daha yüksektir. Antakya, Reyhanlı ve Kırıkhan’daki GEM’ler 
aşağı yukarı benzer puanlar almıştır ve kentsel alan ortalamasından çok farklı 
puanlar almamıştır. Kırsal/kentsel GEM’ler arasında istatistiksel anlamda gözle 
görülür bir mağduriyet puanı farkı olmasa da kırsal GEM’ler ortalamada kentsel 
GEM’lerden az da olsa fazla puan almıştır. Kentsel GEM’ler ortalama 42 puan 
alırken kırsal GEM’ler ortalama 45,1 puan almıştır.

OKUL SEVİYESİNE GÖRE 
MAĞDURİYET EĞİLİMLERİ

Lise seviyesi bulunan GEM’ler en yüksek mağduriyet puanını (44,3) 
almıştır (bkz. Tablo 4)‡. GEM’lerin ortalama mağduriyet puanları, örnekteki 
diğer GEM’lerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak göze çarpan farklılıklar 
bulunmamaktadır.

‡ Lise seviyesi bulunmayan GEM’lerin ortalama puanı 39,9’dur.

Seviye Ortalama Puanlar
Anaokul 40,4
İlkokul 42,3
Ortaokul 42,4
Lise 44,3

Tablo 4 
Seviyeye 

Göre 
Ortalama 

Puanlar

Lise seviyesi barındıran GEM’lerde mağduriyet puanı farkı daha çok sınıf 
seviyesi barındıran GEM’lerdeki fazla öğrenci sayısına bağlı olabilir. GEM’lerin 
%31,3’ü kapasite üstünde olduğunu belirtirken lise öğrencileri barındıran 
GEM’lerin %40’ı kapasite üstünde olduğunu belirtmektedir. Lise seviyesi 
GEM’lerin çoğu birçok seviyeyle tesis paylaşmaktadır; lise seviyesi bulunan 
30 GEM’in sadece ikisi sadece lise seviyesinde ve yalnızca biri ortaokul ile lise 
barındırmaktadır. Yirmi bir GEM ilkokuldan liseye kadar seviye barındırıyor 
ve bu merkezler diğer GEM’lerden 6,1 puan fazla almıştır. Bu merkezlerde 
kalabalık özellikle sorun olarak ortaya çıkıyor; bunların %47,6’sı kapasite 
üstünde olduklarını bildirmiştir.
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Anaokulundan liseye kadar seviye barındıran 6 GEM bulunuyor. Bunlar 
diğer GEM’lerden kayda değer puan almamıştır ve sadece %16,7’sı kontenjan 
üstü öğrenci barındırdığını bildirmiştir (bkz. Tablo 5).

Yüksek puan alan lise merkezleri aynı zamanda kentsel ilçelerde olma 
eğilimi göstermektedir. Toplam 30 lise seviyesi olan GEM’den 22’si kentsel 
alandadır; bunlar diğer GEM’lerden ortalama 6,4 puan fazla almıştır; diğer 
yandan kırsal ilçelerdeki lise merkezleri örnek ortalamasından istatistiki olarak 
fazla değildir. Bu bulgu bazı GEM’lerin daha yüksek seviyeli öğrenci kabul 
ederek kaynaklarını zorladığını ve böylece kontenjan üstü öğrenci barındırmaya 
ve genel mağduriyetini artırmaya yol açtığını gösterebilir.

Seviye Ortalama 
Puan

Ortalama 
Öğrenci Sayısı Sınıf Sayısı Kontenjan Üstü 

olma oranı

Tüm GEM’ler 41,9 419 10,3 31,3

Anaokulundan 
Liseye Kadar 42,3 450 12,5 16,7

İlkokuldan Liseye 
Kadar 46,1 514,5 10,4 47,6

Lise Seviyesi 
Barındıran 
GEM’ler

44,3 484,2 10,6 40,0

Tablo 5
GEM’lerin 

Mağduriyet ve 
Kapasitesi

FİZİKSEL ALAN

Kırsal ve kentsel ortalama GEM boyutlarında veya öğrenci nüfusuna göre 
merkez büyüklüğünde (öğrenci başına düşen metrekare) kayda değer bir farklılık 
bulunmamaktadır. Buna ek olarak dört ayrı kentsel ilçede de GEM boyutlarında 
farklılık yoktur.

Anaokulu seviyesi barındıran 15 GEM ortalama olarak diğerlerinden 
534,2 m2 daha büyüktür. Bu bulgu elbette beklenmedik değildir çünkü anaokulu 
seviyesi barındıran GEM’ler diğer seviyeleri de barındırmaktadır; ancak anaokulu 
öğrencisi bulunan merkezlerin öğrenci başına düşen alanı 3,2 m2 daha büyüktür. 
Yani anaokulu seviyesi barındırabilen GEM’lerin boyutları ve kapasitelerinde 
gözle görülür farklılıklar bulunmaktadır.
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İlkokul veya ortaokul seviyeleri bulunan GEM’lerin öğrenci nüfusuna göre 
boyutlarında veya genel boyutlarında gözle görülür farklılıklar bulunmamaktadır. 
Coğrafi konuma göre teneffüs alanı boyutlarında farklılık vardır. Kentsel 
GEM’lerin kırsal GEM’lere göre 543 m2 daha az alanı bulunmaktadır. 

Bazı bulgulara göre bazı merkezlerde teneffüs alanı bulunsa da öğrencilerin 
güvenli bir şekilde erişimi mümkün olamayabilmektedir. Üç GEM’de 
koordinatörler, kullanılan teneffüs alanlarının halka açık olduğunu, en az 1’inde 
ise öğrencilerin bu alana erişmek için cadde geçmesi gerektiği bildirmiştir. 

Yerleşim bölgesinde yer alan Yayladağı’ndaki bir GEM’e devam eden 
öğrenciler teneffüs sürelerini bitişikteki yolda geçirmek durumunda kalıyordu. 
Bu durum çocukların güvenliği için tehlike arz etmektedir ve öğrencilerin 
kullandığı teneffüs alanlarının kalitesi ve erişilebilirliği hakkında toplanan 
bilgiler daha sonraki araştırmalarda incelenebilir.

Devlet okulu tarafından barındırılan GEM’lerde kayda değer teneffüs 
alanı bulunmaktadır (3000 ve 4603 m2) ancak Suriyeli öğrencilerin bu alanlara 
erişimi kısıtlıdır. Bir koordinatör çocukların bu alanı kullanırken güvenliği 
hakkındaki endişesini belirtmiştir; öğrenim zamanları akşam olduğundan 
okul alanı ışıklandırılmamaktadır. Başka bir örnekte Suriyeli müdür toplum 
içi gerilimi engellemek amacıyla öğrencilerinden Türk öğrencilerle aynı anda 
teneffüs alanını kullanmamalarını istemiştir.

MATERYAL

Anket yapılan neredeyse tüm GEM’lerde temel mobilya bulunmaktadır. 
GEM’lerde kullanılan mobilyaların çoğu ikinci eldir ve bazı koordinatörler 
çevredeki devlet okullarından kullanılmış mobilya sağlamak için kişisel 
bağlantılarını kullandıklarını belirtmiştir. Anket yapılan GEM’lerin hepsi 
öğrenci sırası veya masası bulunduğunu bildirmiştir. Yalnızca iki GEM’de, 
Reyhanlı’da bulunan Bunet Mustakbel ve Yetim Çocuklar, beyaz veya kara tahta 
bulunmadığı bildirilmiştir. Kırk üç GEM veya %64,2’si öğretmen masaları 
bulunmadığını belirtmiştir.

Anket yapılan GEM’ler arasında 10’u (%14,9) ders kitabı olmadığını 
bildirmiştir. İlçeler karşılaştırıldığında Hassa’da bulunan 3 GEM’den 2’sinde 
ders kitabı bulunmaması göze  çarpmıştır. Payas’taki tek merkezde ise kitap 
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bulunmamaktadır. Bu kitap eksikliği iletişimdeki yetersizlikten veya genel olarak 
ilgili hakların ulaşmamasından kaynaklı olabilir. GEM’lerde kullanılan ders 
kitapları Türkiye’de basılmaktadır ve ücretsiz dağıtılmaktadır.

Birden fazla ve ileri seviyeler barındıran GEM’lerde ders kitabı bulunmaması 
sorunu daha büyüktür. Sadece anaokulu veya ilkokul seviyesi bulunan GEM’lerin 
tümünde ders kitabı bulunduğu belirtilmektedir. Ders kitabı bulunmayan 
GEM’lerin 9’unda birçok seviyeden öğrenci bulunmakta, tümünde ise ortaokul 
veya lise seviyesinde öğrenci bulunmaktadır. Tek seviyeye sahip okullardan ders 
kitabı bulunmayan tek okul lisedir.

46 GEM (%62,7’si) öğrencilere kırtasiye malzemesi sağlanmadığını 
belirtmektedir. Kırtasiye malzemesi sağlanmasında seviye veya alana göre gözle 
görülür farklılık bulunmamaktadır. Bazı koordinatörler öğrencilere sadece yılın 
başında kırtasiye sağlandığını ve bunun akademik yılı tamamlamak için yeterli 
olmadığını belirtmiştir.

KAPASİTE VE KONTENJAN ÜSTÜ ÖĞRENCİ

GEM başına düşen öğrenci sayısı 63 ile 1435 arasında 
değişmektedir, ortalaması ise 419’dur.  Kentsel GEM’lerin kırsal 
GEM’lere göre 174,9 daha fazla öğrencisi bulunmaktadır.  Kentsel 
GEM’lerin çift vardiyalı çalışmaya %28,3 daha eğilimli olduğu 
gözlemlenmiştir; bu da daha yüksek öğrenci mevcudunu idare etmek 
için çoklu vardiya kullanıldığına işaret etmektedir. Kontenjan üstü 
öğrenci farklılıklarında potansiyel coğrafi farklılıklar bulunmaktadır; 
kırsal alanlarda bulunan merkezler kapasitenin üzerinde öğrenci 
bulundurduklarını bildirmeye %28,3 daha eğimlidir. Yine de kırsal 
ve kentsel GEM’ler arasında raporlanan veya hesaplanan ortalama 
sınıf boyutu veya öğretmen/öğrenci oranlarında kayda değer bir 
farklılık yoktur. Kontenjan üstü öğrenci sayısı, koordinatörler 
tarafından bildirildiğinden ve öznel olarak düşünülebileceğinden 
bu sorunun kırsal ve kentsel alan arasındaki farkının boyutunu 
kestirmek zordur.

Anaokulu seviyesi barındıran GEM’ler diğer GEM’lere göre kontenjan 
üstü öğrenci bildirmeye %31,8 daha az eğilimlidir; bu bulgu, bu GEM’lerin 
diğer GEM’lere nazaran ortalama olarak daha çok fiziksel alanının bulunmuş 
olmasıyla da uyumludur. İlkokul veya ortaöğrenim seviyesindeki GEM’lerin 
kapasite düzeyleri arasında farklılık bildirilmemiştir.

419
GEM başına 

düşen ortalama 
öğrenci 
sayısı
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Cinsiyete ve özel ihtiyaca göre ayrılmış bilgiler her bir GEM’de öğrenci ve 
öğretmenlerden toplanmıştır. Ankete dahil 67 GEM’de kız ve erkek öğrencilerin 
toplam sayıları arasında kayda değer bir fark bulunamamıştır; 13.556 ila 13.992 
erkek öğrenci ve 13.833 ila 14.205 kız öğrenci bu merkezlerde eğitim almaktadır. 
İlçe veya eğitim seviyesine göre cinsiyet oranında farklılık yok denecek kadar 
azdır; tüm oranlar her kategoride %50’ye yakındır.

Ankete dahil GEM’lerin tümüne bakıldığında 1525 öğretmenin %60,9’u 
kadındır. Tek tek GEM’lerdeki kadın öğretmen oranı %18,8-100 arasında 
değişmektedir ve ilçe veya eğitim seviyesine göre cinsiyet dağılımında kayda 
değer farklılık bulunmamaktadır.

Koordinatörlere ayrıca üç çeşit özel ihtiyaca sahip öğrencileri olup 
olmadığı sorulmuştur: ailesi veya velisi olmayan öğrenci, yaşı büyük veya fiziksel 
ya da öğrenme engeli. Bilgiler okul seviyeleri arasında farklılık gözetilmeden 
toplandığından değerlendirme analizi kısıtlı olmakla beraber yine de yaygın 
eğilimler görülebilmektedir.

24 GEM (%35,8) engelli öğrencisi 
bulunduğunu belirtmiştir. Bu çocuklar 
arasında görme veya duyma engeli bulunan, 
Down sendromlu ve travma özellikleri 
gösteren çocuklar bulunmaktadır. Coğrafi 
konuma göre engelli çocuk kaydında çok az 
farklılık bulunsa da Reyhanlı’daki GEM’lerde 
engelli çocuk bulunma oranı diğerlerine göre 
%28 daha azdır. Pek çok GEM’de fiziksel 
engeli bulunan çocukların ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek olanaklar bulunmamaktadır; 
sadece 11 merkez (%16,4), özel ihtiyaçları 
olan öğrenciler için özel tuvalet olanaklarına 
sahip olduğunu bildirmiştir.

İlçeler arasında ebeveyn veya velisi bulunmayan öğrencilerde farklılıklar 
göze çarpmaktadır. Kentsel okullarda öğrenciler arasında yetim bulunma oranı 
%33,7 daha azken bu veri kentsel ilçeler arasında farklılık göstermektedir. 
Antakya’daki GEM’ler yetim çocuk bildirmeye %57 daha az eğilimliyken 
İskenderun’dakiler %37,3 daha fazla eğilimlidir.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ 
ÖZELLİKLERİ

Reyhanlı’daki 
GEM’lerde %28 

oranında daha az 
engelli öğrenci 

bulunuyor
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Orta ve lise seviyeleri bulunan GEM’ler ebeveyn veya velisi bulunmayan 
öğrenci bildirmeye daha eğilimlidir. Ortaokul seviyesi bulunan GEM’lerde bu 
tür öğrencilerin bulunması %41,2 daha muhtemel iken, lise seviyesinde bu 
ihtimal %29,3’tür. Diğer yandan ortaokul ve lise seviyesi bulunan GEM’lerin 
çoğunda ilkokul seviyesinde öğrenciler de bulunmaktadır ve bu veri kullanılırken 
anketimizde seviyeye göre ayırım yapılmamıştır. Bu eğilimin büyük öğrencileri 
etkileme olasılığı daha fazladır ve gelecekte seviyeye göre veri toplamak daha 
net bir tablo ortaya çıkarabilir. Gelecekteki değerlendirmelerde öğrenci içeren 
haneler üzerine de incelenemeler yapılabilir.

Ankette “yaşı büyük öğrenci” tanımlanmamıştır ve bu bağlamda pek 
çok öğrencinin kriz nedeniyle eğitimden uzak kalmış olması mümkündür; bu 
nedenle bu soru kısmen öznel olarak değerlendirilebilir. Ortaokul seviyesindeki 
GEM’lerde diğerlerine nazaran yaşı büyük öğrenci bulunma eğilimi %29,1’dir.  
Aslında yaşça büyük öğrenci bildiren 16 GEM’in tümünde ortaokul seviyesi 
bulunmaktadır. GEM’lerde yaşça büyük öğrenci bulunmasının coğrafi 
farklılıkları kayda değer olmasa da Antakya’daki 19 GEM’den hiçbirinde yaşı 
büyük öğrenci bulunmaması dikkate alınması gereken bir bilgidir. 

ULAŞIM

Öğrenciler GEM’lere pek çok yolla erişmektedir. Çoğunlukla yürüyerek, 
toplu taşıma ve özel servisler ile ulaşılmaktadır. Koordinatörler özellikle kırsal 
alanda GEM’lere öğrenci ulaşımının önemli bir sorun olduğunu belirtmiştir. 
Kırsal GEM’lere erişim evlerden uzak olduğundan ve ulaşım eksikliğinden 
dolayı öğrencilere yük olarak tanımlanmıştır.

Birkaç koordinatör yolculuk sırasında öğrencilerin güvenliğinden endişe 
duyduğunu belirtmiştir. Özellikle Erzin’de suç oranının artması önemli bir sorun 
olarak görülmektedir. Buna ikinci sınıfa giden Suriyeli bir öğrencinin kaçırılması 
olayı da dahildir. Ayrıca bazı Suriyeli ve Türk öğretmenler kötü hava koşullarında 
okula devamın düştüğünü ve velilerin çocuklarının hasta olmasından endişe 
ettiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %71’inin yürüyerek ulaşılan merkezlere devam 
ettiği düşünülürse bu durum öğrencilerin refahına ve devam durumuna dair 
sorunlar oluşturabilir.

20 GEM’de öğrenciler için özel servis hizmetleri bulunmaktadır ve 
bunların çeşitli şekillerde ödenmektedir. Bazı durumlarda, destekleyici sivil
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toplum kuruluşları servis ücretini karşılarken 
çoğunlukla bu yük Suriyeli müdürlere, öğretmenlere 
ve öğrencilere düşmektedir. Ücreti öğrencilerin 
ödemesi gereken durumlarda bu yükün aileler için 
çok ağır olduğu ve öğrencilerin böylece eğitime 
erişemediği bildirilmiştir. Toplumun ve bireylerin 
ücreti ödediği durumlarda servis hizmetinin 
gelecekte devam edebilmesi için gerekli miktarda 
fonun mevcudiyetine dair belirsizlik vardır. 
Reyhanlı’daki bir GEM’in koordinatörü öğrencileri 
taşıyan servisin 40 yıllık olduğunu, durumunun 
güvenlik riski teşkil ettiğini belirtmiştir.

Koordinatörlerden öğrencilerin merkeze erişmek için ortalama ne kadar 
zaman harcadığını belirtmeleri istenmiştir: 0-15 dakika, 15-30 dakika, 30-45 
dakika, 45-60 dakika veya bir saatten fazla. Tek bir GEM, Erzin’deki Süleyman 
Şah Muhacir Okulu, öğrencilerin merkeze erişmek için bir saatten fazla yolculuk 
ettiğini bildirmiştir. Daha önce bahsedilen Erzin’deki güvenlik olayları göz 
önünde bulundurulduğunda bu durum endişe vericidir. Beş GEM öğrencilerin 
45 dakikadan fazla yolculuk ettiğini belirtmiştir: Reyhanlı’da dört (Al Salam, 
Bunet Mustakbel, El Imen Okulu ve Yetim Çocuklar) ve Yayladağı’nda bir 
(Özgürlük Esintileri) GEM.

Figür 1.1
Kırsal 

GEM’lere 
ulaşım süresi

KIRSAL ÖĞRENCİLER

Genel olarak kırsal ilçelerdeki öğrenciler 
merkezlere gelip giderken kayda değer 
zaman harcamaya daha eğilimli. GEM’e 
erişmek için 30 dakika veya daha 
fazla yolculuk eden öğrenci bildiren 
koordinatör oranı kırsal alanda (%40) 
kentsel alanlardakinin iki katıdır (%21.2).
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Kentsel GEM’lere yapılan yolculuk zamanlarında da kayda değer 
farklılıklar bulunmaktadır. Antakya ve Kırıkhan’da ulaşım zamanları daha  
azdır; burdaki bütün Suriyeli öğrenciler 30 dakikadan az bir sürede GEM’lerine 
ulaşabilmektedir. Diğer kentsel merkezlerde öğrenciler yolculuk ederek daha 
fazla zaman harcamaya eğilimlidir: İskenderun’daki 8 GEM’den 5’inde ve 
Reyhanlı’daki 19 GEM’den 5’inde öğrencilerin 30 dakikadan fazla yolculuk 
ettiği bildirilmiştir.

Kentsel GEM’ler öğrencilerinin merkeze toplu taşımayla eriştiğini 
bildirmeye %31,8 daha eğilimliyken, yürümek veya özel araç kullanmakta kayda 
değer coğrafi farklılıklar yoktur. Ayrıca seviyeye göre ulaşım oranında da kayda 
değer farklılıklar yoktur.

Figür 1.2
Kentsel 

GEM’lere 
ulaşım süresi
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67 GEM’den 2’sinde hiç tuvalet bulunmamaktadır (Antakya’daki El Mecid 
Okulu ve Altınözü’ndeki 15 Mart Okulu) ve 7’sinde tüm öğrencilerin kullanımı 
için yalnızca bir tuvalet bulunmaktadır. GEM’lerin 15’inde cinsiyete göre 
ayrılmamış tuvaletler bulunmaktadır. Cinsiyete göre ayrı tuvalet bulunan 50 
merkezin 45’inde kızlar, erkekler veya her ikisinde de asgari Sphere standartlarının 
üstünde kullanım oranı görülmektedir (bkz. Figür 2).

Figür 2
GEM’lerde 

tuvalet 
durumu

Kız tuvaletlerinin durumları Sphere standartlarına (30 kıza ya da 60 erkeğe 
bir tuvalet) uymaya daha az eğilimlidir; ayrı tuvaletleri bulunan 51 GEM’in 
46’inde tuvalet başına 30 kızdan fazla, 33’sinde ise tuvalet başına 60 erkekten 
fazla düşmektedir. Standartı aşan GEM’lerde tuvalet paylaşımı ve temizlik 
sorunları iki cinsiyet için de önem arz etmektedir. Kız öğrenciler için standardı 
aşan GEM’lerde tuvalet başına ortalama 100,3, erkeklerde ise tuvalet başına 
113,7 öğrenci düşmektedir.

GEM’lerin kız tuvaletlerinin durumuna özel önem vermemiş olması ve 
standartlardaki farklılıkları bilmemesi son derece muhtemeldir. Tuvalet dağılımı 
konusunda GEM’lerin verdiği kararları incelemek amacıyla çalışan üç tuvaleti 
bulunan GEM’leri değerlendiriyoruz. Bu tür dört GEM’den üçünde tuvaletlerin 

SU, TEMİZLİK VE HİJYEN (STH)
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ikisini erkekler kullanmaktadır (bkz. Tablo 6). Dördüncü merkezde ise her 
cinsiyete bir tuvalet verilmiştir. GEM’lerin erkeklere daha fazla tuvalet verme 
nedeni erkeklerin merkezde sayıca kızlardan biraz daha fazla olması olabilir. 
Diğer yandan bu durum kız öğrencilerin standartların çok altında tuvalet 
paylaşmasına neden olmaktadır ve bu merkezlere kız öğrenci kaydolmasına 
engel olacak şekilde rahatsızlık ve uygunsuzluk meydana getirebilir. GEM’lerin 
hepsinin tuvalet erişimi ve öğrencilerin kullanımına açık lavabosu bulunmaktadır. 
Antakya, Belen, İskenderun, Kumlu ve Reyhanlı’daki 14 GEM öğrencilerin 
güvenli içme suyuna erişimi olmadığını belirtmiştir. Diğer yandan 13 GEM’in 
12’si merkezde su şebekesinden suya erişim olduğunu belirtmiştir. İçme suyuna 
erişimi olmadığını bildiren tek GEM’de de kuyudan su kullanılmaktadır.

GEM Erkek 
Tuvaleti

Kız 
Tuvaleti

Toplam 
Erkek 

Öğrenci

Tuvalet 
başına 
düşen 
erkek 

öğrenci

Toplam 
Kız 

Öğrenci 
Sayısı

Tuvalet 
Başına 

düşen kız 
öğrenci 
sayısı

Cumhuriyet 
Mahallesi 
Suriyeliler 
Okulu

2 1 260

130
(standardın 

2,3 kat 
üstü)

207
207

(standardın 
6,9 kat üstü)

Denizciler 
Furkan 
Suriyeliler 
Okulu

1 1 127

113.5
(standardın 

2,1 kat 
üstü)

110
110

(standardın 
3,7 kat üstü)

Medreset El 
Tefaul

2 1 80 40 70
70

(standardın 
2,3 kat üstü)

Tablo 6
Üç Tuvaletli 

GEM’ler 

Öğrencilerinin içme suyuna erişimi olduğunu bildiren 53 GEM’den 
49’u bu erişimin kamusal su şebekesi aracılığıyla olduğunu bildirmiştir. Halk 
Sağlığı Müdürlüğü Hatay’da kamusal su şebekesinden elde edilen suyun 
içilebilir olduğunu onaylamıştır. Fiziksel altyapı veya tesisatta su kalitesini 
etkileyecek sorunlar olabilir ve içilebilir güvenli suya erişim konusu gelecekteki 
değerlendirmelerde daha derinlemesine incelenebilir. 
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GEM’lerin 17’si öğrencilerin sabun ve diğer hijyen materyaline erişimi 
olmadığını bildirmiştir. Sabunu bulunan bazı merkezler sene boyunca sabun 
stoku bulundurmakta zorlandıklarını belirtmiştir. Bazı durumlarda, öğrencilerin 
sabuna erişimi olduğu bildirilmesine rağmen saha gözleminde tesiste sabun 
bulunmamıştır. Bunun nedeni akademik yılın başlamamış olması olabilir 
ancak bu GEM’lerin bazılarında yaz dersleri devam etmektedir. İlçeler veya 
okul seviyelerine göre hijyene erişimde belirgin bir farklılık görülmemiştir ve 
kuruluşlardan alınan kira desteği gibi mali faktörler de hijyen materyaline erişim 
ile bağlantılı değildir.

Anket yapılan GEM’lerin 30’u (%44,8) tesisleri için sivil toplum 
kuruluşlarından kira desteği aldığını bildirirken, 37’si kira giderlerini diğer 
yollardan karşıladığını belirtmiştir. Kira giderlerini karşılamanın yolları 
uluslararası ve yerel kuruluşlardan alınan desteklerden, yerel yönetimlere ve 
özel bağışçılara kadar uzanmaktadır. Pek çok durumda kira yükü Suriyeli okul 
yönetimine ve öğretmenlere ya da öğrenciler ve ailelerine kalmaktadır. Türkiye’de 
eğitim ücretsizken şahıslara ait özel binalarda barınan GEM’lerin durumunun 
belirsizliği ortadadır.

Sivil toplum kuruluşlarının yardımı bazı ilçelere odaklanmış 
gibi görünmektedir. Reyhanlı’daki GEM’ler diğer tüm GEM’lerden 
%33, özellikle kentsel ilçelerdeki GEM’lere göre ise %44,2 daha 
yüksek ihtimalle yardım almaktadır. Reyhanlı’da kuruluşlarca destek 
görmeyen GEM’lerin çoğu bireyler ve özel bağışçılar tarafından mali 
destek görmektedir. Reyhanlı’daki GEM’lerden birinde ise kirayı 
Suryeli öğretmenler ödemektedir.

Diğer yandan Kırıkhan’daki 6 GEM’den hiçbiri dışarıdan destek 
almamaktadır. Bir kuruluş Suudi Arabistan’dan özel bağışçı bularak Kırıkhan’daki 
bir merkezin kira ödemesine destek sağlamıştır. Kırıkhan’daki diğer 5 GEM 
öğretmenler, öğrencilerin aileleri, GEM’in kendisi veya bu sene devamı 
gelmeyebilecek özel bağışlarla mali destek almaktadır. Genel olarak, Kırıkhan’daki 
GEM’ler diğer GEM’lerle karşılaştırıldığında %49,2 daha az ihtimalle yardım 
almakta ve bu durum Reyhanlı’daki durumla keskin bir ayrım oluşturmaktadır. 
Benzer eğilimler diğer iki kentsel ilçede de gözlenebilir: Antakya’daki GEM’lerin 
yalnızca %26,8’i ve İskenderun’dakilerin %12,5’i kira desteği almaktadır.

MALİ HUSUSLAR

Reyhanlı’daki 

GEM’lerde %28 

oranında daha az 

engelli öğrenci 

bulunuyor
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İlçe Desteklenen GEM Toplam GEM Sayısı Desteklenme Oranı 
(%)

Altınözü 1 3 33,3
Antakya 7 19 36,8
Belen 2 3 66,7
Erzin 1 1 100
Hassa 2 3 66,7
İskenderun 1 8 12,5
Kırıkhan 0 6 0
Kumlu 1 1 100
Payas 0 1 0
Reyhanlı 13 19 68,4
Yayladağı 2 3 66,7

Kira masrafı ve kuruluş yardımı alıp almadıkları konularında anket 
yapılmasının yanı sıra GEM’lere kira ödemekte zorluk yaşayıp yaşamadıkları 
da soruldu. Kırk iki GEM (%62,7) zorluk yaşadığını bildirdi ve okul seviyesi ve 
coğrafi konumun fark yaratmadığı görüldü.

Kuruluş desteği almayan GEM’lerin %83,8’i kira öderken güçlük 
çektiğini bildirirken, GEM’lerin %36,7’si destek almalarına rağmen yine de 
güçlük çektiğini belirtti. GEM’lerin kira ödeyebilme durumu ilçeden ilçeye 
değişmektedir. Reyhanlı’daki GEM’lerin %57,9’u kira ödemekte zorlanırken bu 
oran diğer kentsel alanlarda daha yüksektir (İskenderun’da %87,5, Kırıkhan’da 
%83,3, Antakya’da %68,4).

 Karşılaştıracak olursak 15 kırsal 
GEM’in 6’sı  kira öderken sorun yaşıyor. 
Oran kırsal ilçelerde daha düşük olabilir 
çünkü pek çok kırsal GEM ya devlet 
okulu tesislerinde barınıyor ya da 
belediyelerden destek alıyor. 

Tablo 7
İlçelere Göre 
Kira Desteği

Dışardan 
destek alan 

GEM’lerin %36,7’si 
hâlâ kira 
ödemekte 
zorlanıyor
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GEM’lerin kuruluş desteği alıp almaması temelinde öğrencilerin 
kullanabildiği ulaşım yollarında da farklılıklar bulunmaktadır. Kira kişisel 
yönlerden ödeniyorsa öğrencilerin okula yürüyerek gelme ihtimali %21,9, 
toplu taşıma kullanma ihtimali ise %38,6 daha fazladır. Yani kira desteği 
gören GEM’ler merkeze ulaşım desteği de alıyor olabilir. Bu sorun gelecekteki 
değerlendirmelerde incelenebilir.
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Hatay’daki GEM’lerin çeşitli yapıları nedeniyle mağduriyet göstergeleri 
her merkez için kapsamlı bir mağduriyet tablosu ortaya çıkarmayabilir. Örneğin 
devlet okullarında barındırılan GEM’lerin nispeten daha iyi altyapı ve tesisleri 
sayesinde daha düşük puanları (daha az mağdur) olsa da Suriyeli toplumundan 
izole olduklarından muhtaç durumda olabilirler. Bu GEM’leri etkileyebilecek 
diğer faktörler göz önünde bulundurulmamış da olabilir; örneğin devlet okuluyla 
tesis ve materyal paylaşımı Türk ile Suriyeli toplum arasında gerginlik yaratabilir. 

Her GEM için ankette toplanan bilgileri MEB tarafından atanmış 
koordinatörler sağlamıştır. Bu bilgileri doğrulamak için her ne kadar çaba 
gösterilmiş olsa da koordinatörlerin anket sorularına bakış açısı ve ilgili merkezin 
durumu temelinde çeşitli sapmalar yaşanabilir. 

Son olarak, anket 2015-2016 eğitim yılı başlamadan önce 
gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle öğrenci kaydı ve öğretmen sayısı önceki yıla 
aittir. Fiziksel yapı ve tesislerin durumu Save the Children çalışanlarınca 
gözlemlenebilmiş olsa da kontenjan üstü öğrenci sayısı gibi faktörler dersler 
henüz başlamadığından gözlenememiştir. 

KISITLAMALAR
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Değerlendirmemiz boyunca anketimizde ele almadığımız fakat mağduriyet 
göstergesi olabilecek bazı noktaları belirttik. Bu faktörler gelecekte yapılacak 
değerlendirmelerde her merkezin kendi ihtiyaç listesini kapsamlı bir şekilde 
anlayabilmek için göz önünde bulundurulabilir.

• GEM’lerin borç durumu 
• Bazı GEM’lerin mali destek sıkıntısı sonucu öğrencilerden ücret talep 

etmesi
• Toplumsal gerginliklerinin GEM’lere ulaşıma etkileri 
• Çocuk güvenliğini tehlikeye atacak çocuk işçiliği, erken evlilik ve çocuk 

fuhuşu gibi suç oluşturan faaliyetlerin GEM’lere etkileri
• GEM’lerde elektrik bulunmaması
• GEM’lerde öğretmen veya baş öğretmen eksikliği 
• Öğretmenlerin uzmanlıklarındaki çeşitlilik
• GEM’lerde cinsiyete göre ayrı eğitim bulunması ve bunun STH’ye 

etkileri
• Kış ayları için ısınma tesisatı eksikliği
• Çocukların düzensiz beslenmesi 
• Teneffüs alanlarının kalitesi ve güvenli erişim

Gelecekte yapılacak değerlendirmeler daha kuvvetli sonuçlara ulaşmayı 
mümkün kılacak şekilde verileri ayrıştırabilir. Örneğin GEM’lerde birden 
fazla seviye varsa her bir seviyeye devam eden kız ve erkek öğrencilerin sayısı 
belirtilebilir. Aynı şekilde farklı öğrenci taşıma yöntemleri olan GEM’lerde her 
ulaşım yöntemde harcanan zaman belirtilebilir.

SONRAKİ DEĞERLENDİRMELER İÇİN 
DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR
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Bu değerlendirmenin bulguları gösterge niteliğindedir. Bu bağlamda bu 
değerlendirme en çok ihtiyacı bulunan geçici eğitim merkezlerinin genel bir 
tablosunu oluştursa da üçüncü sırada olan bir merkez her anlamda dördüncü 
sıradaki merkezden daha muhtaç durumda olmayabilir. 

Save the Children’ın amacı tüm ortaklar ve sorumlular (Türkiye 
Cumhuriyeti devlet yetkilileri, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, 
Birleşmiş Milletler ve bağışçılar) tarafından kullanılabilecek bulgular sunmaktır. 

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Suriyeli çocukların eğitim merkezlerine 
kaydolması için gayret göstermektedir. Save the Children’ın talebi tüm çocukların 
hayatta kalma, eğitim görme, korunma ve topluma dahil olma haklarına sahip 
olmasıdır. Bu nedenle bu raporda sunduğumuz bilgilerin Suriyeli çocuklar için 
verimli bir işbirliği ve etkili desteğe temel oluşturacak şekilde hizmet etmesi en 
samimi dileğimizdir. 

Save the Children ayrıca bu değerlendirmenin uluslararası toplumun 
Türkiye Cumhuriyeti devlet yetkilileri ile işbirliğine bir model oluşturarak en 
çok ihtiyaç sahibi olanlara yardım sağlamasını ummaktadır.

SONUÇ
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EK 1: İHTİYAÇ TESPİTİ FORMU
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Genel Bilgiler 

Fotoğraf: 

GPS: 

Tarih: 

İlçe: 

Geçici Eğitim Merkezinin Adı: 

Sorular 

1. Koordinatörün Adı: 

2. Seviye (İlkokul/Ortaokul/Lise): 

3. Geçici Eğitim Merkezinin Büyüklüğü (m2): 

4. Toplam Sınıf Sayısı: 

5. Toplam Öğrenci Sayısı: 
Kız (min/max): 

Erkek (min/max): 

6. Toplam Öğretmen Sayısı (bay/bayan): 

7.1. Yakında Türk okulu var mı? 

7.2. (Evet ise) Yakındaki Türk okullarının isimlerini yazınız 

8.1. Ek alanlar mevcut mu? 

8.2. (Evet ise) Hangi ek alanlar olduğunu yazınız (park, oyun alanı, bahçe, diğer) Diğer ise belirtiniz 

9. Öğrenciler okula nasıl ulaşıyorlar? (toplu taşıma, yürüyerek, diğer)? Diğer ise belirtiniz 

10. Ortalama olarak öğrenciler okula ne kadar sürede ulaşıyorlar? (0-15 dk, 15-30 dk, 30-45 dk, 45-60 dk, 1 
satten fazla) 

11. Okulda sabahçı/öğlenci uygulaması var mı? 

11.2. (evet ise) Seviye farkı var mı? 

11.3. Sabahçı olarak gelen öğrenci sayısı nedir? 

11.4. Öğlenci olarak gelen öğrenci sayısı nedir? 

12.1. Okul kapasitesine göre ne kadar dolu? (kapasiteden daha boş/ tam kapasite/kapasitesinden daha dolu)? 

12.2. (Eğer kapasiteden daha doluysa) Her sınıfta kaç tane ekstra öğrenci var? 

13. Sınıf başına düşen ortalama öğrenci sayısı nedir? (min/max)? 

14. Hangi okul malzemeleri ve sınıf mobilyaları mevcut? (Öğrenci sırası/öğrenci sandalyesi/tebeşir tahtası/beyaz 
tahta/öğretmen tahtası/diğer) Diğer ise belirtiniz. 
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15. Öğrencilere ders kitabı sağlanıyor mu? 

16. Öğrencilere kırtasıye malzemeleri sağlanıyor mu? 

17.1. Kız ve erkek öğrenciler için ayrı tuvalet mevcut mu? 

17.2  (Evet ise) Kaç adet kızlar tuvaleti mevcut? 

17.3 Kaç adet erkekler tuvaleti mevcut? 

17.4. Özel ihtiyacı olan ya da engelli öğrenciler için tuvalet mevcut mu? 

18. Bu tuvaletlerin kaçı kullanılabilir durumda? 

19.1. Okulda içme suyu mevcut mu? 

19.2. (Evet ise) Eğer mevcutsa, su kaynağı nereden geliyor? (ana su borusu/  kuyu suyu/sıu tanker/diğer) Diğer 
ise belirtiniz 

20.1. Okulda içilmeye uygun olmayan su mevcut mu? 

20.2. İçmeye uygun olmayan suyun kaynağı nedir? (ana su borusu/  kuyu suyu/sıu tanker/diğer) Diğer ise 
belirtiniz 

21. Okulda el yıkamak için lavabo mevcut mu? 

22. Öğrencilerin kullanımı için sabun ve diğer temizlik malzemeleri mevcut mu? 

23.1. Okuldan çöpler toplanıyor mu? 

23.2. (Evet ise) Çöpler ne kadar sıklıkla okuldan toplanıp atılıyor? (günlük/haftada iki defa/ haftalık/aylık? 

24.1. Engelli veya özel durumlu öğrencilerin (yetim, velisi olmayan ya da yaşları büyük) okula erişimi var mı?  

24.2. (Evet ise) Kaç öğrenci olduğunu yazınız (kız/erkek) 

24.3. Ne tür özel ihtiyaçları veya engelleri olduğunu yazınız. 

25.1. Öğrencilerin oyun oynayabileceği teneffüs alanları ve aktiviteleri mevcut mu? 

25.2. (Evet ise) Teneffüs Alanının Büyüklüğü (m2): 

26. Aktivite malzemeleri hakkında bilgi veriniz. 

27.1. Öğretmenlere teşvik sağlanıyor mu? 

27.2. (Evet ise) Öğretmenlere ne kadar teşvik sağlanıyor? 

28. Aylık ne kadar kira ödüyorlar? 

29. Kira ödemede sıkıntı yaşıyorlar mı? 

30. Hangi kurum kirayı karşılıyor? 

31. Genel Yorumlar 
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Geçici Eğitim Merkezleri’nin İhtiyaç Tespiti Sıralaması 

No Puan 
(/100) Sıra Geçici Eğitim Merkezi İlçe 

Toplam 
Öğrenci 
Sayisi 

Toplam 
Öğretmen 

Sayısı 

Kamu/ 
Şahıs 

1 66 1 Al Avde Geçici Eğitim 
Merkezi İskenderun 310 22 Şahıs 

2 65 2 Bekbele Mah Suriyeliler 
Okulu İskenderun 200 14 Şahıs 

3 60 3 İstikbal Köprüsü Geçici 
Eğitim Merkezi İskenderun 520 19 Şahıs 

4 59 4 Bunat El Mustakbel Okulu Antakya 700 31 Şahıs 

5 58 5 Cemile Hasan Elkathani Reyhanlı 240 16 Şahıs 

6 58 5 Elnur Geçici Eğitim Merkezi Hassa 142 9 Şahıs 

7 54 6 Özgürlük Esintileri Yayladağı 520 31 Kamu 

8 54 6 Muhammed Fatih Lisesi Antakya 407 27 Şahıs 

9 53 7 Fatih Okulu Kırıkhan 355 24 Şahıs 

10 52 8 El Huda Okulu Antakya 708 15 Şahıs 

11 52 8 Human Care Syria Kumlu 550 21 Kamu 

12 51 9 Alrwad Okulu Reyhanlı 700 33 Şahıs 

13 50 10 Medreset El Tefaul Payas 250 11 Şahıs 

14 49.5 11 Sarımazı Oku Geçici Eğitim 
Merkezi Belen 165 7 Şahıs 

15 49 12 15 Mart Okulu Altınözü 205 10 Şahıs 

16 49 12 Mektep Emine Bind Vahap Altınözü 530 29 Şahıs 

17 49 12 Sakarya Mahallesi 
Suriyeliler Okulu İskenderun 500 24 Kamu 

18 49 12 Süleyman Şah Muhacir 
Okulu 

Erzin 384 7 Kamu 

19 48 13 Yetim  Çocuklar (Ebne El 
Suheda) Reyhanlı 304 24 Şahıs 

20 48 13 İncesu Geçici Eğitim 
Merkezi Hassa 114 4 Kamu 

21 47.5 14 El İmen Okulu Reyhanlı 800 43 Şahıs 

22 47 15 Cumhuriyet Mahallesi 
Suriyeliler Okulu İskenderun 467 25 Şahıs 
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23 47 15 Syuryana Okulu Kırıkhan 644 36 Şahıs 

24 47 15 Nur Kız Okulu Kırıkhan 700 41 Şahıs 

25 47 15 Fatmatul Zehra Okulu Antakya 412 21 Şahıs 

26 45.5 16 Sahilevler Okulu İskenderun 260 27 Şahıs 

27 45.5 16 Gedik Geçici Eğitim Merkezi Belen 441 18 Kamu 

28 45 17 Dostluk Geçici Eğitim 
Merkezi Kırıkhan 360 22 Şahıs 

29 45 17 Al Salam Reyhanlı 1435 64 Şahıs 

30 44.5 18 International Reyhanlı 400 23 Şahıs 

31 44 19 Narlica Recep Tayyip 
Erdogan Okulu 1 Antakya 1400 62 Şahıs 

32 43.5 20 El Avde Okulu Antakya 200 26 Şahıs 

33 43 21 Yiğitoğlu Mahallesı 
Mektebiye Suriye Altınözü 63 4 Kamu 

34 43 21 Nur Okulu Reyhanlı 379 12 Şahıs 

35 42 22 Aiyad Al Salam Reyhanlı 1337 40 Şahıs 

36 41.5 23 Semehaa Yayladağı 110 16 Şahıs 

37 41 24 Denizciler Furkan Suriyeliler 
Okulu İskenderun 237 18 Şahıs 

38 40 25 Bunet Mustakbel Reyhanlı 367 24 Şahıs 

39 40 25 Muslim Care Okulu 3 Reyhanlı 350 14 Şahıs 

40 39.5 26 Muhammed Alfatih Okulu Reyhanlı 180 13 Şahıs 

41 39 27 Avsuyu Suriyeliler Okulu Antakya 255 13 Şahıs 

42 39 27 Elemel Ozel Suriye Okulu Antakya 68 7 Şahıs 

43 38 28 Ozgur Suriye Okulu Antakya 700 32 Şahıs 

44 37 29 Al Beyan Reyhanlı 500 24 Şahıs 

45 36 30 El Rahma Okulu Reyhanlı 200 14 Şahıs 

46 35.5 31 El Besair Okulu Antakya 861 53 Şahıs 

47 35 32 Akkent Suriyeliler Okulu Antakya 139 14 Şahıs 

48 34 33 Narlica One Solid ummah 
Okulu Antakya 173 16 Şahıs 

49 34 33 Özgür Nesil Okulu Reyhanlı 400 13 Şahıs 

50 34 33 Baraem El Suheda Okulu Antakya 197 20 Şahıs 
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51 33 34 Emel Ilgat Geçici Eğitim 
Merkezi Belen 256 16 Şahıs 

52 33 34 Narlica Ibad El Rahman Antakya 353 16 Şahıs 

53 32 35 Baraem El İmen Okulu Reyhanlı 743 39 Şahıs 

54 31 36 Feyha-I Şam Okulu Antakya 160 17 Şahıs 

55 31 36 Berraim Eliman Antakya 350 21 Şahıs 

56 30 37 Emel Suriyeliler Okulu İskenderun 236 20 Şahıs 

57 30 37 Nur Erkek Okulu Kırıkhan 600 41 Şahıs 

58 29 38 Aktepe Geçici Eğitim 
Merkezi Hassa 201 8 Kamu 

59 28.5 39 Afak Okulu Reyhanlı 242 17 Şahıs 

60 28 40 Muslim Care Okulu 1 Reyhanlı 200 19 Şahıs 

61 28 40 Muslim Care Okulu 2 Reyhanlı 220 16 Şahıs 

62 28 40 Orient Reyhanlı 900 35 Şahıs 

63 27 41 İkra Okulu Kırıkhan 290 23 Şahıs 

64 27 41 Demirköprü Muhtar Hüseyin 
Şahan Antakya 250 9 Şahıs 

65 26 42 Sehit Cocuklari Okulu Antakya 502 32 Şahıs 

66 26 42 Sakura Eğitim Merkezi Yayladağı 319 19 Şahıs 

67 25 43 El Mecid Antakya 415 44 Şahıs 
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