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1. GİRİŞ

Günümüz dünyasında milyonlarca çocuk, doğrudan ya da dolaylı olarak, 
savaş ve terör olaylarının kurbanı haline gelmektedir. Devletler arasında ya-
şanan siyasi sorunlar, iç savaşlar ve terör, ölümlere, yaralanmalara veya sakat 
kalmalara neden olabilmektedir. 2011 yılının Mart ayında, iç karışıklıkların 
başladığı tarihten bu yana, artan sayıda Suriye vatandaşı Türkiye’ye sığınmacı 
olarak gelmektedir. Suriye’de yaşanan insanlık dışı olaylar sonucunda, birçok 
çocuk ebeveynlerini, kardeşlerini, akrabalarını, arkadaşlarını kaybetmekte; 
fiziksel, duygusal veya cinsel istismara uğramakta; okulundan ve diğer sos-
yal destek yapılarından yoksun kalmaktadır. Bu süreçte en çok siviller zarar 
görmekte, yaşadıkları baskı ve zulümden kaçmak için ülkelerini terk etmek 
zorunda kalmaktadırlar.1 Savaşlar nedeniyle yiyecek, su, elektrik, yakıt veya 
tıbbi malzeme gibi temel gereksinimlere ulaşamayan milyonlarca aile açlık, 
hastalık ve yoksulluk içerisinde yaşam mücadelesi vermektedir. Bu sivillerin 

1 Akkaya, A. (2002). “Mülteci Kadınlar ve Sığınmacı Kadınlar. Toplum ve Hukuk Dergisi, 2 
(4), s.75-83.
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çoğunluğunu da kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. Sözü edilen bu zorla-
yıcı koşulların ya da çeşitli siyasi politikaların baskısı, insan haklarının çiğ-
nenmesi, halka zulüm yapılması, aileleri evlerinden ve yurtlarından kopararak 
sığınma kampları gibi hiç tanımadıkları yerlerde, belirsizlik içerisinde yaşa-
yan kimliksiz ve belgesiz yabancılar haline gelmeye zorlamaktadır. Tüm bu 
nedenler sığınmacıların Türkiye’ye geliş nedenleri arasında yer almaktadır.2  
İç karışıklıkların başlamasından bu yana, Suriye ile güçlü bağları olan Türki-
ye, Suriye vatandaşları için “açık kapı” politikası izlemeye devam etmektedir. 
Türkiye, gerek sınırları içerisindeki geçici barınma merkezlerinde ve çeşitli 
illerde, gerekse Suriye sınırları içerisindeki geçici barınma merkezlerinde ve 
çeşitli yerleşim yerlerinde bu durumdan etkilenen Suriye vatandaşlarına insani 
yardım sağlamada en cömert davranan ülke olmaya devam etmektedir.3 

Suriye’de 15 Mart 2011 yılında başlayan iç savaşta, aralarında sivillerin 
de bulunduğu, 400 binden fazla insan hayatını kaybetmiştir. Bu süreçte nüfu-
su 20 milyon olan Suriye’de 13,5 milyon insan, yardıma muhtaç hale gelmiş 
olup 6,1 milyon insan yerinden edilirken, 4,8 milyon insan ise komşu ülkele-
re sığınmıştır. Bugün, dünyanın en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi 
olan Türkiye, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
koordinasyonunda, savaştan kaçan Suriyeli sığınmacılara yeni bir hayat sun-
maktadır. Türkiye’de tüm Suriyeli sığınmacılara sağlık hizmetleri ücretsiz ola-
rak sunulmakta olup Suriyeli çocukların okula devamı için gerekli çalışmalar 
yapılmaktadır. AFAD’ın kurmuş olduğu 26 barınma merkezinde Suriyeli sı-
ğınmacıların tüm fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılanmaktadır.4 

UNICEF, Suriye ile ilgili “kayıp nesil” raporunda, Suriye’de yaşayan 4 
milyon insanın savaştan etkilendiğini, bunların 3 milyondan fazlasının komşu 
ülkelere göç etmek zorunda kaldığı görülmektedir.5 Seydi’nin Suriyeli Sığın-
macıların Eğitim Sorununun Çözümüne Yönelik İzlediği Politikalar adlı araş-
tırmasında; Türkiye‘nin 2013’ten itibaren kamp dışındaki eğitim sorunlarını 

2 Buz, S. (2008a). Türkiye’deki Sığınmacıların Sosyal Profili”, Polis Bilimleri Dergisi, 10(4), 
s.3, Buz, S. (2008b). Türkiye Sığınma Sisteminin Sosyal Boyutu. 05 Ekim 2013, http://
tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2008-77-434. Erişim: 10.09.2017.

3 AFAD (2013).Türkiye’deki Suriyeli mülteciler.https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2376/
files/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30_12_2013_tr.pdf

  Erişim: 10.09.2017.
4 y.a.g.e.
5 Erdem, C.  “Sınıfında Mülteci Öğrenci Bulunan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Öğretimsel 

Sorunlar ve Çözüme Dair Önerileri”, Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt 1, sayı 1, 
2017, ss. 26-42. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/319194 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2008-77-434
http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2008-77-434
https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2376/files/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30_12_2013_tr.pdf
https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2376/files/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30_12_2013_tr.pdf
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/319194


51NEW SECURITY ECOSYSTEM AND MULTILATERAL COST

çözmek için çaba sarf ettiği, oluşan olağanüstü koşullarla ilgili olarak kamuo-
yunun aydınlatılmasında yetersiz kalındığı bunun da toplumda endişeye neden 
olduğu sonucuna varılmıştır.6

Suriye’de süren iç savaş ve sonucunda yaşanan travma milyonlarca Su-
riyeli vatandaşı başka ülkelere çoğunlukla da Türkiye’ye göç etmek zorunda 
bırakmıştır. Türkiye halen Suriyeli mültecilere ve diğer mültecilere açık kapı 
politikası uygulamakta ve onlara geçici koruma statüsü tanımaktadır. Türkiye 
bu süreçte kendine sığınanları en iyi şekilde misafir etmek için her türlü feda-
karlığı da yapmaktadır.  Bu durum da Türkiye’ye sığınan mülteci sayısında sü-
rekli artışa neden olmaktadır.7  Suriyeli mültecilerle ilgili en önemli hususlar-
dan birini de eğitim oluşturmaktadır. Zira Türkiye’ye göç 2,5 milyondan fazla 
Suriyeli mültecinin yarısından fazlasının eğitim çağında olduğu bilinmektedir. 
8 Türkiye’ye Suriye’den göç edenlerin önemli bir kısmını çocuklar oluştur-
maktadır. Suriyeli mültecilerin önemli bir kısmı Geçici Eğitim Merkezleri’nde 
(GEM) ve devlet okullarında eğitim görmektedir. Bu nedenle Suriyeli çocukla-
rın Türk eğitim sistemine, kültürüne ve yaşam tarzına uyum sağlamaları önem 
arz etmektedir. 

UNICEF (2015) tarafından yayınlanan veriler ise Türkiye’deki kayıt-
lı Suriyeli mülteci sayısının 1.938.999, kamplardaki Suriyeli mülteci sayı-
sının 259.277, kamp dışında bulunan Suriyeli mülteci sayısının 1.679.722 
olduğunu; mülteciler içinde Suriyeli çocuk sayısının 1.047.000 ve bunun 
663.138’inin okul çağındaki Suriyeli çocuk olduğunu ve 391.207 Suriyeli ço-
cuğun okula gitmediğini göstermektedir.9 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
(GİGM, 2016) istatistiklerine göre, Türkiye’deki toplam Suriyeli mülteci sayı-
sı 2.274.927 olup bu nüfusun yarısına yakını (1.277.018) 0-18 yaş aralığında 

6 Seydi, A.R. (2014). “Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorununun Çözümüne 
Yönelik İzlediği Politikalar”,  SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan 
2014, Sayı: 31, ss.267-305. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/117753

7 Erden G, Kılıç E.Z, Uslu R, Kerimoğlu E.(1997) Çocuklar İçin Travma Sonrası Stres Tepki 
Ölçeği. Türkçe Geçerlilik, Güvenirlik Ön Çalışması, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 
6(3):143-50.

8 Emin, N. M. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi. SETA. Ankara. 12.04.2016 
tarihinde http://file.setav.org/Files/Pdf/20160309195808_turkiyedeki-suriyeli-cocuklarin-
egitimi-pdf.pdf adresinden edinilmiştir.

9 United Nations International Children’s Emergency Fund [UNICEF] (2015). 
Türkiye’deki Suriyeli çocuklar bilgi notu. http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/
T%C3%BTürkiyedeki%20Suriyeli%20%C3%87ocuklar_Bilgi%20Notu%20Kasim%20
2015.pdf adresinden 22.10.2017 tarihinde erişim sağlanmıştır.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/117753
http://file.setav.org/Files/Pdf/20160309195808_turkiyedeki-suriyeli-cocuklarin-egitimi-pdf.pdf
http://file.setav.org/Files/Pdf/20160309195808_turkiyedeki-suriyeli-cocuklarin-egitimi-pdf.pdf
http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/T%C3%BTürkiyedeki Suriyeli %C3%87ocuklar_Bilgi Notu Kasim 2015.pdf
http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/T%C3%BTürkiyedeki Suriyeli %C3%87ocuklar_Bilgi Notu Kasim 2015.pdf
http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/T%C3%BTürkiyedeki Suriyeli %C3%87ocuklar_Bilgi Notu Kasim 2015.pdf


52 YENİ GÜVENLİK EKOSİSTEMİ VE ÇOK TARAFLI BEDELİ

bulunmaktadır.10 Verilerden de anlaşılabileceği üzere Türkiye’ye göç eden Su-
riyeliler arasında okul çağında olan çok fazla çocuk bulunmakta ve bu sayıya 
okula gitmeyenler de eklendiğinde, Suriyeli çocukların eğitimi oldukça önemli 
bir sorun olarak Türkiye’yi meşgul etmektedir. Türkiye’de bu konu ile ilgili 
olarak, 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Yabancılara Yö-
nelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri isimli genelge (MEB, 2014) yayınlanmıştır.11 
Bu genelgede, Türkiye’de bulunan ve öncelikle zorunlu eğitim çağında olan 
yabancı öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecine ilişkin faaliyetlerinin koordine 
edilmesi, eğitim olanaklarına erişimlerinin sağlanması ve nitelikli bir eğitim 
almaları için gerekli tedbirlerin alınması vurgulanmış ve bu sayede Suriyeli 
mültecilerin Türkiye’de eğitim hizmetlerinden faydalanabilmeleri için yasal 
bir zemin sağlanmıştır. 2014 yılı itibariyle Suriyeli çocukların Türkiye sınırları 
içinde eğitime erişim sağlamaları açısından önemli adımlar atılmış olmasına 
rağmen, güncel verilere göre, okul çağında bulunan toplam 834.833 Suriyeli 
çocuktan yalnızca 311.256’sının eğitime erişim sağladığı, 523.583 Suriyeli ço-
cuğun ise henüz okullaşamadığı tespit edilmiştir.12 Bu durum, Suriyeli çocuk-
ların eğitime erişimlerinin yeterince sağlanamadığını göstermektedir.

GEM’ler, Türkiye’ye göç eden mültecilerin yarım bıraktıkları eğitim 
yaşantılarına devam edebilmeleri, ülkelerine geri döndüklerinde ya da Türki-
ye’de eğitim yaşantılarını sürdürmek istediklerinde sene kaybı yaşamalarını 
engellemek amacıyla kurulan, ilk ve ortaöğretimi kapsayan, hem kamp için-
de hem de kamp dışında faaliyet gösteren ve Arapça eğitim veren kurumlar 
olarak tanımlanmaktadır.13 Türkiye’ye doğru yaşanan göçün devam etmesi 
nedeniyle sürekli artan öğrenci sayısı da göz önüne alındığında, nitelikli ve 
sağlıklı koşullarda sürdürülebilir bir eğitim olanağı sunmanın zor olduğu gö-
rülmektedir. Buna ilave olarak, Suriyeli öğrencilerin dil bilmemeleri nedeniyle 
Türkçe müfredat uygulanan kamu okullarındaki dersleri takip edememeleri, 

10 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM, 2016) http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_yiik_
goc_raporu_haziran.pdf  adresinden 21.10.2017 tarihinde erişim sağlanmıştır.

11 Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2014). Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri.
Genelge/2014/21. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/yabyonegiogr_1.html  

 adres inden 22.10.2017 tarihinde erişim sağlanmıştır.
12 Coşkun, İ. ve Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyelilerin eğitimde yol haritası. Fırsatlar 

ve zorluklar. http://madde14.org/images/2/24/SETASuriyeEgitimHarita2016.pdf adresinden 
21.10.2017 tarihinde erişim sağlanmıştır.

13 Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2014). Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri.
Genelge/2014/21. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/yabyonegiogr_1.html 
adresinden 22.10.2017 tarihinde erişim sağlanmıştır.

http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_yiik_goc_raporu_haziran.pdf
http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_yiik_goc_raporu_haziran.pdf
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/yabyonegiogr_1.html
http://madde14.org/images/2/24/SETASuriyeEgitimHarita2016.pdf
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/yabyonegiogr_1.html
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yine çoğunlukla dil engeli nedeniyle öğrencilerin seviyelerinin tespit edileme-
mesi ve bu nedenle hangi sınıfa kayıt yaptıracaklarının belirlenememesi, okul 
yöneticileri ve öğretmenlerin Suriyeli öğrencilerle ilgili sorunlarla baş etmede 
yetersiz olmaları ve yalnız bırakılmaları, savaş ortamını yaşamış Suriyeli öğ-
rencilere yeterli psikososyal desteğin sağlanamaması14ve velilerin çocuklarını 
her an ülkelerine geri dönme olasılığı nedeniyle okula yollamak istememeleri 
bu noktada önemli değişkenler arasında sayılabilir. 15

Suriyeli öğrencilerin kamu okullarında yaşadıkları ve bu araştırmanın te-
mel problemini ve gerekçesini oluşturan bir diğer sorun da MEB’e bağlı okul-
larda okuyan öğrencilerin Suriyeli mülteci öğrencilere yönelik tutumlarıdır. 
Bu noktada, 16 Suriyeli öğrencilerin gerek yaşadıkları ağır travmadan gerekse 
bir bütün olarak farklı bir ülkeye alışmak durumunda kalmalarından kaynaklı 
olarak ciddi uyum sorunları yaşadıklarını, ancak bu öğrenciler için asıl uyum 
sorununun devlet okullarında ortaya çıktığını bildirmektedir. Devlet okulla-
rında Suriyeli öğrencilerin uyum sorunu yaşamalarına neden olan etmenlerin 
başında, diğer öğrencilerin kendilerine yönelik tutumlarıyla ilişkili “dışlanma, 
ötekileştirme, akran zorbalığı, olumsuz tavır ve davranışların” geldiğini ve bu 
durumun “çocukların okul iklimine yabancılaşarak eğitimden uzak kalmala-
rına ve sonrasında da okulu bırakmalarına neden olduğunu” göstermektedir.17

Diğer bir kaynakta, Suriyeli çocukların ayrımcılık ve dışlanmaya maruz 
kaldıkları ve bu durumun oluşmasında diğer öğrencilerin Suriyeli öğrencilere 
yönelik tutumlarının etkili olduğu belirtilmektedir. 18Göktaş (2016) tarafından 
mülteci öğrencilerin kültürel iletişim farklılıklardan kaynaklanan sorunların 

14 İstanbul Bilgi Üniversitesi. (2015). Suriyeli Mülteci çocukların Türkiye devlet okullarındaki 
durumu politika ve uygulama önerileri. http://cocuk.bilgi.edu.tr/wp-content/uploads/2015/09/
Suriyeli-Cocuklar-Egitim-Sistemi-Politika-Notu.pdf adresinden 21.10.2017 tarihinde erişim 
sağlanmıştır.

15 Seydi, A.R. (2014). “Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorununun Çözümüne 
Yönelik İzlediği Politikalar”,  SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan 
2014, Sayı: 31, ss.267-305. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/117753 

16 Coşkun, İ. ve Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyelilerin eğitimde yol haritası. Fırsatlar 
ve zorluklar. http://madde14.org/images/2/24/SETASuriyeEgitimHarita2016.pdf adresinden 
21.10.2017 tarihinde erişim sağlanmıştır.

17 Kılcan, B., Çepni, O., & Kılınç, A. Ç. (2017). “Mülteci öğrencilere yönelik tutum ölçeğinin 
geliştirilmesi”. Journal of Human Sciences, 14(2), 1045-1057. doi:10.14687/jhs.v14i2.4324

18 İstanbul Bilgi Üniversitesi. (2015). Suriyeli Mülteci çocukların Türkiye devlet okullarındaki 
durumu politika ve uygulama önerileri. http://cocuk.bilgi.edu.tr/wp-content/uploads/2015/09/
Suriyeli-Cocuklar-Egitim-Sistemi-Politika-Notu.pdf adresinden 21.10.2017 tarihinde erişim 
sağlanmıştır.

http://cocuk.bilgi.edu.tr/wp-content/uploads/2015/09/Suriyeli-Cocuklar-Egitim-Sistemi-Politika-Notu.pdf
http://cocuk.bilgi.edu.tr/wp-content/uploads/2015/09/Suriyeli-Cocuklar-Egitim-Sistemi-Politika-Notu.pdf
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/117753
http://madde14.org/images/2/24/SETASuriyeEgitimHarita2016.pdf
http://cocuk.bilgi.edu.tr/wp-content/uploads/2015/09/Suriyeli-Cocuklar-Egitim-Sistemi-Politika-Notu.pdf
http://cocuk.bilgi.edu.tr/wp-content/uploads/2015/09/Suriyeli-Cocuklar-Egitim-Sistemi-Politika-Notu.pdf
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neler olduğunu araştırdığı bir çalışmada, mülteci öğrencilerin önyargıda bu-
lunma, hoşgörüden yoksun olma, karşı cinsle iletişim kuramama ve kendileri-
ni ifade edememe gibi sorunlar yaşadıkları bulgularına ulaşılmıştır.19 Suriyeli 
öğrencilerin yaşadıkları bu sorunların incelenmesi ve bu sorunlara ilişkin araş-
tırma bulgularının üretilmesi, gerek ilgili alan yazına katkı sağlaması gerek-
se uzun vadede Suriyeli öğrencilerin yaşadıkları sorunlara çözüm bulunması 
açısından önem taşımaktadır. Bu açıdan, bu araştırmayla, Suriyeli çocukla-
rın demografik özelliklerinin ve savaş sonrası sosyal uyumlarının ölçülmesi 
amaçlanmıştır.

2. YÖNTEM

Örneklem

Araştırmanın verileri, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının güz döneminde 
Ankara İli Altındağ ilçesinde Suriyeli öğrencilerin bulunduğu okullarda öğre-
nim gören 252 öğrenciden toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu oluş-
turmak amacıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılının güz döneminde Ankara İli 
Altındağ İlçesinde bulunan iki Geçici Eğitim Merkezi rastgele belirlenmiştir. 
Bu eğitim merkezlerinde öğrenim gören toplam 252 öğrenciye ölçek uygulan-
mıştır.

Büyüköztürk (2002) örneklem büyüklüğünün en az gözlenen değişken 
sayısının beş katı olması gerektiği belirtmektedir.20 Mevcut çalışmanın uygu-
landığı çalışma grubu çalışmanın gözlenen değişken, araştırmanın uygulan-
masında Altındağ ilçesinin tercih edilmesindeki sebep; bölgenin Suriye’den 
Türkiye’ye gelen mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları bölge olmasıdır.

Ölçeğin çalışma grubundaki katılımcılara uygulanmasının ardından 252 
katılımcı tarafından doldurulan ölçek formunda, oluşturulan veri seti üzerin-
den istatistiksel analizler yapılmıştır.

2.1. Veri Toplama Araçları

Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi 
Formu ve Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. 

19 Göktaş, P. (2016). “Z kuşağındaki mülteci öğrencilerin kültürel iletişim farklılıklarının 
değerlendirilmesi üzerine bir araştırma: Gürkan İmam Hatip Ortaokulu örneği”, Türk 
Dünyası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 32-38.

20 Büyüköztürk, Ş. (2002). “Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı”, 
Eğitim Yönetimi Dergisi, 32, 470-483.
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Kişisel Bilgi Formu

Araştırmada öğrencilerin demografik özellikleri hakkında bilgi toplamak 
amacıyla, araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. 
Kişisel Bilgi Formu hazırlanırken öncelikle, araştırmanın hedefleri göz önün-
de tutulmuş, ülkemizde yapılan çeşitli araştırmalar taranarak incelenmiştir. 
İlgili literatürün taranması ve uzman görüşünün alınması sonucunda öğren-
cileri etkileyebileceği düşünülen temel değişkenler saptanmış ve Kişisel Bilgi 
Formuna son şekli verilmiştir. Kişisel Bilgi Formu’nda öğrencinin; cinsiyeti, 
yaşı, ailenin ortalama geliri, anne-baba öğrenim düzeyi vb. yönelik sorular yer 
almıştır. Öğrencilerden Kişisel Bilgi Formuna isim yazmamaları istenerek on-
ların daha rahat ve samimi cevap vermeleri sağlanmıştır. 

Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeği

Sosyal işlevsellik düzeyi, depresyonun çekirdek belirtilerinin şiddeti-
ni ölçmeye odaklanmış ve sosyal işlevsellikle ilişkisi bulunan ancak bir ya 
da iki madde içeren “Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği”21 ya da 
“Montgomery ve Asberg Depresyon Derecelendirme Ölçeği” 22 gibi ölçekler-
le tam olarak değerlendirilememektedir. Depresyonda “sosyal işlevselliğin” 
öneminin anlaşılması üzerine sağaltıma yanıtın ölçülmesi için çeşitli ölçekler 
geliştirilmiştir. Son yıllarda sosyal işlevselliği ölçmek için geliştirilen ölçek-
ler genellikle kişilerin kendilerinin doldurduğu soru listeleridir.23 Sosyal iş-
levselliğin hastanın bakış açısından değerlendirildiği düşünüldüğünde kendi 
kendini değerlendirmenin bir üstünlük olabileceği kabul edilmektedir. 24Sosyal 
işlevselliği ölçmeye özgü yeni bir kendi kendini değerlendirme ölçeği Bosc 
ve arkadaşları (1997) 25tarafından geliştirilmiştir. “Sosyal Uyum Kendini De-
ğerlendirme Ölçeği” (SUKDÖ) (Social Adaptation Self-evaluation Scale) her 
yaştaki depresyon  hastasında klinik araştırma amaçlı olarak, sosyal işlevsellik 

21 Hamilton M (1960) A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiatr, 23: 56-62.
22 Montgomery SA, Asberg M (1979). “A new depression scale designed to be sensitive to 

change”, Br J Psychiatr, 134: 382-9.
23 Weissman MM, Klerman GL, Paykel ES ve ark. (1974). “Treatment effects on the social 

adjustment of depressed patients”, Arch Gen Psychiatry, 30(6): 771-8.
24 Keller M (2001). “Role of serotonin and noradrenaline in social dysfunction: a review of 

data on reboxetine and the Social Adaptation Self-evaluation Scale (SASS)”, Gen Hosp 
Psychiatry, 23(1): 15-9.

25 Bosc M, Dubini A, Polin V ve ark. (1997) Development and validation of a social functioning 
scale, the Social Adaptation Self-evaluation Scale. Eur Neuropsychopharmacol, 7 ( Suppl 1): 
57-70.



56 YENİ GÜVENLİK EKOSİSTEMİ VE ÇOK TARAFLI BEDELİ

düzeyini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Klasik depresyon ölçeklerinin bir 
eksikliği olarak düşünülen yalnızca “belirti düzeyinde düzelmeyi” ölçmele-
rinden doğan açığı kapatabileceği ve düzelmenin bir göstergesi olan “normal 
sosyal işlevselliğe” dönüşü ölçtüğü öne sürülmektedir.26

SUKDÖ, 21-maddeli bir kendini-değerlendirme ölçeğidir ve sosyal iş-
levselliğin dört ana alanını (İş, boş vakit, aile ve çevreyi düzene koyma ve 
onunla baş etme yeteneği) sorgulamaktadır. SUKDÖ’nün geçerlik çalışması 
Fransa’da genel toplumdan 3400’den fazla kişi ve 496 depresyonu olan kişide 
yapılmıştır. 27 21 maddeden oluşan ölçeğin, 1. ve 2. maddelerinden biri meslek 
durumuna göre doldurulur ve her kişi toplam 0-3 aralığında değerlendirilen 21 
maddeye cevap verir. Her bir maddenin puanı toplanarak toplam değere ula-
şılır. Ölçeğin puan aralığı 0-63 arasındadır. Kişinin normal bir sosyal işlevsel-
liğe sahip olması için en az 35 puan alması gerekli görülmektedir. Kişinin 25 
puanın altında bir puan alması durumunda, sosyal işlevselliğinde sorun oldu-
ğu düşünülmektedir. Testin depresif belirtilerde meydana gelen değişikliklere 
hassas ve güvenilirliğinin yüksek olduğu saptanmıştır. Dilimizde klinik araş-
tırma amaçlı olarak, depresyon sağaltımı ve takibinde sosyal işlevselliğin de-
ğerlendirilebileceği bir kendini değerlendirme ölçeği bulunmamaktadır. Bu ça-
lışma ile geçerlik ve güvenilirliği yapılarak Türkçe’ye uyarlanması hedeflenen 
SUKDÖ ile bu açığın kapatılmasına bir katkı yapılabileceği düşünülmektedir. 

Bu araştırmada Suriyeli çocukların demografik özellikleri ile savaş son-
rası sosyal uyumlarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın araştırma gru-
bunu 2017-2018 eğitim öğretim yılının güz döneminde Ankara İli Altındağ 
İlçesinde bulunan iki Geçici Eğitim Merkezi’ne devam eden öğrenciler oluş-
turmuştur. Bu eğitim merkezlerine devam eden 144’ü kız, 108’i erkek toplam 
252 öğrenciye ölçek uygulanmıştır. Örneklem grubu evreni yansıtacak oranda 
ve tesadüfi olarak seçilmiştir. Araştırma modeli evreni, örneklemi, veri topla-
ma araçları verilerin toplanması ve verilerin analizinde kullanılan istatistiksel 
sonuçlarla ilgili açıklamalara yer verilmiştir. 

26 Dubini A, Bosc M, Polin V ve ark. (1997a) Noradrenaline-selective versus serotonin-selective 
antidepressant therapy: differential effects on social functioning. J Psychopharmacol, 11 (4 
Suppl): 17-23.

27 Bosc M, Dubini A, Polin V ve ark. (1997) Development and validation of a social functioning 
scale, the Social Adaptation Self-evaluation Scale. Eur Neuropsychopharmacol, 7 ( Suppl 1): 
57-70.
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2.2. Verilerin Toplanması, Değerlendirilmesi ve Analizi

Araştırmada kullanılan ölçeğin izinleri araştırmacılar tarafından, ölçeği 
uyarlayan ve geçerlik güvenirlik çalışmalarını yapan kişilerden alınmıştır. An-
kara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan izinlerle 2017-2018 eğitim-öğ-
retim yılının güz döneminde uygulama gerçekleştirilerek veriler toplanmıştır. 
Örneklem grubunu oluşturan çocukların bulunduğu okullar önceden ziyaret 
edilmiş ve kurum müdürleriyle görüşülmüştür. Araştırmacılar uygulamayı ger-
çekleştirmeden önce çocuklara kendini kurum ortamında tanıtmıştır. Çocuk-
lardan veri toplamak için kullanılan ölçek ve kişisel bilgi formu her çocuğa 
bulundukları okulun sınıflarında uygun ve sessiz bir ortamda uygulanmıştır. 
Çalışmada elde edilen veriler SPSS 20 paket programı ile analiz edilmiştir.

Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kullanılmış olup; 
p<0,05 olması durumunda değişkenlerin normal dağılımdan gelmediği, p>0,05 
olması durumunda ise değişkenlerin normal dağılımdan geldikleri belirtilmiş-
tir.

Araştırma, Suriye’den göç eden çocukların sosyal kabul açısından kendi-
lerini değerlendirmeleri amacına  yönelik ilişkisel tarama modeliyle yapılmış 
bir çalışmadır.  Tarama modeli geçmişte ya da bulunulan zamanda var olan du-
rumu var olduğu şekliyle tanımlayıp betimler. Araştırmaya konu olan durumu 
ve değişkenleri değiştirme ve etkileme çabası yoktur. Bu model yoluyla kısıtlı 
bir zaman diliminde çok geniş bir sahada bilgi toplanabildiği için seçilmiş-
tir. Araştırmada; örneklem sayısının belirlenmesinde basit seçkisiz örnekleme 
yöntemleri içerisinden ulaşılabilir örnekleme yolu kullanılmıştır. Basit seçki-
siz örnekleme yönteminde; evreni oluşturan her birimin örneklem içinde yer 
alma olasılığı eşittir. Diğer bir ifadeyle tüm bireylerin seçilme olasılığı aynıdır 
ve bir bireyin seçimi diğer bireylerin seçimini etkilememektedir.28

Araştırmanın evrenini Ankara ilinde bulunan Suriye’den göç eden 2017-
2018 eğitim-öğretim yılında Geçici Eğitim Merkezlerine devam eden çocuklar 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu çocuklar içerisinden tesadüfi 
bir şekilde seçilen, evreni temsil eden 252 çocuk oluşturmuştur. 

28 Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., Demirel, F., & Kılıç, E. (2014). Bilimsel 
Araştırma Yöntemleri.  Ankara: Pegem.
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3. BULGULAR

Bu bölümde, araştırma kapsamındaki Suriyeli çocukların demografik 
özellikleri ile savaş sonrası sosyal uyumlarının belirlenmesi amacıyla elde 
edilen verilerin istatistiksel analizleri yapılmış, sonucunda edinilen bulgular 
tablolarla sunularak yorumlanmış ve tartışılmıştır.

Tablo 1. Araştırmada kullanılan ölçeklerin Cronbach’s Alpha Güvenirlik 
Katsayısı değerleri

Ölçek Cronbach’s Alpha
Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeği (SUKDÖ) ,746

Ölçeğin güvenirlik (Cronbach-alfa) katsayısı .746 olarak bulunmuştur. 
Ölçeğin güvenirliğine ilişkin elde edilen bu değerler, aracın homojen bir yapı-
ya sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 2. Araştırmada kullanılan ölçeklerin Toplam Sosyal Kabul Kendini 
Değerlendirme Puanları

Değişken N Minimum Maximum X S Derecesi
Skudtoplam 252 14,00 55,00 39,6270 8,27874 Orta

Tablo 2’de araştırmaya katılan Suriyeli öğrencilerin toplam sosyal kabul 
değerlendirme puanlarına bakıldığında, Suriyeli öğrencilerin ortalama toplam 
puanının 39,6270 olduğu görülmektedir. Tablo incelendiğinde, Suriyeli öğren-
cilerin sosyal kabul açısından ölçekte belirtilen ortalama puanın üstünde oldu-
ğunu ve bu durum Suriyeli öğrencilerin sosyal kabul açısından bulundukları 
topluma uyum sağladıklarını göstermektedir. 
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Tablo 3. Suriyeli Öğrencilerin Demografik Özelliklerin Frekans Dağı-
lımları

N                %  

Cinsiyet
Kadın 144 57,1
Erkek 108 42,9

Toplam 252 100

Yaş
18 yaş 113 44,8
19 yaş 139 55,2

Toplam 252 100

Kardeş Sayısı

Tek Çocuk 22 8,7
2 Kardeş 49 19,4
3 Kardeş 64 25,4

4+Kardeş 117 46,4
Toplam 252 100

 Kardeşlerin Hayatta Olup
Olmama

Sağ 213 84,5
 Ölü 39 15,5

Toplam 252 100

Anne Hayatta Olup Olmama
Sağ 243 96,4

 Ölü 9 3,6
Toplam 252 100

Baba Hayatta Olup Olmama
Sağ 236 93,6

 Ölü 16 6,4
Toplam 252 100

Anne Öğrenim Düzeyi

Okur-yazar değil 45 17,9
Okur-yazar veya ilkokul mezunu 95 37,7

Ortaokul mezunu 64 25,4
Lise mezunu 43 17,1

Yüksekokul veya fakülte mezunu 5 2
Toplam 252 100

Baba Öğrenim Düzeyi

Okur-yazar değil 37 14,7
Okur-yazar veya ilkokul mezunu 70 27,8

Ortaokul mezunu 85 33,7
Lise mezunu 38 15,1

Yüksekokul veya fakülte mezunu        22 8,7
Toplam 252 100

Ailenin Ortalama Gelir Durumu

0-600 tl 110 43,7
601-1500tl 128 50,8

1501-3500tl 14 5,6
Toplam 252 100

Babanın Çalışma Durumu
Çalışmıyor 96 38,1

Çalışıyor 156 61,9
Toplam 252 100

Annenin Çalışma Durumu Ev hanımı 233 92,5
Çalışıyor 19 7,5

Toplam 252 100
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Tablo 3 incelendiğinde, araştırmaya katılan Suriyeli öğrencilerin cinsiyet 
değişkenine göre 144’ü kız (% 57,1) ve 108’i (% 42,9) ’u erkek olarak dağıl-
maktadır. Suriyeli öğrencilerin verdikleri yanıtlara göre, 18 yaşında olanlar 
113 (%44,8) ve 19 yaşında olanlar ise 139 (%55,2) olarak verilmiştir.  Suri-
yeli öğrencilerin kardeş sayısına bakıldığında tek çocuk olan 22 (%8,7), iki 
kardeş olan 49 (%19,4), üç kardeş olan 64 (%25,4) ve dört ve üzeri kardeş 
olan 117 (%46,4) olarak dağılmıştır. Kardeşlerin hayatta olma durumuna göre, 
kendisi ve kardeşi olanlar 213 (%84,5) ve ölü olanlar ise 39 (%15,5) olarak 
verilmiştir. Suriyeli öğrencilerin 243 (%96,4)’ünün annesi sağ iken 9 (%3,6) 
öğrencinin annesi hayatta değildir. Babası sağ olan Suriyeli öğrenci sayısı 236 
(%93,6) iken babası hayatta olmayan Suriyeli öğrenci sayısı 16 (%6,4)’dır. 
Suriyeli öğrencilerinin annelerin 45 (%17,9)’sinin okuma ve yazması olma-
yıp, 95 (%37,7)’i okuryazar-ya da ilkokul mezunu, 64 (%25,4)’ü ortaokul, 43 
(%17,1)’ü lise mezunu ve 5 (%2)’i üniversie eğitimi almıştır.  

Suriyeli öğrencilerinin babalarının 37 (%14,7)’sinin okuma ve yazması 
olmayıp, 70 (%27,8)’i okuryazar-ya da ilkokul mezunu, 85 (%33,7)’ü orta-
okul, 38 (%157,1)’ü lise mezunu ve 22 (%8,7)’si üniversie eğitimi almıştır. 
Suriyeli öğrencilerinin ailesinin gelir düzeyi değişkenine göre 110’u (%43,7) 
0-600 TL, 128’i (%50,8) 601-1500 TL, 14’ü (%5,6) 1501-3500 TL olarak da-
ğılmaktadır. Babanın çalışma durumu değişkenine göre Suriyeli öğrencileri-
nin babası çalışmayanların sayısı 96 (%38,1) iken çalışan babaların sayısı 156 
(%61,9) olarak SPSS sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Annenin çalışma duru-
muna göre annesi ev hanımı olan Suriyeli öğrenci 233 (%92,5) ve çalışan anne 
ise 19 (%7,5) olarak dağılmaktadır. 

Tablo 4. Suriyeli Öğrencilerin Demografik Özelliklerin Frekans Dağı-
lımları

N %

Aile Türü
Çekirdek Aile 52 20,6

Geniş Aile 200 79,4
Toplam 252 100

Aile İçin Geçerli

Anne ve babamın ikisi de hayatta 232 92,1
Annem öldü babam hayatta 7 2,8
Babam öldü annem hayatta 13 5,2

Toplam 252 100

Ailenin Çocuğa Yaklaşımı

İlgili ve sorunlarımı ciddiye alan 193 76,6
İlgisiz ve sorunlarımı ciddiye almayan 10 4,0

Anlayışlı ve hoşgörülü 49 19,4
Toplam 252 100
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Ailede şiddet yaşanıyor mu?
Evet 127 50,4

Hayır 125 49,6
Toplam 252 100

Ailede şiddetin sıklık derecesi

Sık sık 38 15,1
Nadiren 89 35,3

Şiddet yok 125 49,6
Toplam 252 100

Sorun paylaşımı

Anne 157 62,3
Baba 9 3,6

Akrabadan biri 16 6,3
Arkadaş 32 12,7

Öğretmen 2 0,8
Hiç kimseyle 36 14,3

Toplam 252 100

Anne ile ilişki memnuniyeti

Evet 209 82,9
Hayır 34 13,5

Annesi Hayatta Değil 9 3,6
Toplam 252 100

Baba ile ilişki memnuniyeti

Evet 194 77
Hayır 42 16,7

Babası Hayatta Değil 16 6,3
Toplam 252 100

Kardeş ile ilişki memnuniyeti

Evet 229 90,9
Hayır 18 7,1

Kardeşi Hayatta Değil 5 2,0
Toplam 252 100

Ailede en çok anlaşamadığı kişi

Annemle 5 2
Babamla 6 2,4

Ağabeyimle 31 12,3
Ablamla 16 6,3

Küçük erkek kardeşimle 36 14,3
Küçük kız kardeşimle  14 5,6

Hiçkimseyle   144 57,1
Toplam 252 100

Tablo 4 incelendiğinde, araştırmaya katılan Suriyeli öğrencilerin 52’sinin 
ailesinin çekirdek aile olduğu (% 20,6) ve 200’inin ise (% 79,4) geniş aile ol-
duğu görülmektedir. Suriyeli öğrencilerin verdikleri yanıtlara göre, 232’sinin 
anne ve babalarının hayatta olduğu (%92,1),  7’sinin annesinin öldüğü baba-
sının hayatta olduğu (%2,8) ve 13’ünün babasının öldüğü annesinin hayatta 
olduğu bulunmuştur.  Suriyeli öğrencilerin ailelerinin çocuğa yaklaşımına ba-
kıldığında; 193’ünün çocuklarıyla İlgili olduğu ve sorunlarını ciddiye aldığı 
(%76,6), 10’unun çocuklarına karşı ilgisiz olduğu ve sorunlarını ciddiye alma-
dığı (%4,0), 49’unun anlayışlı ve hoşgörülü olduğu (%19,4) olarak dağılmıştır. 
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Ailede yaşanan şiddete bakıldığında; 127 öğrencinin ailede şiddet yaşandığını 
söylediği (%50,4), 125 öğrencinin ailede şiddet yaşanmadığını (%49,6)  söy-
lediği görülmüştür. 

Ailede şiddetin sıklık derecesine bakıldığında; 38’inin (%15,1) ailede şid-
detin sık sık  yaşandığını, 89’unun  ailede şiddetin nadiren (%35,3)  yaşandı-
ğını belirtmiştir. Sorun paylaşımına bakıldığında; 157’sinin (%62,3) annesiyle 
sorununu paylaştığını, 9’unun (%3,6) babasıyla sorununu paylaştığı, 16’sının 
akrabalardan birisiyle sorununu paylaştığı (%6,3), 32’sinin (%12,7) arkada-
şıyla sorununu paylaştığı, 2’sinin (%0.8) öğretmeniyle sorununu paylaştığı ve 
36’sının (%14,3) hiç kimseyle sorununu paylaşmadığı bulgusuna varılmıştır. 
Anne ile ilişki memnuniyetine bakıldığında; 209’unun (%82,9) anne ile ilişki-
sinden memnun olduğu, 34’ünün ise  anne ile ilişkisinden memnun olmadığı 
(%13,5); baba ile ilişki memnuniyetine bakıldığında; 194’inin (%77) baba ile 
ilişkisinden memnun olduğu, 42’sinin ise baba ile ilişkisinden memnun olma-
dığı (%16,7); kardeş ile ilişki memnuniyetine bakıldığında; 229’unun (%90,9) 
kardeş ile ilişkisinden memnun olduğu, 18’inin ise kardeş ile ilişkisinden 
memnun olmadığı (%7,1) sonucuna varılmıştır.

Ailede en çok anlaşamadığı kişi açısından incelendiğinde; 5’inin (%2)
sinin annesiyle anlaşamadığı, 6’sının babasıyla anlaşamadığı (%2,4), 31’inin 
(%12,3) ağabeyiyle anlaşamadığı, 16’sının ablasıyla anlaşamadığı (%6,3), 
36’sının (%14,3) küçük erkek kardeşiyle anlaşamadığı, 14’ünün (%5,6) küçük 
kız kardeşiyle anlaşamadığı, 144’ünün ise (%57, 1) hiç kimseyle anlaşamadığı 
bulgusuna ulaşılmıştır. 

Tablo 5. Suriyeli Çocukların Cinsiyete Göre Sosyal Kabul Kendini De-
ğerlendirme Düzeyi t-testi Sonuçları

Cinsiyet N   X S t p
Kız 144 39.19 8.38 .958 .339Erkek 108 40.20 8.13

      *  p<.05. ** p<.01

Tablo 5’te uygulanan one-way ANOVA analizi sonucunda Suriyeli Ço-
cukların Sosyal Kabul Kendini Değerlendirme Düzeyi ile cinsiyet arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemektedir. Suriyeli erkek öğrenci-
lerin sosyal kabul kendini değerlendirme düzeyi (X =40,20), Suriyeli kız öğ-
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rencilerin sosyal kabul kendini değerlendirme düzeyinden (X =39,19), düşük 
bulunmuştur. (t=0,958; p=0,339<0.05).Fakat erkeklerin kızlara göre daha fazla 
sosyal uyum puanına sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 6. Suriyeli Çocukların Kardeş Sayısına Göre Sosyal Kabul Kendini 
Değerlendirme Düzeyi One-way ANOVA testi sonuçları

Değişkenler Kardeş Sayısı N X S F p Fark
(Scheffe)

1 22 39.00 9.81

4.317* .005 B-C
B-D

2 49 43.28 6.87
3 64 39.05 7.88

4 ve üstü 117 38.09 8.37
Toplam 252 39.62 8.27

*  p<.05. ** p<.01

Tablo 6’da uygulanan one-way ANOVA analizi sonucunda Suriye-
li Çocukların Sosyal Kabul Kendini Değerlendirme Düzeyi ile kardeş sayı-
sı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir. Kardeş sayısı 
iki olan Suriyeli öğrencilerin sosyal kabul kendini değerlendirme puanları 
(43,28±6,87), kardeş sayısı dört ve üzeri olan Suriyeli öğrencilerin sosyal ka-
bul kendini değerlendirme puanlarından (39,05±8,37) yüksek bulunmuştur 
(F=3,585; p=0,029<0.05). Kardeş sayısı üç olan Suriyeli öğrencilerin sosyal 
kabul kendini değerlendirme puanları (38,09±7,88) ve tek çocuk olan Suriyeli 
öğrencilerin sosyal kabul kendini değerlendirme puanları (39,00±9,81) olarak 
verilmiştir. 

Tablo 7. Suriyeli Çocukların Anne Öğrenim Düzeyine Göre Sosyal Kabul 
Kendini Değerlendirme Düzeyi One-way ANOVA testi sonuçları

Değişkenler Anne Öğrenim Düzeyi N X S F  p Fark
(Scheffe)

Okur-yazar değil 45 36.68 9.01

5.227** .000 A-E
D-E

Okur-yazar veya ilkokul mezunu 95 40.87 8.19
Ortaokul mezunu 64 40.07 6.99

Lise mezunu 43 37.93 8.20
Yüksekokul veya fakülte mezunu 5 51.20 3.83

Toplam 252 39.62 8.27

*  p<.05. ** p<.01
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Tablo 7’de uygulanan one-way ANOVA analizi sonucunda Suriyeli Ço-
cukların Sosyal Kabul Kendini Değerlendirme Düzeyi ile anne öğrenim düzeyi 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir. Suriyeli çocukla-
rın anne öğrenim düzeylerine göre Sosyal Kabul Kendini Değerlendirme Ölçeği 
puanları incelendiğinde, annesi yüksekokul/üniversite mezunu olan çocukların 
en üst seviyede sosyal kabul kendini değerlendirme puanına sahip oldukları 
görülmektedir. Annesi ortaokul yada ilkokul mezunu olan Suriyeli çocukların 
orta düzeyde sosyal uyum puanlarına sahip iken en düşük sosyal uyum puanları 
ise annesi lise mezunu ve okur yazar olmayan öğrencilere ait olmuştur. Ölçek 
sonuçları incelendiğinde, annesi üniversite mezunu olan Suriyeli öğrencilerin 
aritmetik ortalaması (X =51,20), annesi okur yazar yada ilkokul mezunu olan 
Suriyeli öğrencilerin aritmetik ortalaması (X =40,87), annesi ortaokul mezunu 
olan Suriyeli öğrencilerin aritmetik ortalaması  (X =40,07),  annesi lise me-
zunu olan Suriyeli öğrencilerin aritmetik ortalaması  (X =37,93),  annesi okur 
yazar olmayan Suriyeli öğrencilerin aritmetik ortalaması  (X =36,68),   olarak 
verilmiştir (F=5,227; p=0,000<0.05).

Tablo 8. Suriyeli Çocukların Baba Öğrenim Düzeyine Göre Sosyal Kabul 
Kendini Değerlendirme Düzeyi One-way ANOVA testi sonuçları

Değişkenler Baba Öğrenim Düzeyi N X S F p Fark
(Scheffe)

Okur-yazar değil 37 39.91 6.99

     
2.506* .043

B-C
C-D

Okur-yazar veya ilkokul mezunu 70 38.52 8.65
Ortaokul mezunu 85 41.62 7.35

Lise mezunu 38 37.10 10.14
Yüksekokul veya fakülte mezunu 22 39.27 7.68

Toplam 252 39.62 8.27

*  p<.05. ** p<.01

Tablo 8’de uygulanan one-way ANOVA analizi sonucunda Suriyeli Ço-
cukların Sosyal Kabul Kendini Değerlendirme Düzeyi ile baba öğrenim dü-
zeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir. Suriyeli ço-
cukların baba öğrenim düzeylerine göre Sosyal Kabul Kendini Değerlendirme 
Ölçeği puanları incelendiğinde, babası ortaokul mezunu olan çocukların en 
üst seviyede sosyal kabul kendini değerlendirme puanına sahip oldukları gö-
rülmektedir. Babası okur-yazar olmayan ve üniversite mezunu olan Suriyeli 
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çocukların orta düzeyde sosyal uyum puanlarına sahip iken en düşük sosyal 
uyum puanları ise babası okur yazar yada ilkokul mezunu ve lise mezunu olan 
öğrencilere ait olmuştur. Ölçek sonuçları incelendiğinde, babası ortaokul me-
zunu olan Suriyeli öğrencilerin aritmetik ortalaması (X =41,62), babası okur 
yazar olmayan Suriyeli öğrencilerin aritmetik ortalaması (X =39,91), babası 
üniversite mezunu olan Suriyeli öğrencilerin aritmetik ortalaması  (X =39,27), 
babası okur-yazar yada ilkokul mezunu olan Suriyeli öğrencilerin aritmetik or-
talaması  (X =38,52),  babası lise mezunu olan Suriyeli öğrencilerin aritmetik 
ortalaması  (X =37,10),   olarak verilmiştir (F=2,506; p=0,043<0.05).

Tablo 9. Suriyeli Çocukların Aile Ortalama Gelir Düzeyine Göre Sosyal 
Kabul Kendini Değerlendirme Düzeyi One-way ANOVA testi sonuçları

Değişkenler Aile Ortalama Gelir 
Düzeyi N X S F p Fark

(Scheffe)
0-600tl 110 40.56 8.67

4.239** .015 A-C
C-B

601-1500tl 128 39.45 7.64
1501-3500tl 14 33.85 8.80

Toplam 252 39.62 8.27

*  p<.05. ** p<.01

Tablo 9’da uygulanan one-way ANOVA analizi sonucunda Suriyeli Ço-
cukların Sosyal Kabul Kendini Değerlendirme Düzeyi ile aile ortalama gelir 
düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir. Suriyeli ço-
cukların aile gelir düzeylerine göre Sosyal Uyum Ölçeği puanları incelendiğin-
de, aile gelirleri 0-600 TL arası olan çocukların, aile gelir düzeyleri 601-1500 
TL ile 1501 ve üstü TL arası olan çocuklara göre sosyal ilişki yaşama biçimleri 
anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ölçek sonuçları incelendiğinde, aile ge-
lir düzeyi 0-600 TL olan Suriyeli öğrencilerin aritmetik ortalaması (X =40,56) 
iken 601-1500 TL gelir düzeyi olan Suriyeli öğrencilerin aritmetik ortalaması 
(X =39,45) iken 1501 ve üstü TL gelir düzeyi olan Suriyeli öğrencilerin arit-
metik ortalaması (X =33,85) olarak verilmiştir (F=4,239; p=0,015<0.05).
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Tablo 10. Suriyeli Çocukların Babanın Çalışma Durumuna Göre Sosyal 
Kabul Kendini Değerlendirme Düzeyi t-testi Sonuçları

Babanın Çalışma Durumu N X S t p
Çalışmıyor 96 38.01 8.47 2.456* .015Çalışıyor 156 40.62 8.02

      *  p<.05. ** p<.01

Tablo 10’da uygulanan t- test analiz sonucunda Suriyeli Çocukların Sos-
yal Kabul Kendini Değerlendirme Düzeyi ile babanın çalışma durumu arasın-
da istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir. Suriyeli öğrencilerinin 
babanın çalışma durumlarına göre Sosyal Kabul Kendini Değerlendirme Öl-
çek sonuçları incelendiğinde, babası çalışmayan Suriyeli öğrencilerin aritme-
tik ortalaması (X =38,01), babası çalışan Suriyeli öğrencilerin aritmetik orta-
lamasından (X =40,62) düşük bulunmuştur. Ortalamalar arasında (t= 2,456, 
p=0,015<0.05) anlamlı bir fark bulunmuştur. Babası çalışmayan Suriyeli öğ-
rencilerin, babası çalışan Suriyeli öğrencilere göre sosyal kabul konusunda 
zorluk yaşadıkları görülmektedir. 

Tablo 11. Suriyeli Çocukların Annenin Çalışma Durumuna Göre Sosyal 
Kabul Kendini Değerlendirme Düzeyi t-testi Sonuçları

Annenin Çalışma 
Durumu N X S t p

Çalışmıyor 233 39.11 8.03 -3.508* .015Çalışıyor 19 45.89 8.92

      *  p<.05. ** p<.01

Tablo 11’de uygulanan t testi sonucunda Suriyeli Çocukların Sosyal Ka-
bul Kendini Değerlendirme Düzeyi ile annenin çalışma durumu arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir. Suriyeli öğrencilerinin anne-
sinin çalışma durumlarına göre Sosyal Kabul Kendini Değerlendirme Ölçek 
sonuçları incelendiğinde, annesi çalışmayan ve ev kadını olan Suriyeli öğren-
cilerin aritmetik ortalaması (X =39,11), annesi çalışan Suriyeli öğrencilerin 
aritmetik ortalamasından (X =45,89) düşük bulunmuştur. Ortalamalar arasında 
(t= 3,508, p=0,001<0.05) anlamlı bir fark bulunmuştur. Annesi çalışmayan Su-
riyeli öğrencilerin, annesi çalışan Suriyeli öğrencilere göre sosyal kabul konu-
sunda zorluk yaşadıkları görülmektedir.
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Tablo 12. Suriyeli Çocuklara Ailenin Yaklaşımına Göre Sosyal Kabul 
Kendini Değerlendirme Düzeyi One-way ANOVA testi sonuçları

Değişkenler Ailenin Yaklaşımı N X S F p Fark
(Scheffe)

A. İlgili ve Sorunlarımı 
Ciddiye Alan 193 40.69 8.35

10.042** .000 A-C
B. İlgisiz ve Sorunlarımı 

Ciddiye Almayan 10 41.40 4.99

C. Anlayışlı ve 
Hoşgörülü 49 35.04 6.91

Toplam 252 39.62 8.27

*  p<.05. ** p<.01

Tablo 12’de uygulanan one-way ANOVA analizi sonucunda Suriyeli Ço-
cukların Sosyal Kabul Kendini Değerlendirme Düzeyi ile ailenin yaklaşımı 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir. Ailesi ilgisiz ve 
sorunlarını ciddiye almayan Suriyeli öğrencilerin sosyal kabul kendini de-
ğerlendirme puanları (41,40±4,99), ailesi anlayışlı ve hoşgörülü olan Suriyeli 
öğrencilerin sosyal kabul kendini değerlendirme puanlarından (35,04±6,91) 
yüksek bulunmuştur (F=10,042; p=0,000<0.05). Ailesi ilgili ve sorunlarını 
ciddiye alan Suriyeli öğrencilerin sosyal kabul kendini değerlendirme puanları 
(40,69±8,35) olarak verilmiştir. 

Tablo 13. Suriyeli Çocukların Ailede Yaşanan Şiddete Göre Sosyal Kabul 
Kendini Değerlendirme Düzeyi t-testi sonuçları

Ailede Yaşanan Şiddet N X S t p
Evet 127 41.49 8.86 3.70** .000Hayır 125 37.72 7.18

      *  p<.05. ** p<.01

Tablo 13’te uygulanan t testi sonucunda Suriyeli Çocukların Sosyal Ka-
bul Kendini Değerlendirme Düzeyi ile ailede yaşanan şiddet arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir. Suriyeli öğrencilerinin ailede 
yaşanan şiddet durumlarına göre Sosyal Kabul Kendini Değerlendirme Ölçek 
sonuçları incelendiğinde, aile içi şiddeti olan Suriyeli öğrencilerin aritmetik 
ortalaması (X =41,49), aile içi şiddeti olmayan Suriyeli öğrencilerin aritme-
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tik ortalamasından (X =37,72) yüksek bulunmuştur. Ortalamalar arasında (t= 
3,703, p=0,000<0.05) anlamlı bir fark bulunmuştur. Ailede şiddet yaşayan Su-
riyeli öğrencilerin, ailede şiddet yaşamayan Suriyeli öğrencilere göre sosyal 
kabul konusunda zorluk yaşadıkları görülmektedir.

Tablo 14. Suriyeli Çocukların Sorun Paylaşma Durumuna Göre Sosyal 
Kabul Kendini Değerlendirme Düzeyi One-way ANOVA testi sonuçları

Değişkenler Sorun 
Paylaşma N X S F p Fark

(Scheffe)
Anne 157 41.00 7.79

6.006** .000 A-F
B-F

Baba 9 44.66 7.00
Akrabadan 

Biri 16 36.75 11.10

Arkadaş 32 39.56 7.26
Öğretmen 2 36.00 .00
Hiçkimse 36 33.88 7.50

Toplam 252 39.62 8.27

*  p<.05. ** p<.01

Tablo 14’te uygulanan one-way ANOVA analizi sonucunda Suriyeli Ço-
cukların Sosyal Kabul Kendini Değerlendirme Düzeyi ile sorun paylaşma du-
rumu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir. Babasıyla 
sorunlarını paylaşan Suriyeli öğrencilerin sosyal kabul kendini değerlendirme 
puanları (44,66±7,00), hiç kimse ile sorunlarını paylaşmayan Suriyeli öğren-
cilerin sosyal kabul kendini değerlendirme puanlarından (33,88±7,50) yüksek 
bulunmuştur (F=6,006; p=0,000<0.05). 

Tablo 15. Suriyeli Çocukların Anlaşamadıkları Kişilere Göre Sosyal Ka-
bul Kendini Değerlendirme Düzeyi One-way ANOVA testi sonuçları

Değişkenler Sorun Paylaşma N X S F p Fark
(Scheffe)

Annemle 5 32.60 6.06

5.078** .000
C-E
C-F
C-G

Babamla 6 40.00 .00
Agabeyimle 31 33.64 4.46

Ablamla 16 42.18 7.84
Küçük erkek kardeşimle 36 41.97 7.00

Küçük kız kardeşimle 14 43.71 9.55
Hiçkimseyle 144 39.87 8.66

Toplam 252 39.62 8.27

*  p<.05. ** p<.01
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Tablo 15’te uygulanan one-way ANOVA analizi sonucunda, Suriyeli 
Çocukların Sosyal Kabul Kendini Değerlendirme Düzeyi ile anlaşamadıkları 
kişilere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir. Küçük kız kar-
deşiyle anlaşamayan Suriyeli öğrencilerin sosyal kabul kendini değerlendir-
me puanları (43,71±9,55), annesiyle anlaşamayan Suriyeli öğrencilerin sosyal 
kabul kendini değerlendirme puanlarından (32,60±6,06) yüksek bulunmuştur 
(F=6,078; p=0,000<0.05). 

4. TARTIŞMA VE YORUM

2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara ili Altındağ ilçesinde öğrenim 
gören Suriyeli çocukların sosyal kabul kendini değerlendirme düzeyleri ile 
farklı değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleşen bu araş-
tırma; 252 Suriyeli öğrenci üzerinde yapılmıştır.

Bu araştırma, Türkiye’de bulunan Suriyeli öğrencilerin ülkemizde bulun-
dukları süre boyunca sosyal uyum düzeylerinin belirlenmesi ve uyum düzey-
lerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin 
uyum düzeylerine ilişkin bulgular cinsiyet, kardeş sayısı, anne öğrenim du-
rumu, baba öğrenim durumu, aile ortalama geliri, baba calşıma durumu, anne 
çalışma durumu, aile yaşanan şiddet, ailede sorun paylaşma durumu ve aile 
anlaşamazlık durumu değişkenlerine göre ele alınmıştır. 

Araştırma cinsiyet faktörüne göre erkek Suriyeli öğrencilerin kız Suri-
yeli öğrencilere oranla daha fazla sosyal uyum gösterdikleri gözlenmiştir. İs-
tatistiksel olarak anlamlı fark beklentilerine uygun bir sonucun çıktığı tahmin 
edilmektedir.  Suriyeli erkek öğrencilerin daha fazla sosyalleştikleri ve sosyal 
uyumlarının daha fazla olmasının sebebi hem Suriye toplumunda hem Türk 
toplumunda erkek rolünden beklenen şekilde iş ve aş bulma ve aileyi koru-
mak konusunda yüklenen rollerin erkek Suriyeli öğrencilerin sosyal uyumların 
daha fazla olmasına yol açtığı düşünülmektedir. 

Kardeş sayısı iki olan olan Suriyeli öğrencilerin sosyal kabul kendini de-
ğerlendirme puanları, kardeş sayısı üç, dörtten fazla ve tek çocuk olan Suriyeli 
öğrencilerin sosyal kabul kendini değerlendirme puanlarından yüksek düzeyde 
bulunmuştur. Sosyal kabul kendini değerlendirme düzeyi kardeş sayısına göre 
anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. 

Suriyeli çocukların anne öğrenim düzeylerine göre Sosyal Kabul Kendini 
Değerlendirme Ölçeği puanları incelendiğinde, annesi yüksekokul / üniversite 
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mezunu olan çocukların en üst seviyede sosyal kabul kendini değerlendirme 
düzeyine sahip oldukları; Suriyeli çocukların baba öğrenim düzeylerine göre 
Sosyal Kabul Kendini Değerlendirme Ölçeği puanları incelendiğinde, babası 
ortaokul mezunu olan çocukların en üst seviyede sosyal kabul kendini değer-
lendirme puanına sahip oldukları görülmektedir. Babası okur-yazar olmayan 
ve üniversite mezunu olan Suriyeli çocukların orta düzeyde sosyal uyum pu-
anlarına sahip iken babası okur yazar yada ilkokul mezunu ve lise mezunu 
olan öğrencilerin sosyal Kabul ken dini değerlendirme düzeylerinin en düşük 
olduğu bulgusuna varılmıştır.

Suriyeli çocukların aile ortalama gelir düzeylerine göre Sosyal Kabul ken-
dini değerlendirme düzeylerine bakıldığında; aile gelirleri 0-600 TL arası olan 
çocukların, aile gelir düzeyleri 601-1500 TL ile 1501 ve üstü TL arası olan 
çocukların sosyal Kabul kendini değerlendirme düzeylerine göre anlamlı dü-
zeyde yüksek olduğu görülmektedir.

Suriyeli öğrencilerinin babanın çalışma durumlarına göre Sosyal Kabul 
Kendini Değerlendirme düzeyleri incelendiğinde, babası çalışmayan Suriyeli 
öğrencilerin, babası çalışan Suriyeli öğrencilere göre  Sosyal Kabul kendini 
değerlendirme düzeyleri daha düşük bulunmuştur. Babası çalışmayan Suriyeli 
öğrencilerle, babası çalışan Suriyeli öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulun-
duğu görülmektedir. Bu durum, babası çalışmayan Suriyeli öğrencilerin, baba-
sı çalışan Suriyeli öğrencilere göre sosyal kabul konusunda zorluk yaşadıkları 
göstermektedir.

Suriyeli öğrencilerinin annesinin çalışma durumlarına göre Sosyal Kabul 
Kendini Değerlendirme düzeylerine bakıldığında, annesi çalışmayan ve ev ka-
dını olan Suriyeli öğrencilerin Sosyal Kabul Kendini Değerlendirme düzeyleri, 
annesi çalışan Suriyeli öğrencilere göre düşük bulunmuştur. Benzer bir şekil-
de, bu durum annesi çalışmayan Suriyeli öğrencilerin, annesi çalışan Suriyeli 
öğrencilere göre sosyal kabul konusunda zorluk yaşadıkları göstermektedir.

Ailenin yaklaşımı açısından Suriyeli çocukların sosyal kabul kendini 
değerlendirme düzeyine bakıldığında; ailesi ilgisiz ve sorunlarını ciddiye al-
mayan Suriyeli öğrencilerin sosyal kabul kendini değerlendirme düzeylerinin, 
ailesi anlayışlı ve hoşgörülü olan Suriyeli öğrencilerin sosyal kabul kendini 
değerlendirme düzeylerine göre yüksek bulunmuştur. 

Ailede yaşanan şiddet açısından Suriyeli çocukların sosyal kabul kendini 
değerlendirme düzeyine bakıldığında; aile içi şiddet olan Suriyeli öğrencilerin 
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sosyal kabul kendini değerlendirme düzeylerinin, aile içi şiddeti olmayan Su-
riyeli öğrencilerin sosyal kabul kendini değerlendirme düzeylerine göre düşük 
olduğu görülmektedir. Bu durum, ailede şiddet yaşayan Suriyeli öğrencilerin 
ailede şiddet yaşamayan Suriyeli öğrencilere göre sosyal kabul açısından sı-
kıntı yaşadıklarını göstermektedir. 

Sorun paylaşma açısından Suriyeli çocukların sosyal kabul kendini de-
ğerlendirme düzeyine bakıldığında; babasıyla sorunlarını paylaşan Suriyeli 
öğrencilerin sosyal kabul kendini değerlendirme puanlarının, hiç kimse ile so-
runlarını paylaşmayan Suriyeli öğrencilerin sosyal kabul kendini değerlendir-
me puanlarına göre yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu durum, sorunla-
rını paylaşanların sorunlarını paylaşmayanlara göre sosyal kabul düzeylerinin 
daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

Suriyeli çocukların anlaşamadıkları kişilere göre sosyal kabul kendini de-
ğerlendirme düzeyleri incelendiğinde; küçük kız kardeşiyle anlaşamayan Su-
riyeli öğrencilerin sosyal kabul kendini değerlendirme düzeylerinin, annesiyle 
anlaşamayan Suriyeli öğrencilerin sosyal kabul kendini değerlendirme düzey-
lerine göre yüksek bulunmuştur. Suriyeli çocukların kamu okullarında yaşa-
dıkları bir diğer sorun da MEB’e bağlı okullarda okuyan öğrencilerin Suriyeli 
mülteci öğrencilere yönelik tutumlarıdır. Bu noktada,29 Suriyeli öğrencilerin 
gerek yaşadıkları ağır travmadan gerekse bir bütün olarak farklı bir ülkeye 
alışmak durumunda kalmalarından kaynaklı olarak ciddi uyum sorunları ya-
şadıklarını, ancak bu öğrenciler için asıl uyum sorununun devlet okullarında 
ortaya çıktığını, devlet okullarında Suriyeli öğrencilerin uyum sorunu yaşama-
larına neden olan etmenlerin başında, diğer öğrencilerin kendilerine yönelik 
tutumlarıyla ilişkili “dışlanma, ötekileştirme, akran zorbalığı, olumsuz tavır ve 
davranışların” geldiğini ve bu durumun “çocukların okul iklimine yabancıla-
şarak eğitimden uzak kalmalarına ve sonrasında da okulu bırakmalarına neden 
olduğunu” belirtmektedir. Diğer bir kaynakta, Suriyeli çocukların ayrımcılık 
ve dışlanmaya maruz kaldıkları ve bu durumun oluşmasında diğer öğrencile-
rin Suriyeli öğrencilere yönelik tutumlarının etkili olduğu belirtilmektedir.30 

29 Coşkun, İ. ve Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyelilerin eğitimde yol haritası. Fırsatlar 
ve zorluklar. http://madde14.org/images/2/24/SETASuriyeEgitimHarita2016.pdf adresinden 
21.10.2017 tarihinde erişim sağlanmıştır.

30 İstanbul Bilgi Üniversitesi. (2015). Suriyeli Mülteci çocukların Türkiye devlet okullarındaki 
durumu politika ve uygulama önerileri.  http://cocuk.bilgi.edu.tr/wp-content/uploads/2015/09/
Suriyeli-Cocuklar-Egitim-Sistemi-Politika-Notu.pdf adresinden 21.10.2017 tarihinde erişim 
sağlanmıştır.

http://madde14.org/images/2/24/SETASuriyeEgitimHarita2016.pdf
http://cocuk.bilgi.edu.tr/wp-content/uploads/2015/09/Suriyeli-Cocuklar-Egitim-Sistemi-Politika-Notu.pdf
http://cocuk.bilgi.edu.tr/wp-content/uploads/2015/09/Suriyeli-Cocuklar-Egitim-Sistemi-Politika-Notu.pdf
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Mülteci öğrencilerin kültürel iletişim farklılıklardan kaynaklanan sorunların 
neler olduğunu tespit etmeye yönelik gerçekleştirilen başka bir çalışmada ise 
mülteci öğrencilerin önyargıda bulunma, hoşgörüden yoksun olma, karşı cins-
le iletişim kuramama ve kendilerini ifade edememe gibi sorunlar yaşadıkları 
bulgulanmıştır.31

Bu araştırma sonuçları ışığında Suriyeli öğrencilerin sosyal kabul kendini 
değerlendirme düzeyleri ile birçok değişken arasında ilişki bulunduğu görül-
mektedir. Ayrıca Suriyeli öğrencilerin genel olarak sosyal kabul kendini değer-
lendirme düzeyinin ortalama puan olan 35’ten yüksek olduğu görülmüştür. Bu 
sonuçlar ışığında; genel olarak Suriyeli çocukların sosyal uyumsuzluklarının 
minimum seviyede olduğu görülmüştür. Çocukların  belli bir kısmının ise sos-
yal kabul düzeyinin düşük olduğu görülmektedir. Bunun nedeni araştırıldığın-
da; çocukların yaşadıkları ülkeyi bırakıp yeni bir ülkeye göç etmek zorunda 
kaldıkları, bir  kısmının ailesini ve yakınlarını kaybettikleri  travma yaşadıkları 
ve hala bunun etkisinden kurtulamadıkları, evlerinin zarar gördüğü vb. birçok 
nedenin olduğu görülmektedir. Bu çocukların radyo, televizyon ve gazete gibi 
sürekli büyük bir kitle iletişim araçlarının yayınına da maruz kaldıklarını ve 
“ikincil travma” denen olguyu yaşadıklarını belirtmektedir.32 Yine bu olguya 
literatürde “çoklu Travma Sonrası Stres Tepkileri travma” ve “uzamış travma” 
denmektedir.33

Bu çalışmada elde edilen bulgular daha önce Türkiye’de ve dünyanın de-
ğişik yerlerinde yapılan çalışmaları destekler niteliktedir. Araştırma sonuçları-
na göre, Suriyeli öğrencilerin sosyal uyumlarını çoğaltıcı, sosyal uyum, beceri 
düzeyleri ve değer kazanımlarını ise arttırmaya yönelik tutum ve davranışların 
eğitimi ve öğretimi için çaba sarf edilmesi gerektiği önerilmektedir. 

Travma yaşayan bu çocukların tespitinde ve iyileştirilme çalışmalarında, 
özellikle ilk müdahale aşamasında, çocuk ve ergenlerle çalışan rehber öğret-
menlere ve psikolojik danışmanlara önemli görevler düşmektedir. Yine bu te-
davi ve iyileştirme programları çerçevesinde ve psikolojik sağaltımda psiko-

31 Göktaş, P. (2016). Z kuşağındaki mülteci öğrencilerin kültürel iletişim farklılıklarının 
değerlendirilmesi üzerine bir araştırma: Gürkan İmam Hatip Ortaokulu örneği. Türk Dünyası 
Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 32-38.

32 Saigh, P.A. (1991). The development of posttraumatic stress disorder following four different 
types of traumatization.Behavior Research and Therapy, 29, 213- 216.

33 Pynoos, R. S., Frederick, C., Nader, K., Arroyo, W., Steinberg, S., Eth, S. ve ark. (1987). Life 
threat and post-travmatic stress in school-age children. Archivesof General Psychiatry, 44, 
1057-1063.
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loglar ve danışmanlar görev alabilirler. Okullarda bulunan rehber öğretmenler 
de çocukların okul ortamına uyum sağlamalarına ve ders etkinlikleri aracılığı 
ile diğer öğrencilerle bu öğrenciler arasında sosyal kabulü arttırmaya çalışa-
bilirler. Bu kapsamda, Suriyeli çocuklara rehberlik hizmetleri etkinliklerinin 
arttırılması, bu çocuklara yeni ve farklı bir kültür içinde yer edinmelerinin sağ-
lanması, yaşadıkları zorluklarla baş edebilmeleri konusunda yardımcı olunma-
sı gerekmektedir. Kısacası; okullarda bulunan öğretmenler, psikolojik danış-
manlar çocukları iyi gözlemeli ve iyileştirici ve önleyici önlemleri almalıdırlar.
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