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Mültecilerin Eğitime Erişiminin 
Desteklenmesi  

UNHCR’nin eğitim stratejisi, örgün eğitimden 

yükseköğrenime ve yetişkinlere yönelik beceri 

kazandırma kurslarına kadar mültecilerin geniş bir 

yelpazede ve süreklilik arz eden eğitim 

imkânlarına erişiminin desteklenmesini merkeze 

koymaktadır. Bu stratejinin temel hedeflerinden birisi, 

mültecilerin milli eğitim sisteminin her düzeyinde etkin 

bir şekilde katılımını sağlamaktır. Stratejinin 

uygulanmasında hem ulusal politika çerçevesi hem de 

başta UNICEF’in çocukların eğitime erişimi için 

yürüttüğü çalışmalar olmak üzere, diğer kurum ve 

kuruluşların eğitim alanındaki faaliyetleri göz önünde 

bulundurulmaktadır.   

 

UNHCR, ilköğretim ve ortaöğretimin yanında 

mültecilerin yükseköğretim programları, beceri 

geliştirme kursları ve yetişkinlere yönelik Türkçe 

kursları gibi lise sonrası eğitim fırsatlarına da erişimini 

sağlamanın öneminin bilincindedir. Bu programlar, 

mültecilerin yüksek beceri gerektiren işlere ve diğer 

geçim sağlama imkânlarına daha geniş bir ölçekte erişebilmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri 

kazandırarak kendi kendilerine yetebilmelerini sağlama hedefine katkı vermektedir.  

 

UNHCR’nin eğitim programlarının büyük bir bölümü 18 yaş üstü kişilere odaklandığı için, UNHCR’nin ve 

diğer kurumların geçim kaynakları programları ile etkin bağlantılar kurmak ve eğitim hayatından çalışma 

hayatına sorunsuz bir geçişin sağlanması da öncelikli amaçlar arasındadır. 

 

Mültecilerin Etkin Katılımını Sağlamak Üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile 
Sürdürülen İşbirliği 

Mültecilerin örgün ve yaygın eğitim fırsatlarına erişimini sağlamak Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 

sorumluluğundadır. UNHCR, broşürler basarak ve erişim faaliyetlerinde eğitim bilgilerine yer vererek 

mevcut eğitim fırsatları hakkında bilgi dağıtmak üzere MEB ile yakın bir işbirliği yürütmektedir. UNHCR, 

mülteci toplulukları için yaptığı çalışmalarda mültecilerin bu hizmetlere erişimde yaşadıkları sorunları 

tespit etmeye ve MEB ile ortak çözümler bulmak amacıyla istişarelerde bulunmaya da gayret etmektedir. 

 

Mültecilerin Türk okullarına anlamlı bir şekilde katılımını sağlayabilmek için Türkçe iletişim becerisinin 

kazandırılması hayati bir önem taşımaktadır. Yetişkinler için etkili bir şekilde Türkçe iletişim kurma 

becerisi kazanmak, işgücü piyasasına erişimi kolaylaştırdığı gibi mültecilerle içinde bulundukları topluluk 

arasındaki toplumsal bütünleşmeye de katkı sağlar. UNHCR, 2017 yılında okullarda, geçici eğitim 
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merkezlerinde ve halk eğitim merkezlerinde kullanılmak üzere çocuklar için 1 milyona yakın, yetişkinler 

içinse 300.000 Türkçe ders kitabı tedarik ederek MEB’e destek vermiştir. Bu destek, yetişkinlerin Türkçe 

öğrenimine ağırlık verilerek 2018 yılında da sürdürülecektir. Yılın ikinci yarısında yetişkinlere dil kursları 

verilmesi ve MEB kurumlarının dil ve beceri kazandırma kursları kapasitesini geliştirmek üzere büyük 

ölçekli yeni bir proje başlatılacaktır. 

 

Yükseköğrenime Erişim Desteği 

UNHCR, mülteci gençlerin yükseköğrenime 

erişimini kolaylaştırmak üzere Yükseköğretim 

Kurulu (YÖK) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile yakın bir 

işbirliği içerisinde çalışmaktadır. YTB, 

UNHCR’nin yükseköğrenim programlarının 

önde gelen uygulama ortağıdır ve bu işbirliği 

çerçevesinde lise mezunlarına üniversiteye 

hazırlık programları ve burslar sunmaktadır. 

UNHCR/YTB üniversiteye hazırlık programı, mültecilere Türkiye’deki üniversitelere girmek için gereken 

Türkçe dil yeterliliğini kazandırmayı hedefleyen 9 aylık bir yoğun Türkçe dil kursu programıdır. 2018 

yılında, yeni akademik yıl başlamadan önce bu programı 3.600’ün üzerinde mülteci gencinin 

tamamlanması beklenmekte ve Eylül 2018’de yeni bir öğrenci alımı planlanmaktadır. 

 

UNHCR’nin küresel burs programı, daha yaygın adıyla DAFI, Türkiye’de 2014 yılında uygulamaya 

geçirildi ve şu an dünyanın en büyük DAFI programı konumuna ulaştı. 2014 yılından bu yana DAFI bursu 

verilen mülteci öğrenci sayısı 820 ve şimdiden mezun olan 36 öğrenci bulunuyor. Bu program, burs 

programı yönetiminde geniş bir tecrübeye sahip olan ve aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası burs 

programını da yürüten YTB ile eşgüdümlü olarak uygulanmaktadır. 

 

UNHCR, 2017 yılında Suriye dışındaki ülkelerden gelen mültecilerin yükseköğrenime erişimine destek 

kapsamında, mülteci ailelerine üniversite harçlarıyla ilgili kolaylık sağlayan nakit yardımları yapmaya 

başlamıştır. Bu program kapsamında, öğrenciler üniversiteye kabulleri durumunda sağlanacak nakit 

yardımı için başvuru yapmaktadırlar. Bu kısa süre içerisinde programdan faydalanan öğrenci sayısı ise 

300’ün üzerindedir. 

 

Eğitim Sektörü ile Etkili Bir İşbirliğinin Desteklenmesi 

Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı’nın (3RP) eğitim başlığı, UNHCR ve UNICEF’in ortak liderliğinde 

hazırlanmıştır ve bu kurumlar aynı zamanda Güneydoğu Türkiye Eğitim Çalışma Grubu’nun da liderliğini 

yürütmektedirler. 3RP, mültecilere geniş yelpazede eğitim imkânlarının sağlanması ve hizmet kalitesinin 

geliştirilmesi için stratejik bir yol haritası ortaya koymaktadır. UNHCR ve UNICEF, MEB ile de yakın bir 

işbirliği hâlinde 3RP stratejisi ile Bakanlık hedef ve politikalarının uyumlu bir şekilde yürümesini 

sağlamaktadır. 

UNHCR, Yükseköğretim Kurulu ve YTB dâhil olmak üzere yükseköğretim alanındaki önemli aktörlerle 

işbirliği içerisinde burs sağlamak, yükseköğretim imkânlarıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunmak ve 

öğrenciler için destek veya köprü programları kurmak üzere farklı aktörleri bir araya getiren bir 
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yükseköğretim çalışma grubu oluşturmuştur. Yükseköğretim Alt Çalışma Grubu, yükseköğrenim 

konularında 3RP raporlarına katkıda bulunmanın yanında mülteci gençlerin yükseköğrenim 

programlarına daha yoğun bir katılım göstermelerini savunmaktadır. 

 

Eylül 2018 
 

Dış İlişkiler ve Donör İlişkileri 
 

UNHCR olarak, 2018 yılında Türkiye’deki eğitim faaliyetlerimize verdikleri destek ve sağladıkları 

sınırlandırılmamış ve bölgesel fonlar için donörlerimize teşekkürlerimizi sunarız:  

Avrupa Birliği | Amerika Birleşik Devletleri | Kanada | Norveç | Fransa | Almanya | Özel Donörler 

Avustralya | Finlandiya | İsveç | Hollanda | Birleşik Krallık | Özel Donörler İspanya | Danimarka | 

Avustralya | İsviçre | Özel Donörler Kore Cumhuriyeti | İtalya | Belçika 
 

İLETİŞİM 

Rebecca Blackledge, Program Müdürü, blackled@unhcr.org 

 

BAĞLANTILAR 

Bölgesel Portal - Suriye Bölgesel Mülteci Müdahalesi | Bölgesel Portal - Akdeniz | UNHCR Türkiye 

İnternet Sitesi | Facebook | Hizmet Danışmanlığı | UNHCR Help (Yardım) Sayfası  
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