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ebeveynler için
mini rehber
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Eğitim ve eğitimin önemi 

Eğitim; öğrenme, bilgi, değer, inanç ve alışkanlıkların edinim sürecidir. Bir 
eğitim metodu olarak akla en başta ders anlatımı gelse de aslında hikâye 
anlatımları, çeşitli tartışmalar ve araştırmalar da eğitim yöntemlerinin 
içine girer. 

Eğitim, kişiye çevresindeki dünya hakkında ve içinde bulunduğu hayata 
dair bir bakış açısı kazandırmaya yarar ve kişinin hayatı anlamlandırmasına 
yardımcı olur. Kişi, eğitim sayesinde sesini duyurabilir. Bundan dolayı 
her çocuk ve yetişkinin eğitime erişim hakkı olmalıdır.

“Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğimiz en güçlü 
silahtır.”

NELSON MANDELA

FARK
YARATMA

HAYALLER
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Türkiye’deki eğitim sistemi

Türkiye Cumhuriyeti’nde zorunlu eğitim 12 yıl olup devlet okullarında 
eğitim dili Türkçedir. Zorunlu eğitim üç aşamaya ayrılmıştır: İlk aşaması 
dört yıl olan ilk öğretim, ikinci aşaması yine dört yıl süren orta öğretim 
ve son dört yıl ise lise öğretimidir. Bu aşamaları başarıyla tamamlayan 
kişilere lise diploması verilir. 

İlkokul: En az 66 aylık olması gereken öğrenciler için eğitimlerinin bu 
aşaması günlük veya temel beceriler vermeyi amaçlar. Okuma, yazma 
becerisi, basit matematiksel hesaplamalar, günlük hayatta sık sık 
karşılaşılan sosyal olaylar ve problemleri çözme becerisi öğretimin ilk 
kısmında verilir. 

Ortaokul: Ortaokulun amacı öğrencilerin akademik ve sosyal hayat 
bilgilerini genişletmek ve bireylerin kendilerini tanımasına fırsat vermektir. 
Bu nedenle ortaokullarda seçmeli dersler verilir, Bu nedenle bu seçmeli 
derslerden bazıları; sosyal bilimler, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı 
dil, sanat ve spor dersleridir. 

Lise Eğitimi: Ortaöğretimin sonunda, öğrenciler ortaokulda gördükleri 
derslerle alakalı sınava girerler ve bu sınavla yerleşecekleri liseler 
belirlenir. Öğrenciler, yetenek ve becerilerine göre meslek ve teknik, 
anadolu, sosyal bilimler ya da fen liselerine girebilirler. 
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Okullar, genellikle 08:30-09:00 arasında başlar ve 15:00-15:30 saatleri 
arasında biter. Dersler, kırk dakika olup, ders araları en az on beş 
dakikadır. Aynı zamanda, sabahçı ve öğlenci olmak üzere ikili vardiyalı 
sistemi benimseyen okullar ise 07:00 ya da 07:30 saatinde başlayıp ilk 
vardiyayı 12:30-13:00’da bitirirler. 12:40 ya da 13:10 saatleri, öğleden 
sonra dersleri olan öğrenciler için başlangıç saatleridir, 17:40-18:10 
saatleri arasında da okul biter. Görüldüğü gibi okul saatleri, okuldan 
okula göre değişebilir. Dolayısıyla çocuklarınızı okula kaydettirirken 
dikkatli olmalı ve çocuğunuzun okulundan, başlama ve bitiş saatini tam 
olarak öğrenmelisiniz. 

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için akademik takvim
aşağıdaki gibidir.

Akademik Takvim:
Eylül ayının ilk haftası, 1., 5. ve 9. sınıflar için oryantasyon dönemi

 - Eylül ayının ikinci haftası güz dönemi başlar
 - Kasım’da bir hafta ara
 - Ocak ayının ikinci haftası güz yarıyılı biter
 - İki haftalık dönem tatili
 - Şubat ayının ilk haftası bahar dönemi başlar
 - Nisan’da bir hafta ara
 - Haziran ayının 2. haftası bahar yarıyılı biter. 11 haftalık yaz  

tatili bahar döneminden sonra başlar.

Türkiye’de Bayramlar ve Tatiller • 1 Ocak Yılbaşı • 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 
• 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı • Ramazan 
Bayramı Arifesi (Yarım Gün) • Ramazan Bayramı (3 gün) •
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü • Kurban Bayramı 
Arifesi (Yarım Gün) • Kurban Bayramı (4 gün) • 30 Ağustos Zafer 
Bayramı • 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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Mülteci çocukların eğitimdeki
hak ve sorumlulukları

2016 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile mülteci çocuklar da dahil 
olmak üzere her bireyin eğitim hakkı güvence altına alınmıştır. Bu nedenle 
eğitim hakkından dil, din veya cinsiyete bakılmaksızın hiç kimse yoksun 
bırakılamaz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre hiç kimsenin 
eğitim hakkı engellenemez ve bundan dolayı Avrupa’daki tüm ülkeler 
eğitime erişim fırsatı sunmak zorundadırlar. Türkiye’de eğitim zorunlu 
ve ücretsizdir; aylık, dönemlik ve yıllık bir ödeme gerekmez. Devletin 
kontrolü altında modern ve bilimsel yöntemlerle eğitim süreci devam 
ederken öğrencilerin okula düzenli olarak devam etmesi zorunludur. 
Öğrencilerin okullarını başarıyla tamamlamaları için derslere katılım 
şarttır. Aksi takdirde devamsızlık başarısızlığa, notların düşmesine ve en 
sonunda ise yıl tekrarına neden olacaktır. Bu nedenle, öğrencilerin okula 
devam etmesi bir zorunluluktur. Bu konu öğretmenleri ve ebeveynleri 
tarafından dikkatle takip edilmelidir.

Okul Kaydı:
 - Her aile üyesi için, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden sağlanan 99 

ile başlayan geçici koruma kimliği ve kimlik numarası alınmalıdır. 
Ayrıca her mülteci ailenin Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet izni ve 
İçişleri Bakanlığı’na bağlı MERNİS sistemine kayıtlı geçerli bir adresi 
olmalıdır. Ebeveynler, kimlikleri ve kimlik numarası olmasa bile 
çocuklarını okula kayıt ettirebilirler. Bu durumda kimliği olmayan 
öğrenciler misafir öğrenci statüsünde olup kimliklerini alır almaz 
okula durumlarını bildirerek normal öğrenci durumuna gelebilirler.

 - Ebeveynler, çocuklarını okula kaydettirmek için kayıtlı adreslerine en 
yakın devlet okuluna giderek kayıt ettirebilirler. Kayıt işlemleri her ilde, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan İlçe Eğitim Komisyonu 
tarafından yürütülür.  Size en yakın devlet okulunu bulmak için Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın web sitesini (http://www.meb.gov.tr/baglantilar/
okullar/index.php) ziyaret edebilir veya 444 0 632 telefon numarasını 
kullanarak Milli Eğitim Bakanlığı’yla iletişime geçebilirsiniz.
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Türkiye’deki mülteci aileler
çocuklarına nasıl yardımcı olabilirler?

Eğitim süreci, mülteci ailelerin uyum sağlaması ile yakından bağlantılıdır. 
Ebeveynler, çocuklarının okula gitmelerinin zorunlu olduğunu unutmamalı 
ve yukarıda verilen ‘Kayıt Kılavuzunu’ takip ederek çocuklarının eğitimini 
desteklemelidir. Ayrıca okul ziyaretleri, veli toplantıları ve okul etkinliklerini 
takip etme, mülteci öğrencilerin okula devamlılığı için önemli rol oynar. 
Türkiye’deki okullarda genellikle dönemde en az bir kere veli toplantısı 
yapılır. Mülteci velilerin de bu toplantılara katılması gerekmektedir. 
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Türkiye’deki mülteci aileler ve
çocukları için destek programları

 - Aileler, çocuklarını okula yazdırdıktan sonra, Kızılay’ın üstlendiği 
Şartlı Eğitim Yardım Programı’na (ŞEY) başvurabilirler. Bu program, 
öğrencilerin okula düzenli katılımını teşvik eder. Eğer öğrenci ayda 
en az %80 okula katılım gösterirse mülteci aileler devletten nakit 
yardım alabilirler.
Daha fazla bilgilendirme için: https://www.unicef.org/turkey/şartlı-
eğitim-yardımı-programı-şey web sitesini inceleyebilir veya 168 
numaralı telefonu arayabilirler. 

 - Umut Projesi: Mülteci çocukların Türkiye’de yaşadıkları dil problemi 
ve sosyal hayatta karşılaştıkları çeşitli problemler akademik 
başarılarını etkiliyor. Umut Projesi, bu problemleri ortadan kaldırmayı 
amaçlayan bir projedir. Proje katılımcıları, mülteci çocukların gündelik 
hayatta karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak için ‘Cerego’ ve 
‘Minecraft’ gibi çeşitli eğitici programlar ve oyunları projeye dahil 
etmişlerdir. Toplam 147 çocuktan elde edilen proje verileri sonucunda 
uygulamaların etkinliği doğrulanmış ve bu uygulamaların eğitimsel 
amaçla kullanılabileceği, mülteci çocukların entegrasyonunda çok 
önemli bir rol oynayacağı kanıtlanmıştır. 

 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da mülteci çocukları 
korumak adına, mülteci kamplarının içinde ‘Çocuk Dostu Alanlar’ 
oluşturarak savaşta travmatize olmuş çocuklara psikolojik destek 
sağlamaktadır. Ayrıca toplumda olumlu roller üstlenmeleri için 
ergenleri ve gençleri desteklemektedir. Aşılama, yemek, kıyafet 
destekleriyle mülteci gençlerin temel ihtiyaçları ile ilgilenmektedir.
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ULM Projesi mülteci çocuklara
nasıl yardımcı olabilir?

ULM Proje Grubu olarak her çocuğun gelecekte bir yeri olduğuna ve 
dünyayı değiştirebileceğine inanıyoruz. Toplumda seslerini duyurmalarını 
ve potansiyellerine inanmalarını arzuluyoruz. ULM projesinin amacı, 
mülteci öğrencileri yalnızca akademik olarak desteklemek değil, 
aynı zamanda da okul ve sosyal hayatlarındaki başarıyı arttıracak 
motivasyonlarını sağlamaktır. Matematiğin çoğu öğrenci tarafından, 
hele ki ana dil haricinde bir dilde öğreniliyorsa, başarılması zor bir ders 
olarak görüldüğünün farkındayız. Bundan dolayı mülteci öğrenciler için 
daha az kelime ve daha fazla eğlenceli içerikle dolu Matematik kitapları 
hazırladık. Sınıftaki arkadaşlarıyla aynı seviyeye gelebilmeleri için öğretici 
resimler ve renklerle kitapları süsledik. Ayrıca soruların sözel kısımlarını 
Türkçe, İngilizce ve Arapça vererek hem öğrencilerin hem de velilerin 
rahatça anlayabileceği bir şekilde sunduk. ULM Projesi’nin mülteci 
çocukların akademik ve sosyal hayatlarındaki motivasyonları için yararlı 
bir proje olduğuna inanıyoruz.


