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YAYGIN
EĞİTİM
PROGRAMLARI
Yaygın Eğitim Programları (YEP), hiç okula gitmemiş ya da okulu
bırakmış ve telafi dersleri olmaksızın örgün eğitime
başlayamayan, okul dışı kalmış sığınmacı çocuklara ve ergenlere
(10–17) yönelik eğitim destek programlarıdır.

TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM SİSTEMİ

YAYGIN EĞİTİM İHTİYACI
Türkiye’de 4 milyondan fazla mülteci ve sığınmacı
vardır. Bu nüfusun;

Üst-orta gelirli bir ülke olan
Türkiye’deki Eğitim Sistemi
örgün (mesleki ve teknik
eğitim ve öğretim ve açık
öğretim okulları da dahil) ve
yaygın eğitimi içermektedir.
1 milyondan fazla öğretmenle
yaklaşık 19 milyon çocuğa hizmet
sunan örgün eğitim; ilk, orta ve lise
seviyelerinde verilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Sığınmacılara Yönelik
Müdahale Programları

1,7 milyonu çocuk olmak
üzere 3,6 milyonu
Suriyelidir

770.000*’i aşkın

Devlet, eğitim sektöründe sığınmacılara yönelik
müdahale programlarına öncülük etmektedir. Bu sayede
Suriyeli çocukların çoğunun Devlet Okullarına
katılımında önemli bir başarı elde edilmiştir.

Suriyeli ve diğer milliyetlere tabi sğınmacı
çocuk okula kayıtlıdır. Ancak okul dışında
kalmış bulunan 400.000’den fazla çocuk
yüksek düzeyde soyutlanma, ayrımcılık,
çocuk işçiliği ve çocuk yaşta evlilik riski
altındadır.
*2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı (Kasım 2020)

Çoğu sığınmacı
çocuk, birkaç yıl
okul dışında
kaldıktan sonra
eğitime uyum
sağlamak için özel
desteğe ihtiyaç
duymaktadır.

TÜRKİYE’DEKİ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI
UNICEF, tüm sığınmacı çocukların, alternatif öğrenme yolları da dahil olmak üzere eğitime erişimini güçlendirmek için Millî Eğitim Bakanlığı
(MEB), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), belediyeler, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

2021 Hedefleri

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi

Toplum temelli erişim ve yönlendirme yoluyla
51.000 çocuğun eğitime kazandırılması

Okul dışındaki sığınmacı çocukların sertifikalı Eğitim
Programlarına erişiminin sağlanması ve ilgili diğer
eğitim yolları (örneğin Devlet Okulları, Mesleki ve
Teknik Eğitim ve Öğretim (MTEÖ), Açık Öğretim
Okulları) ile bağlantıların kurulması.

YEP (Hızlandırılmış Eğitim Programı, Türkçe Dil
Kursları, Ev Ödevi Desteği) programlarına
35.000 kişinin katılımının sağlanması.

Üç Ana Bileşen
1
YEP Hizmetleri
Hızlandırılmış Eğitim Programı
12 ildeki 72 Halk Eğitim Merkezinde
Türkçe Dil Kursları
21 ildeki Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde
Ev Ödevi Desteği
7 ildeki çocuk ve ergen dostu merkezlerde

2
Toplum Temelli Erişim ve Yönlendirme
Türk öğretmenler, Suriyeli Destek
Çalışanları ile Türk ve Suriyeli genç
gönüllüler ile yürütülen topluma erişim
çalışmaları kapsamında, en fazla ihtiyaç
sahibinin bulunduğu 21 ilde okul dışında
kalan çocuk ve ergenler tespit edilerek
yaşlarına uygun eğitime
yönlendirilmektedir.

3
En savunmasız durumdakilerin
eğitime erişimi için ek destek
Okul dışında kalan çocukların
YEP’e erişimini teşvik etmek
üzere ulaşım, okul malzemeleri
ve Şartlı Eğitim Yardımı’nın
(ŞEY) sağlanması

HIZLANDIRILMIŞ EĞİTİM PROGRAMI (HEP)
Suriyeli nüfusun en yüksek olduğu 12 ilde bulunan 72 Halk Eğitim Merkezinde (HEM) uygulanan sertifikalı bir yaygın eğitim
programıdır. MEB işbirliğinde uygulanan HEP, okul dışında kalan sığınmacı çocukların öğrenme kayıplarını telafi etmelerinin
yanı sıra örgün ve yaygın eğitim fırsatlarına erişmelerine de destek olmayı amaçlamaktadır.
HEP, ilk ve ortaöğretime karşılık gelen 4 seviyeden oluşmaktadır. İlk iki seviye, ilköğretimin ilk 4 yılı için Türkçe ve diğer
alanlardaki öğrenme çıktılarına odaklanmaktadır. Son iki seviye, ortaöğretim öğrenme çıktılarının yanında devamlı Türkçe dil
desteğini kapsamaktadır.
Seviyeler tamamlandıktan sonra öğrenciler, yazılı sınavlar üzerinden denklik komisyonu tarafından değerlendirilmekte ve
yaşlarına uygun örgün eğitim programlarına yönlendirilmektedir. Değerlendirmeleri geçemeyen HEP öğrencileri, daha fazla
destek almak üzere HEP’e devam etmektedir.

SONUÇLAR

YEP

Topluma Erişim
Ulaşılan Çocuk Sayısı (5–17 yaş)

Ulaşılan Çocuk Sayısı (5–17 yaş)
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Cinsiyeti belirtilmemiş: 6
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Ocak 2018’den 2021 yılının Haziran ayı sonuna kadarki kümülatif sonuçlar

2021 YILI İÇİN FİNANSMAN İHTİYAÇLARI
UNICEF hem Türkiye’deki hem de bölgedeki sığınmacıları desteklemek amacıyla sağlık, temel ihtiyaçlar, koruma ve geçim kaynakları
gibi farklı sektörlerden ortakları bir araya getiren Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) bağlamında sığınmacıların eğitimi için
çalışmaktadır.

ALP

UNICEF’in tüm sığınmacı çocuklara yönelik topluma erişim faaliyetlerini ve akredite yaygın eğitim programlarını sürdürebilmek için
ek finansman desteğine gereksinimi vardır. UNICEF 27 milyon doları* aşkın finansmana ihtiyaç duymaktadır.
* Söz konusu finansman ihtiyaçları, bu eğitim hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak üzere değişiklik gösterebilmektedir.

