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Soru O-U: Hocam dün biraz başlamıştık konuşmaya yarısına falan geldik 20 dakikalık bir kısım kaldı. 

Kursların bizim düğünde konuştuğumuz aktif katılımcı bir birey olmaya etkileri ile ilgili bazı sorularım var. 

Genel olarak baktığınızda Türkçe kurslarının buraya gelen Suriyeli öğrencilere yani Suriyeli başta olmak 

üzere mültecilere, öğrencilere aktif birer aktif katılımcı birey olmalarında nasıl faydaları olduğundan 

bahsedebiliriz? 

GP1_EDU3: Ya işte topluma tamamen adaptasyon sağlanması için önce dil öğrenmeleri, dil bariyerlerini 

aşmaları gerekiyor. Biz burada öncelikle bunu sağlıyoruz yani topluma katılacak ama dilini bilmediği bir 

topluma katılamaz ama bunları anlarsa tam karşılıklı bir iletişim olursa ortada, hem birbirine girmesi yani 

bir arada olmaları kolaylaşıyor, hem de insanların yani Suriyelilerin özellikle kendilerini buradan bir 

parçaymış gibi sağlıyor. Mesela şunlara baktığımız zaman Türkmenlere baktığımız zaman veya anne 

tarafından Türk olanlara baktığımız zaman daha çok benimseyebiliyor. Çünkü dil birliği var onlar 

kendilerini daha toplum içinde hissedebiliyorlar. Suriyeliler içinde dil öğrenme daha kolaylaşır daha 

iletişim kolay hale gelir ise onlar da kendilerinden en azından burada varlıklarını hissedebiliyorlar 

Soru O-U: Yani diyorsunuz ki bir aidiyet hissetmeleri için çok önemli, iki iletişim etkileşim kurmaları için 

çok önemli 

GP1_EDU3: Evet kesinlikle bir de ihtiyaçlarını karşılamak en önemli sağlık, işte bakkal, eğitim başta olmak 

üzere bunları sağlamaları bu konuda biz yardımcı olmaya çalışıyoruz yani dille 

Soru O-U: Peki, dilin ötesinde burada kazandıkları belli beceriler olduğundan bahsedebilir miyiz farklı 

insanlardan? 


