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ÖZET 

Türkiye, düzensiz yollarla ülkemize giriş yapan uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi 
Afganistan uyruklu kişiler ile Geçici Koruma kapsamındaki Suriye uyruklu kişilerin toplumla olan 
uyumlarını kolaylaştırmak için bir dizi uyum faaliyetleri sunmaktadır. Bunlardan en önemlisi 
Türkçe dil öğretimidir. Örgün eğitim çağındaki çocuk ve gençler seviyeleri belirlendikten sonra 
bulundukları yerleşim yerindeki okullara yerleştirilirken okul çağı dışında olan yetişkinler için de 
başta Halk Eğitim Merkezlerinde olmak üzere Türkçe dil öğretimi imkânı sunulmaktadır. 
Çalışmanın odağında bu kesime yönelik Türkçe Dil Öğretimi veren öğretmenler yer almaktadır. 
Çalışmada da Suriye ve Afganistan uyruklu yetişkinlere sunulan Türkçe dil öğretiminin bu 
öğretmenler tarafından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında Halk eğitim 
Merkezi bünyesinde görev yapan 15 öğretmenle derinlemesine mülakat yapılmıştır. Mülakattan 
elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Bu bağlamda, öncelikle bu hizmeti sunan 
öğretmenlerin genel görünümleri ortaya konmuş, öğretmenlerin bu sürece ilişkin deneyimleri 
sorgulanmıştır. Ayrıca, eğitim verdikleri hedef kitlenin özellikleri, ihtiyaçları ve beklentileri gözler 
önüne serilmiştir. Öğretmenlerin bu süreçte karşılaştıkları zorluklar, beklentileri ve çözüm 
önerileri dile getirilmiştir. 
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THE ASSESSMENT OF TURKİSH LANGUAGE TEACHING 
OFFERED TO REFUGEES AND ASYLUMS ADULTS BY THE 

PUBLIC EDUCATION CENTER’STEACHERS  
(TRABZON SAMPLE)  

ABSTRACT 

Turkey offers a range of compliance activities to facilitate compliance with irregular ways 
entering our country and applying for international protection status with Afghanistan citizens 
with the Syrian persons under the Temporary Protection. Most of all is Turkish language teaching. 
After determining the level of children and young people in formal education age, they are placed 
in the schools in their settlements and Turkish language education is provided for adults who are 
out of school age, especially in Public Education Centers. The focus of the study is the teachers who 
provide Turkish Language Teaching for this section. In this study, it is aimed to evaluate the 
Turkish language teaching offered to Syrian and Afghan adults by these teachers. In-depth 
interviews were conducted with 15 teachers working in Public Education Center. The data 
obtained from the interview were subjected to descriptive analysis. In this context, firstly, the 
general views of the teachers who provide this service are presented and then the experiences of 
the teachers in this process are questioned. The difficulties faced by teachers in this process, their 
expectations and solution suggestions were expressed. 
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