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Eğitim Sisteminin Temel Özellikleri 
Milli Eğitim Bakanlığı, Anayasada benimsenen merkezi yönetim ilkesi uyarınca Türkiye Cumhuriyetinde 
merkezden yönetilen tüm eğitim etkinliklerini yürütmekten sorumludur. 

Eğitim seviyeleri, Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim ve Yükseköğretim’den oluşmaktadır.  

Birinci kademe 4 yıl süreli ilkokul (1. 2. 3. ve 4. sınıf), ikinci kademe 4 yıl süreli ortaokul (5. 6. 7. ve 8. sınıf) 
ve üçüncü kademe 4 yıl süreli lise (9. 10. 11. ve 12. sınıf) olmak üzere 12 yıllık zorunlu kademeli olarak 
uygulanmaktadır. Ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için ilkokul, ortaokul ve lise kademesi yanında 
okul öncesi eğitim kademesi de zorunludur.  

Eğitim Sisteminin Aşamaları 
 
ISCED 0 

Erken Çocukluk Eğitimi ülkemizde 0-36 ay çocukları için Kreş ve Gündüz Bakımevlerini kapsamakta olup, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumluluğundadır. Ayrıca 0-36 ay özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için 
özel eğitim anaokullarında erken çocukluk eğitim birimleri bulunmakta olup bu birimler Milli Eğitim 
Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır. Okulöncesi eğitim, 36-
66 aylık çocuklar için açılan anaokulu ve uygulama sınıfları ile 48-66 aylık çocuklar için örgün ve yaygın 
eğitim kurumları bünyesinde açılan ana sınıflarında Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Özel Öğretim 
Kurumları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürütülmektedir. Ayrıca 37-66 ay özel eğitim ihtiyacı 
olan çocuklar için özel eğitim anaokulları bulunmakta olup bu okullar Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır. 

Türkiye’de zorunlu eğitim 2012-13 eğitim-öğretim yılından itibaren 12 yıla çıkartılarak üç kademeye 
ayrılmıştır. Birinci kademe 4 yıl süreli ilkokul (1. 2. 3. ve 4. sınıf), ikinci kademe 4 yıl süreli ortaokul (5. 6. 7. 
ve 8. sınıf) ve üçüncü kademe 4 yıl süreli lise (9. 10. 11. ve 12. sınıf) olarak düzenlenmiştir. 

ISCED 1 
İlkokul eğitimi 5.5  ile 10 yaş arası çocukları kapsamakta olup, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğünü  ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürütülmektedir. 
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için de özel eğitim ilkokulları bulunmakta olup bu okullar Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır. 

 



ISCED 2 

Ortaokul eğitimi; ortaokul ve imam hatip ortaokulları olmak üzere 10 yaş ile 14 yaş arası çocukları 
kapsamaktadır. Ortaokulların sorumluluğu  Temel Eğitim Genel Müdürlüğünü ile Özel Öğretim Kurumları 
Genel Müdürlüğü’nün, imam hatip ortaokullarının sorumluluğu ise  Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 
sorumluluğu altında yürütülmektedir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için de özel eğitim ortaokulları 
bulunmakta olup bu okullar Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır. 

ISCED 3 
Üst Ortaöğretim Eğitimi; Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, 
Mesleki ve Teknik Programları yürüten Liseler ile Anadolu İmam Hatip Liselerini kapsamaktadır. Söz 
konusu eğitim 14 ile 17 yaş arası çocuklara yönelik olup  Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretim Genel Müdürlüğü ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün  
sorumluluğu altında yürütülmektedir. 

 Ayrıca bu kademede özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitimi; özel eğitim mesleki eğitim merkezi 
(okulu), özel eğitim iş uygulama merkezi(okulu), özel eğitim meslek liselerinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında yürütülmektedir. 

Bununla birlikte her kademede ve bazı türlerde özel öğretim okul ve kurumları açılabilmekte olup bu 
kurumlar Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 

 

ISCED 5, ISCED 6, ISCED 7 
Yükseköğretim ise, 17 yaş üzeri bireyleri kapsamakta olup devlet ve vakıf üniversitelerinden oluşmaktadır. 
Yükseköğretim kademeleri önlisans, lisans ile yüksek lisans programlarından oluşmaktadır.  Yükseköğretim 
Kurulu, yükseköğretimle ilgili tüm eğitim faaliyetlerin düzenlenmesinden sorumludur. 

Eğitim sistemini oluşturan detaylı bilgilere erişmek için Eurypedia’yı incelemek gerekmektedir. Eurypedia, 
Türk eğitim sistemine ilişkin güncel ve geniş çaplı bilgiler sunarken, daha detaylı bilgiler için Mili Eğitim 
Bakanlığı Eurydice Türkiye Biriminin ana sayfasına erişim sağlanabilir. 

 

 

 

 

 

 

http://sgb.meb.gov.tr/eurydice/
http://sgb.meb.gov.tr/eurydice/


 

Ulusal Eğitim Sisteminin Yapısı 

 

  

  

Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretime yönelik hizmet öncesi öğretmen eğitimi 
üniversiteler tarafından yürütülmektedir. Halen, öğretmen yetiştirmedeki ana kaynak eğitim/eğitim 
bilimleri fakülteleridir. Öğretmen yetiştiren tüm programlar 4 yıllıktır. Bunun yanında, öğretmenliğe 
kaynak teşkil eden eğitim fakültesi dışındaki bölümlerden mezun olanlarayönelik pedagojik formasyonu 
kazandırma amacıyla pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları uygulanmaktadır. Öğretmen 
eğitiminin yapı ve programlar bakımından ana yönlendiricisi Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’dur. Bu süreçte, 
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve eğitim/eğitim bilimleri fakülteleri iş birliği içinde çalışmaktadır. 2006-2007 
öğretim yılında yapılan yeni düzenleme sürecinde, tüm öğretmen yetiştirme programlarına (müzik, beden 
eğitimi, resim, yabancı diller dâhil) “özel eğitim” dersi konulmuştur (Eurypedia, Bölüm9) 

Eurydice Ağı Tarafından Sağlanan Ortak Avrupa Başvuru 
Araçları 

 Ulusal Öğrenci Ücretleri ve Destek Sistemleri 
 Yüksek Öğretim Akademik Yılının Düzenlenmesi 
 Avrupa'da Okul Zamanı Düzenlemesi (İlköğretim ve genel orta öğretim)    
 Avrupa'da Tam Zamanlı Zorunlu Eğitimde Önerilen Yılık Öğretim Zamanı (Ders ve ülke olmasının yanı 

sıra notlar/aşamalar açısından da tam zamanlı zorunlu eğitim için sunulan) 
 Avrupa'da Öğretmen ve Okul Müdürleri Maaşları ve Ödenekleri (Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim 

öncesi ve üst ortaöğretimdeki öğretmen ve okul müdürlerinin maaşları ve ödenekleri) 

1.1.Tarihsel Gelişim 
 

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu, 600 yılı aşkın (1299-1920) bir süre ile 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın en güçlü ülkelerinden biri olan Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezi 
olmuştur. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesiyle (30 Ekim 

https://eacea.ec.europa.eu/eurydice/index.php/Publications:National_Student_Fee_and_Support_Systems_in_European_Higher_Education_%E2%80%93_2015/16
https://eacea.ec.europa.eu/eurydice/index.php/Publications:The_Organisation_of_the_Academic_Year_in_Higher_Education,_2015/16
https://eacea.ec.europa.eu/eurydice/index.php/Publications:Organisation_of_school_time_in_Europe._Primary_and_general_secondary_education:_2015/16_school_year
https://eacea.ec.europa.eu/eurydice/index.php/Publications:Recommended_Annual_Instruction_Time_in_Full-time_Compulsory_Education_in_Europe_2014/15
https://eacea.ec.europa.eu/eurydice/index.php/Publications:Teachers'_and_School_Heads'_Salaries_and_Allowances_in_Europe_%E2%80%93_2014/15
https://eacea.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/File:2015_Diagram_TR.png
https://eacea.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/File:Diagram_key_TR.png


1918) toprak bütünlüğünü kaybetmiş, Boğazların egemenliğini yitirmiş, ekonomik, askeri ve siyasi 
sınırlamalarla karşı karşıya kalmıştır. Bu süreçte, yeni bir devlet kurmaya yönelik çabalar başlamıştır. Türk 
bağımsızlık hareketi olarak nitelendirilebilecek bu girişimler, 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal’in 
Samsun’a çıkışıyla birlikte Kurtuluş Savaşına dönüşmüştür. Misak-ı Millî’nin Kabul edilmesi (28 Ocak 1920) 
ve ardından Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla (23 Nisan 1920) Anadolu’da ulusal egemenliğe dayanan yeni 
bir devlet kurulmuştur. Yeni devletin kurulmasıyla daha da gelişen Türk Kurtuluş Savaşı, çok zor koşullara 
rağmen kazanılmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşu Lozan Barış Antlaşmasıyla (24 Temmuz 
1923) Batılı Devletler tarafından da kabul edilmiştir. Lozan Antlaşması’nın imzalanmasıyla, daha önce, 10 
Ağustos 1920’de Batılı Devletlerle Osmanlı Devleti arasında imzalanmış olan Sevr Antlaşmasını da geçersiz 
hale getirmiştir. Lozan Barış Antlaşmasının imzalanmasından sonra iç politikadaki düzenlemelere öncelik 
verilmiştir. Bu bağlamda, daha 1923 yılı sona ermeden Ankara başkent olarak kabul edilmiş, ardından da 
Türk siyasi tarihinin belki de en büyük devrimi gerçekleştirilmiştir. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilan 
edilmesiyle Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulmuş olan yeni Türk devletinin rejiminin adı konulmuştur. Ancak 
genç cumhuriyetin nitelikleri, aynı günde (3 Mart 1924) kabul edilen üç önemli inkılap yasasıyla 
belirginleşmiştir. Bu yasalar şunlardır: 

 Şeriye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılması 
 Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu 
 Halifeliğin Kaldırılması Hakkında Kanun 

Bu yasalar çerçevesinde; Cumhuriyetin halk egemenliğine dayanması ve laik niteliği ortaya konulmuş ve 
Millî kültür, Millî birlik ve bilimsel esaslara dayalı bir eğitim sisteminin temelleri atılmıştır. Cumhuriyetin 
başlangıç yıllarında, Atatürk ve arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığını ve bağımsızlığını kalıcı 
kılmak için çağdaşlaşma hamlelerine başlamışlardır. Bunlardan bazıları; ulusal egemenliğe dayanan 1924 
Anayasası’nın kabulü, Türk Medeni Kanunu (17 Şubat 1926), Latin harflerinden oluşan yeni Türk 
alfabesinin kabulü (Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun-1 Kasım 1928) ve diğerleridir. 
Cumhuriyetin kuruluşundan Atatürk’ün ölümüne kadar geçen yaklaşık 15 yıl içinde, toplumsal yaşam, 
hukuk ve eğitim alanında yapılan reformlarla çağdaş, laik ve demokratik bir toplum oluşturmada ciddi 
mesafe alınmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni dünya düzeni, Türkiye’de de önemli toplumsal 
ve siyasal dönüşümlere yol açmıştır. Bunlardan birisi de, demokrasinin bir gereği olarak çok partili siyasal 
düzene geçiştir (1946). Bu gelişmenin ardından, yapılan genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nin 27 yıllık 
iktidarı sona ermiş, 1950 yılında Demokrat Parti iktidara gelmiştir. Türkiye’de çok partili dönem ile daha 
liberal ve demokratik bir ortam elde edilmiştir. Türkiye; 1924, 1961 ve 1982 yıllarında üç ayrı Anayasa 
hazırlamış ve uygulamaya koymuştur. Yapılan değişikliklerle birlikte halen 1982 TC Anayasası 
yürürlüktedir. Türk siyasi tarihinde üç askeri müdahale olmasına karşın, Türkiye; cumhuriyetin temel 
niteliklerini (demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti), çok partili siyasal sistemi ve parlamenter düzeni 
yaşatmayı sürdürmüştür. 15 Temmuz 2016 tarihinde ise Türkiye’nin mevcut demokratik düzenine, Millî 
güvenliğine, Millî birliğine ve Millî egemenliğine yönelen girişim, Devletin ve milletin birlikte karşı 
koymasıyla bertaraf edilmiş, demokrasi ve Millî egemenlik korunmuştur. 

Türkiye, dünyayla bütünleşme sürecinde, küresel ve bölgesel düzeyde birçok uluslararası örgütün üyesidir. 
Bunlardan bazıları; Birleşmiş Milletler, UNESCO, OECD, NATO, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (aday ülke), 
İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş birliği Daimi Komitesi (İSEDAK), Ekonomik İş birliği Teşkilatı 
(ECO), Karadeniz Ekonomik İş birliği (KEİ) vb. dir. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte yüzünü “Batı 
dünyası”na çeviren Türkiye, ABD ve Avrupa ülkeleriyle yakın ilişkiler kurmuştur. Türkiye aynı zamanda, 
Orta Doğu ve Avrasya ülkeleriyle de derin tarihsel ve kültürel bağlarından kaynaklanan iyi ilişkiler içindedir. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri, Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na 31 Temmuz 1959 
tarihinde yapmış olduğu ortaklık başvurusu ile başlamıştır. Bu süreç, 1 Aralık 1964 tarihinden geçerli olmak 
üzere 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan ortaklık anlaşması (Ankara Anlaşması) ile devam etmiştir. Ankara 
Anlaşması, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin hukuki temelini oluşturmaktadır. Türkiye-AB ilişkileri için 
10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi bir dönüm noktası olmuş ve Türkiye'nin 
adaylığı resmen onaylanmıştır. 17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Zirvesi'nde, AB-Türkiye ilişkilerinde bir dönüm 
noktası daha yaşanmış ve 3 Ekim 2005'te ülkemizle müzakerelere başlanması kararı alınmıştır. Katılım 
müzakereleri devam etmekte olup, müktesebat uyum çalışmaları sürdürülmektedir. 



 

1.2.Temel Yürütme ve Yasama Organları  

 
1982  Anayasası’na göre; Türkiye devleti bir cumhuriyettir (Madde 1). Türkiye Cumhuriyeti Devleti; insan 
haklarına saygılı, Atatürk Millîyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir (Madde 2). 
Türkiye devleti; üniter bir anlayış çerçevesinde, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür ve dili 
Türkçe’dir (Madde 3). Türkiye Cumhuriyeti bir “hukuk devleti”dir. Hem 1961 Anayasası hem de 1982 
Anayasası; Türkiye Cumhuriyetini sadece bir hukuk devleti olarak değil aynı zamanda “sosyal bir hukuk 
devleti” olarak nitelendirmiştir (Yönetim Hukuku, s.17). Türk kamu yönetiminde “kuvvetler ayrımı” ilkesi 
benimsenmiş olup  yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, yürütme görevi Cumhurbaşkanı ve 
Bakanlar Kurulu’na, yargı yetkisi de bağımsız mahkemelere verilmiştir. 

 126. Maddede de belirtildiği üzere, Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, 
ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. 

Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezî 
idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 

Türkiye’nin yukarıda özetlenen temel yapılanması çerçevesinde iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlar; 

Maliye Bakanlığı: Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve öğretime ait yatırım ve personel giderlerine bütçeden 
kaynak temin eder.   

Kalkınma Bakanlığı: Eğitime yönelik kalkınma planları ile kurumsal stratejik yönetim ve planlama 
konusunda koordinasyon, yönlendirme ile özel okulların yatırım faaliyetlerinde iş birliği sağlar.  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: Erken çocukluk çağındaki çocuklara yönelik olarak kreşlerde 0 – 36 ay 
arası çocuklara, gündüz bakım evlerinde 36- 66 ay arası çocuklara yönelik okul öncesi eğitim programları 
ile birlikte bakım hizmetleri sunar. Ayrıca, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sosyal içerme, 
rehabilitasyon, erişilebilirlik ve istihdam da dahil her türlü eğitimi ve sosyal hizmetlerin sunulmasına 
yönelik faaliyetler Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürütülür. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: İş gücü piyasasına yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve 
ülkemiz istihdam oranlarının artırılması amacına yönelik Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde projeler 
yürütür. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKGOP) otoritesi olarak AB fonlu eğitim ve istihdama yönelik hayat 
boyu öğrenme ve mesleki eğitim alanında projeler hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. 

İŞKUR: Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve 
değiştirme kurslarının programlarının onaylanması ve eğitim mekanlarının asgari standartlara sahip olup 
olmadığının tespit edilmesine ilişkin işlemlerinin yapılmasında iş birliği yapar. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Gençliğin kişisel, sosyal ve sportif faaliyetlerini destekleyici politikalar 
geliştirerek plan ve program dâhilinde yürütülmesine yönelik iş birliği sağlar. 

Sağlık Bakanlığı: Öğrencilerin okul, yurt/pansiyon ortamlarında sağlıklarını korumaya ve iyileştirmeye 
yönelik iş birliğini sağlar. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Organize Sanayi Bölgelerinde açılan ve açılacak özel ve resmi mesleki 
ve teknik eğitim kurumları ile ilgili olarak iş birliği yapar. Bu okullardaki öğrencilerin sanayi kuruluşlarında 
staj, iş başı ve beceri eğitimleri konusunda iş birliği yapılır. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: Denizcilik, uçak bakım, gemi yapımı, raylı sistemler 
teknolojisi, sivil havacılık ve ulaştırma hizmetleri alanlarında ulusal ve uluslararası sınıflamaları ve 
standartları belirler. Bu standartlar doğrultusunda iş birliği içinde mesleki ve teknik eğitim okul ve 
kurumlarında eğitim-öğretim hizmetleri yürütülür. 



Yükseköğretim Kurulu (YÖK): Millî eğitim sistemi içinde ortaöğretime dayalı en az dört yarıyılı kapsayan 
yükseköğretim (ISCED 5, 6, 7 ve 8) kademelerinden sorumludur. Meslek yüksekokulları, yüksekokullar ve 
üniversitelere ilişkin yaygınlaştırma, geliştirme faaliyetleri ile tüm idari ve eğitim hizmetlerini yürütür. 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM): Ortaöğretim (ISCED 3) kademesinden yükseköğretim 
(ISCED 5/6) kademesine geçişte gerekli olan sınav ve yerleştirme hizmetlerini sunar. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK):  

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı; yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler 
için yurtlar yapmak ve bunların işletmesini sağlamak, beslenme yardımı yapmak, eğitim, sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlerle milli ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak, yükseköğrenim öğrencilerine kredi veya 
burs vermek, öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştırmaktır 

TÜBİTAK: Eğitim ve öğretim alanında bilim ve teknolojiyi teşvik ederek araştırma- geliştirme faaliyetlerini 
destekler. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK): Beşer yıllık dönemlerde hazırlanan Resmi İstatistik Programı kapsamında 
ulusal veri yayınlama takvimine göre örgün ve yaygın eğitim istatistikleri ile eğitim harcamaları 
istatistiklerini    yayınlar. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK):  

Avrupa Birliğiyle uyumlu, uluslararası düzeyde kalite güvencesi sağlanmış ulusal yeterlilik sistemini kurmak 
(UMYS) ve işletmek amacıyla teknik ve mesleki alanlarda Ulusal Meslek Standartlarının hazırlanması, 
ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak Ulusal Yeterliklerin geliştirilmesi, uygulanması, 
bunlara ilişkin yetkilendirme, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ile Europass belgelerinin 
koordinasyonunun sağlanmasında iş birliği yapar. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB): “Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesini 
sağlamak amacıyla üniversiteler, yüksekokullar, meslekî ve teknik eğitim kurumları kurmak, kurulmuş 
bulunanlara iştirak etmek, iş birliği yapmak; ilgili kuruluşlarla iş birliği halinde görev tanımları yapmak, bu 
görev tanımlarına uygun öğretim programları hazırlanması ve uygulanmasını teşvik etmek; odalarca 
sürdürülen çıraklık ve meslekî eğitim hizmetlerinin uyumlu yürütülmesini teminen uygulamalara rehberlik 
etmek; oda ve borsaların yönetici ve personeline yönelik hizmet içi eğitim programları hazırlamak, 
uygulamak, bu amaçlarla gerektiğinde bir meslekî eğitim merkezi kurulmasını sağlar.” (5174 sayılı Türkiye 
Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu madde 56/z) 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK): Mesleki eğitim ve gerek duyulan alanlarda Millî 
Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde çalışır. 

Ulusal Ajans: Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla, eğitim ve gençlik 
alanında finansal destek, öğrenme ve hareketlilik fırsatları sağlayan programların yürütülmesini ve 
yenilerinin hayata geçirilmesini sağlar. 

Bu kurum ve kuruluşlar haricinde Millî Eğitim Bakanlığı, faaliyet gösterdiği alanlarla ilgili olarak 
gerektiğinde ihtiyaçları doğrultusunda diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri yapmaktadır. 

1.3.Nüfus: Demografik Durum, Diller ve Dinler  

Demografik Durum  
Türkiye’nin yüzölçümü 785.347 km2’dir. Türkiye idari olarak 81 il ve coğrafi olarak 7 bölgeye ayrılmaktadır. 
Türkiye’de ilk düzenli nüfus sayımı 1927 de, ikinci nüfus sayımı ise 1923’te yapılmış; 1930-1990 arası 
dönemde sonu 0 ve 5 ile biten her yıl sayım yapılmıştır. 1990’da yapılan nüfus sayımından sonra, 
sayımların 10 yılda bir yapılması kararlaştırılmıştır. En son nüfus sayımı 2000 yılında yapılmıştır. 2007 
yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kapsamında nüfus sayımları yapılmaktadır. 



Son olarak açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 31 Aralık 2016 tarihi itibari ile 
Türkiye'nin nüfusu 79.814.871 kişi olmuştur. 

Erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus 39 milyon 771 bin 221 kişidir. Buna göre toplam 
nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturmaktadır. 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma 
çağındaki) nüfusun oranı, 2016 yılında bir önceki yıla göre %1,6 artarak %68 olarak gerçekleşmiştir. Çocuk 
yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise %23,7’ye gerilerken, 65 ve daha yukarı 
yaştaki nüfusun oranı da %8,3’e yükselmiştir. 

TÜİK verilerine göre, Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye 
genelinde 2015 yılına göre 2 kişi artarak 104 kişidir. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 849 kişi ile nüfus 
yoğunluğunun en yüksek olduğu ildir. Bunu sırasıyla; 507 kişi ile Kocaeli, 352 kişi ile İzmir ve 290 kişi ile 
Gaziantep takip etmektedir. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye 
düşen 11 kişi ile Tunceli’dir. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 56, en 
küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 285 kişidir. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet 
edenlerin oranı 2015 yılında %92,1 iken, bu oran 2016 yılında %92,3’e yükseldi. Belde ve köylerde 
yaşayanların oranı ise %7,7 olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin iç göç istatistikleri incelendiğinde; 2007-16 yılları arasında 22.163.942 kişi yer değiştirmiştir. 
2015-2016 yılında ise 2.619.403 kişi yer değiştirmiştir. 2015-2016 döneminde aldığı göç verdiği göçten 
fazla olan yani net göçü pozitif olup (en fazla göç alan) en büyük ilk beş sıradaki iller sırasıyla Kocaeli, 
Tekirdağ, İzmir, Bursa ve Ankara olmuştur.  Yine aynı dönemde aldığı göç verdiği göçten az olan yani net 
göçü negatif olup (en fazla göç veren) en büyük ilk beş sıradaki iller sırasıyla İstanbul, Van, Mardin, Ağrı ve 
Diyarbakır olmuştur. 

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre 676 bin kişi artarak 3 milyon 900 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı ise 1,7 puanlık artış 
ile %12,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile %14,8 olarak 
tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,7 puanlık artış ile %23,3 olurken,15-64 yaş 
grubunda bu oran 1,8 puanlık artış ile %12,9 olarak gerçekleşti.  

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi 
artarak 26 milyon 956 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %45,3 oldu. 

TÜİK verilerine göre, işgücü 2017 yılı Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 175 
bin kişi artarak 30 milyon 855 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1 puan artarak %51,8 olarak gerçekleşti. 
Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,8 puanlık artışla %71,7, 
kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla %32,3 olarak gerçekleşti. 

Resmi Dil ve Azınlık Dilleri 
Türkiye Devleti’nin resmî dili Türkçe’dir (Anayasa, Madde 3). Eğitim ve öğretim diline ilişkin olarak 
Anayasanın 42. Maddesinde; “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk 
vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak 
yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. 
Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır.” denilmektedir. 

Yabancı dil eğitimi ve öğretimi, 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil 
ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmektedir. Kanun, her düzeydeki eğitim 
kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dilde öğretim yapan okulların tabi olacağı esasları 
belirlemektedir. Bu kanuna göre; 

• Türkiye’de eğitimi ve öğretimi yapılacak yabancı diller Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. 

• Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Sosyal 
Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ve Türk Kültürüyle ilgili diğer dersler; yabancı dille okutulamaz 
ve öğretilemez. 

http://tp/www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24638
http://ttp/www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24941


• İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında yabancı dille eğitim ve öğretimi yapılacak dersler 
ile okullar Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB); yükseköğretim kurumlarında yabancı dille eğitimi ve öğretimi 
yapılacak dersler ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapacak yükseköğretim kurumları Yükseköğretim 
Kurulunca (YÖK) belirlenir. 

Türkiye’de, yabancı dil öğretimine ilkokul 2.sınıfta başlanmakta ve yükseköğretimin sonuna kadar 
sürdürülmektedir. Ayrıca, ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerinde yabancı dille öğretim yapan 
(Tarih, Türkçe vb. dersler istisna olmak üzere) eğitim kurumları veya programlar açılabilmektedir. Halen, 
öğretimini kısmen veya tamamen yabancı dille yapan çok sayıda ortaöğretim ve yükseköğretim kurumu 
bulunmaktadır. Okullarda en yaygın olarak öğretilen yabancı dil İngilizce’dir. Bununla birlikte, Türk 
Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik ile 2012-2013 eğitim-öğretim 
yılından itibaren Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi seçmeli olarak ortaokullarda okutulmaya başlanmıştır.  

Lozan Antlaşması’na dayanan hakları, Anayasayla güvenceye alınmış olan azınlık ve yabancı okulları, kendi 
anadillerinde eğitim yaparlar. Bu kapsamda yer alan okullar; Fransız, Alman, İtalyan, Avusturyalı ve 
Amerikalılar tarafından kurulmuş özel yabancı okulları olup, bu okullara Türk çocukları da devam 
edebilmektedir. Diğer taraftan, Rum, Ermeni ve Musevi azınlıklar tarafından kurulmuş olan azınlık okulları 
(okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim okulları) bulunmaktadır. Bu okullara ise; kendi azınlığına 
mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler devam etmektedir ve kendi dillerinde öğretim 
yapılabilmektedir. 

2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci dönemi itibari ile, okul öncesi eğitim veren 6, ilkokul eğitimi veren 24, 
ortaokul eğitimi veren 21, lise eğitimi veren 11 azınlık okulu ve farklı eğitim kademelerinde 45 
milletlerarası okul bulunmaktadır. (Millî Eğitim İstatistikleri 2016-’17). Yabancı dille eğitim yapılan tüm 
okullarda Türkçe dersleri ve Türk kültürü ile ilgili dersler Türkçe yapılır. 

Örgün eğitim kurumlarının dışında, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak 
kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi amacıyla özel kurslar açılabilir, diğer kurslarda dil ve lehçe 
dersleri verilebilir. Buna göre Türkiye’de hangi dil ve lehçelerin eğitim ve öğretiminin yapılacağına Bakanlar 
Kurulunca karar verilir. Bu şekilde açılan kurs ve derslere en az ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında 
okuyan, mezun olan veya orta öğretim kurumlarından ayrılan öğrencilerle yetişkinler alınır. İlköğretim 
çağında olduğu hâlde okula devam etmeyenler, kursa alınmaz. Okul öncesi veya ilköğretim çağındaki özel 
eğitime ihtiyacı olan çocukların, yaş ve öğrenim durumlarına bakılmaz. Bu kurumlarda karma öğrenim 
yapılır.  

Dinler 
Anayasanın 2. Maddesinde düzenlendiği üzere, Türkiye Devleti laik bir ülkedir. Kişilerin dini inanç 
özgürlüğü T.C. Anayasasının koruması altındadır. Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
Din işlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Başbakanlığa bağlı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı 
kurulmuştur (Anayasa, Madde 136). 

 Türkiye’de yaşayanların büyük bir bölümü (%99,2) Müslümandır (TÜİK, Türiye’de Dini Hayat Araştırması, 
2014). Türkiye’de yaşayan topluluklar arasında İslam dinine ve İslam dininin çeşitli mezheplerine mensup 
olanların yanında çeşitli din ve mezheplere sahip olanlarda bulunmaktadır. Bunlar, Hıristiyanlar (Rum 
Ortodoks, Ermeni Apostolik, Süryani, Keldani), Yahudiler, Yezidiler ve diğerleridir. Hakları Lozan Barış 
antlaşmasıyla güvence altına alınan gayrimüslim azınlıkların, dini ibadet yerleri vardır. Bunların din 
hizmetleri kendileri tarafından düzenlenir (Lozan Barış Antlaşması). 

Laiklik, Türk millî eğitiminin temel ilkelerinden birisidir (Millî Eğitim Temel Kanunu, Madde 12). Din ve 
ahlâk eğitim ve öğretimi, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve 
orta-öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır (Anayasa, Madde 24). 

1.4.Politik ve Ekonomik Durum  



Türkiye, rekabet kurallarının işlediği, özel sektörün ekonomide öncü, kamunun ise düzenleyici rol oynadığı, 
liberal dış ticaret politikasının uygulandığı, mal ve hizmetlerin bireyler ve kurumlar arasında engelsiz olarak 
el değiştirebildiği bir serbest piyasa ekonomisidir. 

Türkiye’de son yıllarda ekonomideki yapısal reformlara büyük önem verilmektedir. Geçtiğimiz dönemde 
özelleştirme süreci hızlandırılmış, kamu maliyesine düzen getirilmiş, ayrıca mali piyasalardan başlamak 
üzere tarım, sağlık, sosyal güvenlik, enerji, ulaştırma ve haberleşme gibi sektörlerde önemli reformlar 
gerçekleştirilmiştir. 

Reformlar sayesinde ekonomik kurumların altyapısı güçlendirilmiş, özerk kurumlar oluşturulması suretiyle 
uluslararası piyasalarda meydana gelebilecek dalgalanmalara karşı ekonomi daha dayanıklı hale 
getirilmiştir. Sermaye piyasaları modern çağın anlayışına uygun şekilde yeniden düzenlenmiş, çoğu 
bürokratik engel ya kaldırılmış ya da asgarî ölçülere getirilmiştir. 

Ekonomik büyüme 
Dünyanın 18. ve Avrupa’nın 7. büyük ekonomisi olan Türkiye, en güçlü ekonomilerin temsil edildiği G-
20’nin faal bir üyesidir. 

Küresel malî kriz nedeniyle birçok ülke ekonomisinin daralma gösterdiği bir dönemde Türk ekonomisi 2008 
yılındaki ekonomik yavaşlamanın ve 2009 yılındaki küçülmenin ardından 2010 ve 2011 yıllarında 
sırasıyla % 9,2 ve % 8,5 oranında büyüme hızını yakalamıştır. 2002-2014 döneminde ortalama GSYH 
büyüme oranı % 4,9, 2010-2014 yıllarında ise % 5,4 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, 2015 yılında GSYH’deki 
büyüme hızı %6,1 ve 2016 yılında %2,9 şeklinde gerçekleşmiştir. Bu kapsamda 2002 yılında 3.492 ABD 
Doları olan kişi başına düşen GSYH, 2016 yılında 10.807 ABD Dolarına ulaşmıştır. 

Orta Vadeli Programa (2016-2018) göre Türkiye’nin, 2016 yılında % 4,5, 2017 ve 2018 yıllarında ise % 5 
oranında büyüme hızını yakalaması beklenmektedir. 

Dış ticaret 
Türkiye, 1980’lerden itibaren ticaret odaklı bir büyüme politikası takip etmektedir. Gerçekleştirilen 
ekonomik reformlarla ithalat kısıtlamaları kaldırılmış, korumacı politikalar azaltılmış ve döviz işlemleri 
serbest bırakılmıştır. 

Son yıllarda uygulanan ekonomik reformların bir sonucu olarak, dış ticaretin hacmi ve yapısı önemli ölçüde 
değişmiştir. 

2015 yılında Türkiye’nin ticaret hacmi 351 milyar ABD Dolarına ulaşmış, ihracat ise 144 milyar ABD Doları 
olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023 yılı için ana hedef 
ihracatı 500 milyar ABD Doları seviyesine çıkarmaktır. 

Türkiye’nin son beş yıllık dış ticaret istatistikleri aşağıda sunulmuştur. 

Türkiye’nin Dış Ticareti (milyar $) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

İhracat 152,6 151,8 157,6 143,9 142,5 

İthalat 236,5 251,7 242,1 207,2 198,6 

Hacim 389,1 403,5 399,7 351,1 341,2 

Kaynak: TÜİK 

Turizm 



Türkiye sahip olduğu zengin coğrafya ve tarihsel zenginlikleri nedeniyle sadece kıyı turizminde değil, sağlık, 
kültür, inanç, spor, mağara, avcılık, yayla ve kongre turizmi gibi alanlarda da güçlü bir altyapıya 
sahiptir.  Türkiye’ye 2016 yılında 25 milyon yabancı ziyaretçi giriş yapmış, turizm geliri 22 milyar Dolar 
olarak gerçekleşmiştir. 

Para Politikası 
Türkiye’de uygulanan para politikası, makro-ekonomik dengenin sağlanması ve son on yılda enflasyonun 
kontrol altına alınmasında önemli rol oynamıştır. 

Tüketici fiyatları endeksi 2015 yılında % 8,81 2016 yılında %8,53, 2017 yılında ise %11,92 oranında 
gerçekleşmiştir. 

2.Örgütlenme ve Yönetim  

Türkiye’de zorunlu eğitim 2012-13 eğitim-öğretim yılından itibaren 12 yıla çıkartılarak üç kademeye 
ayrılmıştır. Birinci kademe 4 yıl süreli ilkokul (1. 2. 3. ve 4. sınıf), ikinci kademe 4 yıl süreli ortaokul (5. 6. 7. 
ve 8. sınıf) ve üçüncü kademe 4 yıl süreli Lise (9. 10. 11. ve 12. sınıf) olarak düzenlenmiştir. Özel eğitim 
ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerine yönelik okul öncesi, ilkokul, ortaokul, mesleki ve teknik ortaöğretim 
programları ile özel eğitim programlarının uygulandığı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde 
özel eğitim kurumları bulunmakta olup bu kurumlar Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün sorumluluğu altında faaliyetlerini devam ettirmektedir. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 0-36 ay çocukları için okul öncesi eğitim programları ile birlikte bakım 
hizmetleri sunar. Zorunlu eğitimden önce okulöncesi eğitim, 36-66 aylık çocuklar için açılan anaokulu ve 
uygulama sınıfları ile 48-66 aylık çocuklar için örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde Özel Öğretim 
Kurumları Genel Müdürlüğü açılan ana sınıflarında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile 
sorumluluğu altında yürütülmektedir.  

Her kademede ve bazı türlerde özel öğretim okul ve kurumları açılabilmekte olup bu kurumlar Özel 
Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 

Yükseköğretim 17 yaş üzeri bireyleri kapsamakta olup devlet ve vakıf üniversitelerinden tarafından 
yürütülmektedir. Yükseköğretim kademeleri önlisans, lisans ile yüksek lisans programlarından 
oluşmaktadır. Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretimle ilgili tüm eğitim faaliyetlerin düzenlenmesinden 
sorumludur. 

2.1.Temel Prensipler ve Ulusal Politikalar  

Türk eğitim sistemini bir bütünlük içinde ele alan yasa ise 1973 yılında yürürlüğe giren 1739 sayılı Millî 
Eğitim Temel Kanunu olmuştur.   

Bu kanun kapsamında Türk Millî eğitim sisteminin temel ilkeleri; 

 Anayasada ifadesini bulan tüm ilke ve prensipler doğrultusunda laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan 
Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş 
yurttaşlar olarak yetiştirmek; 

 Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve 
karaktere sahip, insan haklarına saygılı, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 

 İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı 
kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun 
mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; 



 Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan Millî birlik ve 
bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk 
Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. 

 Türk millî eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, iki ana bölümden kurulur. 
Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. 
Yaygın eğitim ise, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. 

6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı 
Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler ile Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğüne bağlı olan mesleki eğitim merkezleri zorunlu eğitim kapsamına alınarak Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. 

1961 yılında yürürlüğe giren 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Türkiye’de temel eğitim seviyesinde 
eğitim-öğretim hizmetlerini düzenleyen kanundur. Türkiye’de temel eğitim zorunlu olmayan okul öncesi 
eğitimin ardından zorunlu olan ilkokul ve ortaokul kademelerini kapsar. 

Okul öncesi eğitim kurumlarında zorunlu öğrenim çağına gelmemiş olan çocuklar eğitilir.  İsteğe bağlı 
tamamlayıcı sınıflarda ve kurslarda, ilköğrenim çağı dışına çıkmış olup da üst dereceli öğrenim kurumlarına 
gidememiş olan yurttaşlardan genel bilgilerini artırmak ve kendilerinin daha iyi bir iş ve üretim unsuru 
olarak yetiştirilmeleri amacıyla öğretim yapılır. Bu kurumlar gerçek ve tüzel kişilerle belediyeler, özel 
idareler ve Devlet tarafından açılabilir. 

Türkiye’de 222 sayılı Kanun ile 1997 yılından önce zorunlu eğitim 5 yıllık ilkokul dönemini kapsamakta iken 
yapılan değişiklikle 8 yıllık zorunlu kesintisiz ilköğretim uygulamasına geçilmiştir.  2012 yılında 222 sayılı 
Kanunda yapılan reform niteliğindeki değişiklikle 8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitim 12 yıllık zorunlu kademeli 
eğitime dönüştürülmüştür.  Birinci kademe 4 yıl süreli ilkokul (1. 2. 3. ve 4. sınıf), ikinci kademe 4 yıl süreli 
ortaokul (5. 6. 7. ve 8. sınıf) ve üçüncü kademe 4 yıl süreli lise (9. 10. 11. ve 12. sınıf) olarak 
düzenlenmiştir. 

İlköğretim; 222 sayılı Kanunda belirtilen amacı gerçekleştirmek için kurulmuş dört yıl süreli ve zorunlu 
ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşmaktadır. 

Ortaöğretim kademesinin amacı, kapsamı ve esasları, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 07/09-2013 
tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. 

Ortaöğretim kurumları işlevlerini Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, 
evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun; öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik 
kurum kültürü anlayışıyla yerine getirir. 

Ortaöğretim kurumları, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan yatılı 
ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır. Bu kurumlar; fen liseleri, sosyal bilimler 
liseleri, Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik 
Anadolu liseleri, , mesleki eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerinden oluşur. 

2012 yılında yapılan değişiklikle 4 yıl süreli eğitim veren ortaöğretim kurumları zorunlu eğitim kapsamına 
alınmıştır. 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 
mesleki eğitim merkezleri zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. 

Mesleki ve teknik eğitimde reform yasası olarak nitelendirilebilecek yasa ise 1986 ‘da yürürlüğe giren 3308 
sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’dur. Bu alandaki bütün düzenlemelerin yasal dayanağı niteliğindeki bu yasaya 
göre; meslekî ve teknik eğitim programları ile mesleki eğitim merkezi programlarının uygulandığı her tür 
ve derecedeki örgün, yaygın eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak meslekî eğitimin; 
plânlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında kararlar almak ve Bakanlığa görüş bildirmek 



üzere, Bakanlıkta Mesleki Eğitim Kurulu kurulur. Bu Kurulun kararları Bakanlık ve ilgili meslek 
kuruluşlarınca yürütülür. İl düzeyinde ise İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu oluşturulur. 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere sunulan eğitim hizmetleri 7/7/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 Sayılı 
Engelliler Hakkında Kanun, 6/6/1997 tarihinde yürürlüğe giren 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
31.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Bununla 
birlikte 5580 sayılı Kanun kapsamında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri özel eğitim ihtiyacı olan 
bireylere hizmetler sunulmaktadır. 

Cumhuriyet Döneminde yükseköğretim alanında Mayıs 1933 yılında çıkarılan 2252 sayılı Kanun reform 
niteliğinde değişiklikler getirmiştir. 1869 yılında çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi (Genel Eğitim 
Tüzüğü) ile kurulması kararlaştırılan ve 1870 yılında İstanbul’da açılan Darülfünun (Üniversite) kaldırılmış, 
yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur (Türk Eğitim Tarihi s.326). Temmuz 1973’te 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanunu yayınlanmıştır. Bu yasa Üniversitelerin görevlerini ayrıntılı biçimde belirlemiştir. Bu 
görevler özetle; öğrenci yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, ulusal ve uluslararası 
bilim ve araştırma kurumları ile iş birliği yapmak ve toplumun genel düzeyini yükseltici bilimsel verileri 
yaymaktır. 6 Kasım 1981’de de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile yükseköğretimin yapısı ve işleyişi 
kapsamlı biçimde değiştirilmiştir. Yasa, yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri, yükseköğretim kurumlarının 
ve üst kuruluşlarının örgütlenme, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, 
yayın, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili konuları düzenlemektedir. 2547 sayılı yasada 
yükseköğretimi düzenleyecek üst kuruluşlar olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Üniversitelerarası Kurul 
(ÜAK) belirlenmiştir. Yükseköğretim Kurulu, tüm yükseköğretimi düzenleyen ve yükseköğretim 
kurumlarının faaliyetlerine yön veren, özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluştur. Bu Kurula 
Yükseköğretim Denetleme Kurulu ile gerekli planlama, araştırma, geliştirme, değerlendirme, bütçe, 
yatırım ve koordinasyon faaliyetleri ile ilgili birimler bağlıdır. Kurulun temel görevleri eğitim-öğretim 
etkinliklerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması, gereksinim duyulan öğretim elemanlarının yetiştirilmesi, 
üniversitelere ayrılan kaynakların etkili biçimde kullanılmasının sağlanmasını gözetim ve denetim altında 
bulundurmak ve yükseköğretim kurumları arasında belirlenen ilke ve hedefler doğrultusunda birleştirici, 
bütünleştirici, sürekli, ahenkli ve geliştirici iş birliği ve koordinasyonu sağlamak olarak özetlenebilir. Yasa 
ile oluşturulan Üniversitelerarası Kurul akademik bir organdır. Kurul’un görevleri; yükseköğretimin 
planlanması çerçevesinde, üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini 
koordine etmek, uygulamaları değerlendirmek, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere önerilerde 
bulunmak, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak önlemleri teklif etmek, eğitim-öğretim, 
bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleriyle ilgili çalışmalar yapmaktır. 1982 Anayasasında yükseköğretim 
kurumları ve yükseköğretim üst kuruluşlarıyla ilgili düzenlemeler yer almaktadır (Madde 130 ve 131). Bu 
maddelerde özetle; kamu tüzel kişiliğine sahip ve bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerin Devlet tarafından 
kanunla kurulacağı, kazanç amacına yönelik olmamak koşulu ile vakıflar tarafından yükseköğretim 
kurumlarının kurulabileceği, Yükseköğretim Kurulu üyelerinin ve rektörlerin Cumhurbaşkanınca atanacağı 
konuları hükme bağlanmaktadır. 

Eğitim ve öğretimde politikalar geliştirmek ve faaliyetlerin plan ve program dahilinde yürütülmesini 
sağlamak üzere kalkınma planları, stratejik planlar hazırlanmakta ve Millî Eğitim Şuraları 
düzenlenmektedir. 

Kalkınma Planları: Türkiye’de 1963 yılından itibaren planlı kalkınma dönemi başlamıştır. Son olarak 
Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) dönemi bitmiş, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) dönemine 
girilmiştir. Kalkınma planlarında, tüm sektörlerle birlikte “eğitim” sektörü de ayrı bir bölümde ele 
alınmaktadır. 

Onuncu kalkınma planında eğitime ilişkin olarak şu politikalara yer verilmiştir; 

 Bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü 
piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşüm sürdürülecektir. 

 Okul türlerinin azaltıldığı, programlar arası esnek geçişlerin olduğu, öğrencilere yönelik sportif, sanatsal 
ve kültürel aktivitelerin daha fazla yer aldığı, sınav odaklı olmayan, bireysel farklılıkları gözeten bir 
dönüşüm programı uygulanacaktır. 



 Öğrencilerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan okul öncesi eğitim, imkânları 
kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde yaygınlaştırılacaktır. 

 İlk ve orta öğretimde başta özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve kız çocukları olmak üzere tüm 
çocukların okula erişimi sağlanacak, sınıf tekrarı ve okul terki azaltılacaktır. 

 Yetersizlikten etkilenmiş özel eğitim ihtiyacı olan bireyler ile özel yetenekli bireylerin, bütünleştirme 
eğitimi doğrultusunda, uygun ortamlarda eğitimlerinin sağlanması amacıyla beşeri ve fiziki altyapı 
güçlendirilecektir. 

 Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanacak, bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede 
öğrenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. 

 Öğretmen yetiştiren fakülteler ile okullar arasındaki etkileşim güçlendirilecek; öğretmen yetiştirme ve 
geliştirme sistemi, öğretmen ve öğrenci yeterliliklerini esas alan, kişisel ve mesleki gelişimi sürekli 
teşvik eden bir yapıda düzenlenecektir 

 Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır. 
 Eğitimde alternatif finansman modelleri geliştirilecek, özel sektörün eğitim kurumu açması, özel kesim 

ve meslek örgütlerinin mesleki eğitim sürecine idari ve mali yönden aktif katılımı özendirilecektir. 
 Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı geliştirilecek, öğrenci ve 

öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri artırılacaktır. FATİH Projesi tamamlanacak ve 
teknolojinin eğitime entegrasyonu konusunda nitel ve nicel göstergeler geliştirilerek etki 
değerlendirmesi yapılacaktır. 

 Ulusal Yeterlilik Çerçevesi oluşturularak eğitim ve öğretim programları ulusal meslek standartlarına 
göre güncellenecek, önceki öğrenmelerin tanınmasını içeren, öğrenci hareketliliğini destekleyen ulusal 
ve uluslararası geçerliliğe sahip diploma ve sertifikasyon sistemi geliştirilecektir. 

 Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve 
çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya dönüştürülecektir. 

 Yükseköğretim kurumları çeşitlendirilecek ve yükseköğretim sistemi uluslararası öğrenciler ve öğretim 
üyeleri için çekim merkezi haline getirilecektir. 

Stratejik Planlar: 5018 sayılı Kanunda stratejik plan,  “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, 
temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek 
yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı ilk stratejik 
planı 2010- 2014 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmış ve uygulanmıştır.  Millî Eğitim Bakanlığı 2015–
2019 Stratejik Planı, yasal düzenlemeler ve üst politika belgeleri ışığında hazırlanmıştır. Bu plan 
kapsamında; bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak, bütün bireylere 
çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil 
becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireylerin 
yetişmesine imkân sağlamak, beşeri, mali, fiziki ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını 
iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis 
etmek stratejik amaçlarına yer verilmiştir. 

Millî Eğitim Şurası: Türk Eğitim Sistemine en geniş anlamda yön vermek amacıyla görüş ve önerilerin 
sunulup tartışıldığı ve kuruluşu, çalışmaları kanunla düzenlenen Millî Eğitim Şuraları ilk kez 1939 yılında 
toplanmıştır. En son olarak 19 uncusu (2014 yılı) toplanan bu şuralar Bakanlığın danışma organı niteliğinde 
olup, kararları bağlayıcı değil, Bakanlığa yol gösterici ve tavsiye niteliğindedir. 

Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı; 1926 tarihinde kabul edilen 789 sayılı Maarif Teşkilatına Dair 
Kanun’dan sonra 2011 yılında yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Bu yasaya göre Millî Eğitim Bakanlığı ‘merkez 
teşkilatı’, ‘taşra teşkilatı’, ve ‘yurtdışı teşkilatı’ olmak üzere üç bölümden oluşturulmuştur. Bakanlık merkez 
teşkilatı; Bakanlık Makamı, Müsteşarlık Makamı, Talim ve Terbiye Kurulu, müsteşar yardımcıları ve 21 
hizmet biriminden oluşur. Taşra teşkilatı, her ilde ve ilçede bir Millî eğitim müdürlüğü bulunacak şekilde 
düzenlenmiştir. Bakanlık yurtdışı teşkilatı, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak kurulur. Yurtdışı Teşkilatı, 
Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri ve başkonsoloslukları nezdindeki eğitim müşavirlikleri ve eğitim 
ataşelikleri şeklinde düzenlenmiştir. 



Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim ile ilgili yol haritası Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı (2014-2018) hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Söz konusu strateji belgesinde Mesleki Ve 
Teknik Eğitime Erişim, Mesleki Ve Teknik Eğitimde Kalite ve Mesleki Ve Teknik Eğitim İle İstihdam politika 
eksenleri kapsamında politikalar belirlenmiştir. 

 

2.2.Hayatboyu Öğrenme Stratejisi  

 
Boyu Öğrenmenin gelişmeye ve önem kazanmaya başlaması ile eğitim; zaman ve mekândan bağımsız hem 
okul eğitimini hem de okul dışı eğitimi kapsayan tüm eğitsel etkinliklerin temel bileşeni olarak ortaya 
çıkmıştır. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2000 yılında açıklanan Hayat Boyu Öğrenme 
Memorandumunda aşağıda belirtilen altı temel stratejinin, Hayat Boyu Öğrenmenin tanımlanması ve 
yaygınlaşmasında gerekli olduğuna değinilmiş ve 21. yy.’daki Hayat Boyu Öğrenmenin genel çerçevesi 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

1. Herkes için yeni temel beceriler, 

2. İnsan kaynaklarına daha fazla yatırım, 

3. Eğitimde yeniliklerin ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi, 

4. Her türlü eğitime değer verilmesi/ belgelendirilmesi, 

5. Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesi, 

6. Eğitimin mümkün olduğunca öğrenenlere yakınlaştırılması ile erişim zorluğu olan kesimlere ulaşmak için 
bilgi iletişim teknolojisinden yararlanma, yerel ve bölgesel merkezli girişimler için HBÖ yaklaşımı, çok 
amaçlı öğrenme merkezleri, öğrenen toplum için bilgi ağlarından yararlanma olarak belirlenmiştir. 

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme kavramı yeni olmamakla birlikte 2000’li yıllarda hız kazanmıştır. Bu 
kapsamda 9. Kalkınma Planı dikkate alınarak 2009-2013 Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi hazırlanmış 
ve Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanarak kabul edilmiştir. Okul öncesinden yaşlıların eğitimine, 
mevzuat düzenlemesinden eğitimin finansmanına kadar eğitim/öğretim ile ilgili bütün konuları kapsayan 
16 öncelik ve 68 tedbirden oluşan faaliyetler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmıştır. İlgili 
raporlar altışar aylık dönemlerde Meslekî Eğitim Kuruluna sunulmuştur. 2009-2013 dönemi Türkiye Hayat 
Boyu Öğrenme Strateji Belgesiyle oluşturulmaya başlanan hayat boyu öğrenme sisteminin, önümüzdeki 
dönemde (2014-2018) ulusal ve uluslararası yaklaşımlar doğrultusunda daha sistematik bir yapıya 
kavuşturulması hedeflenmektedir. 2014-2018 dönemi Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı 
hazırlık aşamasında üst politika belgeleri ve ilgili strateji belgelerine ek olarak, sorumlu kurum ve 
kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen çalıştaylardan elde 
edilen bilgilerde dikkate alınmıştır. Hayat Boyu Öğrenme sisteminin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya 
yönelik olarak hazırlanan 2014-2018 dönemi Ulusal Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesinde; 

1. Toplumda HBÖ Kültürü ve Farkındalığının Oluşturulması 

2. HBÖ Fırsatlarının ve Sunumunun Artırılması 

3. Hayat Boyu Öğrenme Fırsatlarına Erişimin Artırılması 

4. Hayat Boyu Rehberlik ve Danışmanlık Sisteminin Geliştirilmesi 

5. Önceki Öğrenmelerin Tanınması ( ÖÖT ) Sisteminin Geliştirilmesi 

6. Hayat Boyu Öğrenme İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi önceliklerine yer verilmiştir. 

2.3.Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi ve Yapısı  



Okul öncesi eğitim: 36-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan bağımsız anaokullarında ve 48-66 aylık 
çocukların eğitimi amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde açılan anasınıfları ile uygulama 
sınıflarında yapılır. Anaokulu ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 
ayını tamamlayan ve 66 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılır. Anasınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın 
eylül ayı sonu itibarıyla 48 ayını dolduran ve 66 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir. Ancak bir grup 
oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-48 ay arası çocuklar da ana sınıfına kaydedilebilir. 
Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları velisinin vereceği 
dilekçe; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile 
okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir (MEB Okulöncesi ve İlköğretim 
Kurumları Yönetmeliği).  

İlköğretim kurumları: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli zorunlu ve farklı programlar 
arasında tercihe imkan veren ortaokullar ile imam hatip ortaokullarından oluşur. Ortaokullar ile imam-
hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre 
seçimlik dersler oluşturulur. 

Açık Öğretim Ortaokulu: İlkokulu bitiren ancak herhangi bir nedenle ortaokula devam edememiş 
vatandaşlara yönelik olarak uzaktan öğretim yöntemi ile ortaokulu tamamlama olanağı sağlayan 
kurumdur. Mecburi ilköğretim çağı 5 yaş (66 ayını dolduran) -13 yaş grubundaki çocukları kapsadığı için 
açıköğretim ortaokulu, kayıt tarihi itibariyle 14 yaşından gün alan çocukları kapsar.  

Ortaöğretim: Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren 
genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar.  

Genel Ortaöğretim: İlköğretime dayalı en az dört yıllık zorunlu eğitimle öğrencilere genel kültür 
kazandırmanın yanı sıra, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yükseköğretime hayata ve iş alanlarına 
hazırlayan eğitim öğretim sürecidir. Genel Ortaöğretim Kurumları; Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, 
Fen Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerini kapsamaktadır. 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim: İlköğretime dayalı en az dört yıllık zorunlu eğitimle öğrencilere genel 
kültür kazandırmanın yanı sıra, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yükseköğretime, mesleğe, hayata 
ve iş alanlarına hazırlayan eğitim öğretim sürecidir. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları; Mesleki ve 
Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Çok Programlı 
Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liselerinden oluşmaktadır. 

Açık Öğretim Lisesi: Yüz yüze eğitim yapan örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen, örgün eğitim 
çağını geçiren ve liseye devam ederken açık öğretim lisesine geçmek isteyen öğrencilere hizmet 
vermektedir. Açık öğretim lisesinde ders geçme ve kredi sistemi ile öğretim verilmektedir. Ortaöğretim 
kurumlarına kaydolmak için ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve öğretim yılının başlayacağı 
tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma şartı aranır. Yaş şartını taşımayan öğrencilerin örgün ortaöğretim 
kurumlarına kayıtları yapılmaz. 

Yükseköğretim sistemi ortaöğretim sonrası en az iki yıl süreli programlar uygulayan tüm kurumları 
kapsamakta olup, üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri, vakıf meslek yüksekokulları ve üniversite dışı 
diğer yükseköğretim kurumlarından (polis ve askeri yüksekokullar ve akademiler) oluşmaktadır. 
Üniversiteler tam zamanlı olup lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlar uygulayan enstitülerin 
yanı sıra, yüksek lisans derecesine götüren altı ve beş yıllık, lisans derecesine götüren dört yıllık fakülteler 
ve mesleki eğitim ağırlıklı dört yıllık yüksekokullar, ön lisans derecesine götüren tamamen mesleki eğitim 
içerikli iki yıllık meslek yüksekokullarından oluşur. Meslek yüksekokulları üniversiteye bağlı olmaksızın 
vakıflar bünyesinde bağımsız olarak da kurulabilmektedir. Her kademedeki yükseköğretim programlarına 
giriş akademik ya da mesleki-teknik ortaöğretim okullarından birisinden mezun olma ve merkezi düzeyde 
yapılan sınavlarda başarılı olma koşuluna bağlıdır. Üniversiteler mesleki ve akademik alanlarda her hangi 
bir derece ya da diplomaya götüren kendi eğitim programlarını oluşturma, eğitim ve araştırma 
hizmetlerini hazırlama, sunma ve değerlendirme konularında akademik özerkliğe sahiptirler. 
Yükseköğretimin amaçları arasında Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve 
mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve 
hızlandıracak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline 



gelmesini sağlamak ve yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma 
yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek 
olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla iş birliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline 
gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak yer almaktadır. 

Ülkemizde özel eğitim hizmetlerinin amacı; Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri esas alınarak; 
özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
kapasitelerini en üst düzeyde kullanmaları, üst öğrenime, meslek hayatına ve toplumsal yaşama 
hazırlanmalarını sağlamaktır. 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim hizmetleri ile bu 
hizmetlere erişimle ilgili iş ve işlemler Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerince yürütülmektedir. 
Rehberlik ve araştırma merkezlerinde yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucuna göre özel 
eğitim ihtiyacı olan bireyler için her tür ve kademede kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla 
eğitim hizmeti verilebildiği gibi Bakanlıkça bu bireyler için özel eğitim okul ve kurumları da açılmaktadır. Bu 
kapsamda görme, işitme, ortopedik, zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler ve özel 
yetenekli  bireylere kurumsal düzeyde eğitim hizmeti verilmektedir. Ayrıca zorunlu eğitim çağında olan ve 
sağlık problemleri nedeniyle doğrudan eğitim kurumlarından yararlanamayacak durumdaki özel eğitim 
ihtiyacı olan bireyler için de evde ya da hastanede eğitim hizmetleri sunulmaktadır. Özel eğitim ihtiyacı 
olan bireylerin en az sınırlandırılmış ortamda eğitim almaları esası gözetilerek eğitimlerine öncelikle 
normal gelişim gösteren akranlarının devam ettiği sınıflarda, özel eğitim sınıflarında, gündüzlü ve/veya 
yatılı özel eğitim okullarında/kurumlarında devam etmeleri yönünde tedbirler alınmaktadır. 

Ülkemizde öğrencilerin ve velilerin hak ve sorumlulukları 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî 
Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile 28758 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilmiştir.  Bunun dışında 
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bütün vatandaşlarımızdan 
gelen her türlü bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikâyeti, etkin ve hızlı bir şekilde çözüme 
kavuşturmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi, “MEBİM 147” hattı kurulmuştur.  

Ülkemizdeki Özel Eğitim Uygulamaları 
Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları 

Kaynaştırma/Bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, 
destek eğitim hizmetleri de sağlanarak normal gelişim gösteren akranları ile birlikte resmî ve özel; okul 
öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim 
uygulamalarıdır. Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini, normal 
gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim sınıflarında 
yarı zamanlı olarak da sürdürebilirler. Yarı zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları, öğrencilerin 
bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte 
katılmaları yoluyla gerçekleştirilir. 

Destek Eğitim Odaları: Destek eğitim odaları okul ve kurumlarda, normal gelişim gösteren akranlarıyla 
birlikte aynı sınıfta tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitime 
ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler için özel eğitim desteği verilmesi amacıyla Özel Eğitim 
Hizmetleri Yönetmeliğinin 28 inci maddesinde yer alan hükümler gereği il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince 
açılmaktadır. 

Özel Eğitim Sınıfları: Özel eğitim sınıfları Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 25 inci maddesinde yer alan 
hükümler gereği il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî eğitim 
müdürlüklerince açılmaktadır. Bu kapsamda söz konusu Yönetmeliğin 26’ncı maddesince ‘Bulunduğu 
okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfları açılabilmektedir. Bu sınıflara 
zorunlu öğrenim çağındaki bireylerden okul öncesi eğitim programı ile ilköğretim kurumları programlarını 
takip edebilecek durumda olan bireyler devam edebilmektedir. Ayrıca aynı Yönetmeliğin 27’nci 
maddesince okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarında özel eğitim 



programı uygulanmak üzere ‘Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programından farklı bir eğitim 
programı uygulayan özel eğitim sınıfları açılabilmektedir. Bu sınıflara zorunlu öğrenim çağındaki 
bireylerden ilköğretim, genel veya mesleki ortaöğretim programlarını takip edemeyecek durumda olan 
bireyler devam edebilmektedir. 

Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireyler İçin Açılan Okul Öncesi Eğitim Kurumları 37-66 ay arasındaki özel eğitime 
ihtiyacı olan çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunlu olup çocukların bu dönem eğitimlerini öncelikle okul 
öncesi eğitim kurumlarında kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında 
yetersizliği olmayan akranları ile aynı sınıfta veya özel eğitim sınıflarında sürdürmeleri esastır. Ancak 
kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerin sürdüremeyen 37-66 ay arasındaki çocuklar için özel eğitim 
anaokulu, 48-66 ay arasındaki çocuklar için okul ve kurumlar bünyesinde özel eğitim ana sınıfları açılabilir. 
Ayrıca 0-36 ay arasındaki özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk eğitim hizmeti sunmak 
amacıyla özel eğitim anaokulu ile özel eğitim merkezleri (okulları) bünyesinde bu aylar arasındaki özel 
eğitime ihtiyacı olan çocuklara eğitim hizmeti sunmak üzere özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi 
doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından özel eğitim erken çocukluk eğitim birimleri açılabilir. 

Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireyler İçin Açılan İlköğretim Kurumları; işitme, görme, ortopedik veya hafif 
düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin ilköğretim kademesindeki eğitimlerini öncelikle normal 
gelişim gösteren akranlarının devam ettiği okullarda kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim 
uygulamaları kapsamında sürdürmeleri esas olmakla birlikte işitme, görme veya ortopedik yetersizliği olan 
bireyler için gündüzlü ve/veya yatılı ilkokullar ile ortaokullar; hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan 
bireyler için gündüzlü ilkokullar ve ortaokullar Bakanlıkça açılarak bu bireylerin eğitime erişimleri 
sağlanmaktadır. Ayrıca ilköğretim kurumlarında uygulanan programları takip edemeyecek durumdaki orta 
veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireylerin bu kademedeki eğitimlerini 
sürdürmeleri amacıyla Bakanlıkça gündüzlü özel eğitim uygulama merkezleri açılmaktadır. Bu kurumlarda 
orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile otistik öğrenciler aynı bina içerisinde 
yetersizlik türüne göre oluşturulan sınıflarda ayrı olarak öğrenimlerini sürdürmektedir. Özel eğitim 
uygulama merkezlerinde birinci 4 yıl (1, 2, 3 ve 4 üncü sınıflar) I. Kademe; ikinci 4 yıl ise (5, 6, 7 ve 8 inci 
sınıflar) II. Kademe olarak eğitim hizmeti vermektedir. 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan ortaöğretim kurumları; İşitme, görme, ortopedik ve hafif 
düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin ortaöğretim kademesindeki eğitimlerini öncelikle 
kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdürmeleri esas olmakla birlikte işitme ve ortopedik yetersizliği olan 
bireyler için Bakanlıkça gündüzlü ve/veya yatılı özel eğitim meslek liseleri de açılarak bu bireylere eğitim ve 
öğretim hizmeti sunulmaktadır. İlköğretimlerini tamamlayan, genel, mesleki ve teknik ortaöğretim 
programlarına devam edemeyecek durumdaki hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilere, hafif 
düzeyde otizmi olan öğrencilere ve görme yetersizliği olan öğrencilere iş ve mesleğe yönelik bilgi ve 
beceriler kazandırmak amacıyla Bakanlıkça gündüzlü özel eğitim mesleki eğitim merkezleri (okulları) 
açılarak bu bireylerin ortaöğretim kademesindeki dört yıllık zorunlu öğrenimlerini sürdürmeleri 
sağlanmaktadır. Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireylerden genel, 
mesleki ve teknik ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumdaki öğrenciler için Bakanlıkça 
gündüzlü özel eğitim iş uygulama merkezleri (okulları) açılmaktadır. Özel eğitim uygulama merkezlerinde 
uygulanan özel eğitim programını tamamalayan öğrenciler III. Kademedeki (9,10,11,12) eğitimlerine özel 
eğitim iş uygulama merkezlerinde devam ederler. 

Hastanede Eğitim Hizmetleri: Sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen ve 
sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel eğitim 
ihtiyacı olan bireylerin zorunlu eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı 
veya üniversiteler arasında imzalanan protokole göre hastaneler bünyesinde hastane sınıfları açılmaktadır. 

Evde Eğitim Hizmetleri: Sağlık problemi nedeniyle en az dört ay süreyle örgün eğitim kurumlarından 
doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren okul öncesi, ilkokul, 
ortaokul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için özel eğitim değerlendirme kurul raporu 
doğrultusunda il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından evde eğitim hizmeti verilmesi kararı 
alınmaktadır. Evde eğitim hizmetinin yürütülmesi ile ilgili süreçte evde eğitim hizmeti alacak bireyin 
eğitimi için görevlendirilecek öğretmenler ile çalışma saatlerinin belirlenmesi, öğrenci için öngörülen 



haftalık ders saati sayısına karar verilmesi, eğitim ortamının düzenlemesine yönelik alınması gereken 
tedbirler vb. hususlar hakkındaki planlama da özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yapılmaktadır. 

Bilim ve Sanat Merkezleri: Bilim ve sanat merkezleri özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin 
farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek, en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış 
eğitim kurumlarıdır. Bilim ve sanat merkezlerinde verilen eğitimin temel ilkeleri; çocuğun yüksek yararının 
önceliği, bireysel farklılıklara saygı, uygulamalarda bilimsel ve etik kurallar, kaliteli hizmet, hayat boyu 
öğrenme, nitelikli ve yeterli personeldir. 

Türkiye’de yetişkin eğitimine yönelik sorumluluk, 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Aynı KHK 
ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne yetişkin eğitimine yönelik verilen görevler şunlardır: 

 Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla 
politikalar oluşturmak, bunları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. 

 Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek. 
 Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş 

vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya meslekî ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim 
vermek. 

 Yaygın eğitim ve öğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim 
araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

 Yaygın özel öğretim kurumlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek. 
 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel 

ve meslekî eğitimlerini sağlamaktır. 

Türkiye’de yetişkin eğitimi ayrıca şu hususları da kapsamaktadır: 

Yetişkinlere okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim olanağı 
hazırlamak,bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere uyumlarını kolaylaştırıcı eğitim 
olanağı sağlamak,ekonominin gelişimi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslek 
edinmelerini sağlayıcı olanaklar hazırlamak, 

çeşitli mesleklerde çalışanlara, gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak yetişkin eğitim 
hizmetleri kapsamında yer almaktadır. Ayrıca 

önceki öğrenmelerin tanınması sistemini oluşt, bireyin bir yeterliliğe hak kazanması veya bir eğitim 
programının bir kısmından muaf tutulması için daha önce örgün eğitim, yaygın eğitim ve serbest 
öğrenme yoluyla kazandığı kredilerin ve öğrenme kazanımlarının tanınması faaliyetlerini 
içermektedir. 

Yaygın Eğitim Kurumları; Halk Eğitimi Merkezleri, Meslekî Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri, 
Turizm Eğitim Merkezleri ve Açık okulları ( Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık 
Öğretim Lisesi, Meslekî ve Teknik Açık Öğretim Okulu ) 

2.4.Türkiye: Özel Öğretim Kurumlarının Örgütlenmesi  

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasının 42. Maddesinde, öğrenim hakkının kapsamı kanunla tesbit edilip, 
düzenleneceği, eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim 
esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılacağı, Devlet, maddi imkanlardan yoksun 
başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları 
yapacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda, özel okulların açılma ve işletilmesine ve esaslarına ilişkin konularda 
başta 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve çeşitli yönetmeliklerle düzenlemeler yapılmıştır.. 
Eğitimin tüm kademelerinde büyük ölçüde "öğrenim ücretlerine" dayalı gerçek ve tüzel kişiler (dernekler, 
vakıflar) tarafından açılan ve işletilen okullar mevcuttur. Bu okullar tür ve işleyişleri bakımından devlet 



okulları ile eşit statüye sahiptir ve Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini yürütürler. Genel yapı 
olarak özel okullar diğer resmi okul türlerinde ve seviyelerinde açılırlar. Bu okullara ek olarak azınlık 
okulları, yabancı okullar ve uluslararası (milletlerarası) okullar da bu Kanun doğrultusunda Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlıdır. Özel okullarda devlet okullarındaki resmi öğretim programları uygulanır. Özel 
okullarda, devlet okulları için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanmakla birlikte, Bakanlıkça kabul 
edildiği takdirde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir. 

Türkiye’de genelde özel okullarda öğrenim ücretleri aileler tarafından karşılanır. Ancak özel öğretim 
kurumlarında öğrenci sayısının en az %3’ünü ücretsiz öğrenci statüsünde eğitim sağlamak zorundadırlar. 
Bunun dışında özel okullarca öğrencilere burs olarak öğrenim giderleri ücretsiz sağlanabilir. Özel okullar 
5580 sayılı kanunda tanımlanan gerçek veya tüzel kişiliklerce kurulduğundan ve sahiplenildiğinden 
okulların tüm giderlerinden bu gerçek veya tüzel kişilikler sorumludurlar. Özel okullarda öğrenim gören 
öğrencilere yönelik devlet desteği ve öğrenim giderlerinin devlet tarafından finanse edilmesine yönelik ilk 
düzenleme 2012 yılında yapılmıştır. Bu bağlamda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12’nci 
maddesinde değişiklik yapılarak, organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında 
veya Bakanlar Kurulu Kararıyla organize sanayi bölgeleri dışında açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında 
öğrenim gören öğrenciler için Maliye Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen 
tutarda eğitim ve öğretim desteği yapılabilmesine imkân verilmiştir. Bu düzenleme ile 2013 Ocak ayı 
itibariyle organize sanayi bölgelerinde açılan özel meslek ve teknik liselerde öğrenim gören öğrenciler için 
ödemeler başlamıştır. Bununla birlikte 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren organize sanayi bölgesi 
dışında açılan özel mesleki ve teknik okullarında öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği 
başlamıştır. 6528 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bu u-ygulamadan sonra ise 2014-2015 eğitim öğretim yılında özel 
okullarda öğrenim gören öğrenciler için yeni bir düzenleme yapılarak, örgün eğitim içerisindeki özel okul 
öncesi, özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğretim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler 
için de eğitim ve öğretim desteği verilmesine imkân sağlanmıştır. 2014-2015 eğitim öğretim döneminden 
itibaren ise okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki öğrencilerden belirlenen kriterlere göre 
seçilen özel okul öğrencilerine eğitim öğretim desteği verilmektedir. Ayrıca, 5580 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tanımlanan 
eğitim programlarına göre destek eğitimi alan özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için de destek eğitim 
ödemesi yapılmaktadır. Özel öğretim bünyesinde ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim 
kurumları ile yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere öğrenim dönemlerinde barınma 
hizmetleri sunmak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci 
apartları ve öğrenci stüdyo daireleri açılmasına ilişkin faaliyetler yapılmaktadır. Süregelen uygulamalar ile 

özel öğrencilerin toplam öğrenci içindeki payı 2016-2017 yılı itibariyle %7,64 ‘e ulaşmıştır.  

2.5.Ulusal Yeterlikler Çerçevesi  

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 
 
İlgili Kanun ve üst politika belgeleriyle verilen görevler gereği MYK, Ağustos 2010’da MEB, YÖK ve MYK 
temsilcilerinden oluşan ve TYÇ’ nin oluşturulması için gerekli kararların alınmasından sorumlu UYÇ 
Hazırlama Komisyonunu kurmuştur. TYÇ’ nin planlama ve geliştirme sürecine ilişkin faaliyetler UYÇ 
Hazırlama Komisyonunca yürütülmüştür. 

UYÇ Hazırlama Komisyonu, 2010 yılı Ekim ayında TYÇ hazırlanmasına ilişkin teknik çalışmaları yürüterek 
Komisyona destek sağlamak amacıyla TYÇ Hazırlama Çalışma Grubunu oluşturmuştur. 2011 yılı Mart 
ayında hazırlanacak çerçevenin isminin "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)” olması kararlaştırılmıştır. 

TYÇ’ nin hazırlanmasına yönelik politikaların oluşturulmasına ilişkin kararlar, 2014-2018 Onuncu Kalkınma 
Planı, Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023), 2014–2018 Ulusal Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi, 
2014–2018 Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı, 2007-2013 Dokuzuncu Kalkınma Planı, 
2011 yılı Ulusal Gençlik İstihdam Eylem Planı, 2008 yılı Türkiye Ulusal Programı ve 2009–2013 Türkiye 



Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi gibi birçok önemli politika belgesindeki öncelikler arasında yer 
almıştır. 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Bakanlar 
Kurulunun 2015/8213 sayılı Kararıyla 19/11/2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ 2/1/2016 tarih ve 29581 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Tebliğin ekinde yer alan TYÇ Belgesi, ulusal yeterlilik çerçevesi kavramı, TYÇ’ nin 
gerekçesi, yasal dayanağı, yapısal özellikleri, yönetimi ve uygulanmasını içeren beş bölümden ve eklerden 
oluşmaktadır. 

TYÇ’ nin oluşturulması, geliştirilmesi ve güncelliğinin sağlanması Mesleki Yeterlilik Kurumunun 

sorumluluğudur. Kurum, paydaşlar arasında etkin işbirliği ve katılımcı bir yönetim yaklaşımı sağlamak 

amacıyla, TYÇ Koordinasyon Kurulu, TYÇ Kurulu ve TYÇ İstişare Meclisi gibi danışma, karar ve uygulama 

birimleri oluşturmuştur. Bu birimlerin tüm çalışmaları, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığınca 

yürütülür. TYÇ’nin ana paydaşı olan tüm kurum ve kuruluşlar, TYÇ’ye yönelik kararlarda söz sahibidir. 

 
TYÇ; bireyin örgün yaygın veya serbest öğrenme ortamlarında edindiği öğrenme kazanımlarının sorumlu 
bir kurum tarafından tanınması sonucu düzenlenen ve kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikleri 
kapsamaktadır. Bu yeterlilikler başlıca MEB tarafından düzenlenen diplomalar, Kalfalık ve Ustalık Belgeleri; 
Yükseköğretim tarafından düzenlenen diploma ve sertifikalar, MYK tarafından düzenlenen MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgeleriyle uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat gereğince yetkili kurum kuruluşlar 
tarafından düzenlenen sertifika ve belgelerdir  

TYÇ, temel olarak mevcut yeterliliklere yönelik bir çerçevedir. Bununla birlikte söz konusu çerçevenin 
birtakım diğer uygulamalara da imkân sağlaması beklenmektedir. 

Bu uygulamaların hedefi; 

i) Yeni yeterlilikler geliştirilmesi, 

ii) Önceki öğrenmelerin tanınması, 

iii) Yeterlilikler arasında yatay ve dikey geçiş imkânı sunulması ve 

iv) Yeterliliklerin uluslararası karşılaştırılabilirliğinin sağlanmasıdır. 

TYÇ, seviye ve seviye tanımlayıcılarından oluşan bir yapıya sahiptir. Seviyeler, seviye tanımlayıcıları 

aracılığıyla tanımlanmakta ve yeterlilik türleriyle desteklenmektedir. Yeterlilik türleri ise yeterlilik türü 

belirleyicileriyle tanımlanmaktadır.  

TYÇ, sekiz (8) seviyeden meydana gelen bir yapıda tasarlanmıştır. TYÇ’ de her seviye, söz konusu 

seviyedeki yeterliliklerin sahip olduğu ortak öğrenme kazanımlarına göre tanımlanmıştır. Her seviyeyi bilgi, 

beceri ve yetkinlikler açısından tanımlayan öğrenme kazanımlarına ilişkin tanımlar dizisi seviye 

tanımlayıcısı olarak adlandırılmakta ve seviye tanımlayıcılar TYÇ’ nin çekirdeğini oluşturmaktadır. 

TYÇ’ de, 1. seviye yeterlilikleri, temel görevleri yerine getirme yeterliliklerini tanımlarken 8. seviye 

yeterlilikleri çalışma ve öğrenme alanına yenilik getirme, ortaya çıkan yeni ve karmaşık problemleri farklı 

alanlardaki yaklaşım ve yöntemleri kullanarak çözme yeterliliğini tanımlamaktadır. 

TYÇ’nin önemli hedeflerinden birisi, ülkemizdeki yeterliliklerin Avrupa Birliği ülkelerinde anlaşılır ve 

güvenilir hale gelmesidir. Bu amaçla, AYÇ Danışma Grubu tarafından yayımlanmış 10 kriterin her birine 

ilişkin bilgilerin sunulduğu ve yükseköğretim seviyelerinin AYA-YÇ ile uyumluluğunun açıklandığı Türkiye 

Referanslama Raporu Avrupa Komisyonunun yetkili organı AYÇ Danışma Grubuna sunulmuş ve AYÇ 



Danışma Grubunun 29 Mart 2017 tarihli Kararıyla Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, Avrupa Yeterlilikler 

Çerçevesine referanslanmıştır.  TYÇ’nin AYÇ’ye referanslanması, ülkemiz eğitim, öğretim ve yeterlilik 

sistemlerinin Avrupa düzeyindeki ilke ve ölçütlerle uyumlu olduğunun kanıtıdır. 

TYÇ’ nin en çok önem verdiği unsur, kalite güvencesidir. Bu doğrultuda TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin 

Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik (kısaca Kalite Güvence Yönetmeliği) 25 Mart 2018 

tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmelik, örgün ve yaygın eğitim ve öğretim programları ile yaygın ve serbest öğrenmelerin 

doğrulanması sonucu düzenlenen tüm yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına, kalite güvence 

ölçütlerinin belirlenmesine ve kalite güvencesinden sorumlu kurumların görev ve sorumluluklarına yönelik 

düzenlemeler içermektedir. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’nde tanımlanan kalite güvence ilkeleriyle 

uyumlu olarak tasarlanmış ve ülkemizde düzenlenen tüm diploma, sertifika ve mesleki yeterlilik 

belgelerinin karşılaması gereken kalite ölçütlerine yer vermiştir. 

2.6.Merkezi ve/veya Bölgesel Seviyede Yönetim ve İşletme  

Bakanlık Merkez Teşkilatı Bakanlık Makamı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve 21 (Yirmi bir) hizmet 
biriminden oluşmaktadır. Bakanlık eğitim kurumlarının açılması, denetimi, kapanması ve okullarda 
okutulacak öğretim programlarının düzenlenmesinde yetkili ve görevlidir. Yine eğitim kurumlarında 
çalışacak öğretmenlerin atanma, görevden alma ve çalışması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinden de 
sorumludur. Bakan, Bakanlık teşkilatının en üst amiridir. Görev ve yetkileri 652 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Yine bu 
kanun hükmünde kararnameye göre merkez teşkilatında Bakanlık hizmetlerini Bakan adına, onun emir ve 
yönlendirmesi doğrultusunda yürütmekle görevli Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları bulunmaktadır. 
Bakanlığın 21 (Yirmi bir) hizmet biriminden Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim ve Yurt 
Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, kendilerine bağlı eğitim kurumlarının öğretim politikalarını belirlemekle 
yetkili ve görevlidir. Bu birimler haricinde  Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, ilgili birimleri 
tarafından belirlenen eğitim politikalarını uygulayan özel öğretim kurumlarının denetimini yürütmektedir. 
Tüm bu hizmet birimleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının görüşü doğrultusunda kullanılacak eğitim 
materyallerini ve programlarını oluşturmaktadır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme, karşılaştırma sınavlarını 
planlamak, uygulamak ve değerlendirmekle görevlidir. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Bakanlığın 
insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar 
yapmak ve tekliflerde bulunmak ile görevlidir. Ayrıca; Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 
görevi eğitim ve öğretimde teknolojik imkânların yurt çapında etkin ve yaygın biçimde kullanılmasını ve 
her öğrencinin bilgi teknolojilerinden yararlanmasını sağlamaktır. Yukarıda sayılan hizmet birimleri 
haricinde idari, mali, hukuki işleri ve denetim işlerini yürütmekle görevli hizmet birimleri de 
bulunmaktadır. 

Türkiye’nin idari teşkilat yapısına uygun olarak eğitim faaliyetlerine ilişkin kararlar merkezde Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından alınmaktadır. Alınan kararlar yerel düzeyde il ve ilçe Millî eğitim müdürlükleri 
tarafından uygulanmaktadır. Okul açılması, öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemleri, bütçe, 
yatırım işlemleri ve ilgili diğer tüm kararlar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınmaktadır.  

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı merkezden denetim yapmaktadır. Bununla birlikte, Eğitim 
sistemi merkezi düzeyde, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 
Mahkemeleri ile Devlet Denetleme Kurulu, Yüksek Denetleme Kurulu  tarafından Millî Eğitim Bakanlığının 
iş ve işlemleri yerinde veya tesis edilen idari işlem üzerinden denetlenmektedir. 



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununu kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
kurulan İç Denetim Birimi Başkanlığı, eğitim sistemi üzerinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 
kullanılması bakımından incelemeler yapıp ve önerilerde bulunmaktadır. 

Yükseköğretim Kurulu, tüm yükseköğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine yön 
veren, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve 
kamu tüzel kişiliğine sahip, bir kuruluştur. Yükseköğretim kurumlarının “kanunda belirtilen amaç ve ilkeler 
doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde 
kullanılmasını sağlamak” sorumluluğu da bu kuruma yüklenmiştir. Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; 
Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına sunulur ve merkezi 
yönetim bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tâbi tutularak yürürlüğe konulur ve 
denetlenir. 

2.7.Lokal ve/veya Kurumsal Seviyede Yönetim ve İşletme  

Millî Eğitim Bakanlığı, merkez teşkilatının haricinde taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşmaktadır. Bakanlık, 
13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. Millî Eğitim Bakanlığı 
yurtdışı teşkilatı, eğitim müşavirlikleri ve eğitim ataşeliklerinden oluşmaktadır. Teşkilat, 34 ülkede 31 
eğitim müşavirliği ve 25 eğitim ataşeliği olmak üzere toplam 56 temsilciliği ile hizmet vermektedir. Bu 
kapsamda faaliyet gösteren eğitim kurumlarında merkez hizmet birimleri tarafından oluşturulan eğitim 
programları kullanılmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı ise il millî eğitim müdürlükleri, İlçe millî 
eğitim müdürlükleri, okul ve kurum müdürlüklerinden oluşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin idari 
yapılanması içerisinde bulunan 81 ilde ve 919 ilçede bir Millî eğitim müdürlüğü bulunmaktadır. İl ve ilçe 
Millî eğitim müdürlükleri faaliyetlerini Bakanlığın/Valiliğin gözetim ve denetimi altında yerine getirirler. 
İlçe millî eğitim müdürlükleri, görev ve hizmetleri yürütürken il millî eğitim müdürlüklerine karşı da 
sorumludur. Taşra teşkilatının yapılanmasında eğitim kurumlarının açılması, kapanmasına dair işlemler 
Valiliklerce de yapılır, sonucundan Bakanlığa bilgi verilir. 

Eğitim ve öğretim sisteminin yerel ve kurumsal düzeyde denetimi, eylemsel olarak 652 sayılı kanun 
hükmünde kararnameyle Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına görev olarak verilmiştir. Teftiş 
Kurulu Başkanlığı, Başkan ile Başkanlık birimlerinde ve çalışma merkezlerinde görevli Bakanlık Maarif 
Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarından oluşur. 

Teftiş Kurulu Başkanlığının başlıca görevleri; Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık 
personeline, Bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik 
etmek;  Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve 
tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve 
rehberlik etmek; Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve 
işlemlerine ilişkin olarak, usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir 
anlayışla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruşturma yapma olarak 
belirlenmiştir. 

Yerel Düzeyde Valiler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun hükümleri doğrultusunda İl Millî Eğitim 
Müdürlüğünün iş ve işlemlerini gözetim ve denetimine yetkilidirler. Bu denetimi İl Millî Eğitim 
Müdürlüklerinde halen görev yapmakta olan Maarif Müfettişi üzerinden gerçekleştirmektedirler. 

2.8.Örgütlenme ve Yönetim İstatistikleri  

Eğitim kurumlarının kademelere göre okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı  [2016/'17 Öğretim Yılı] 

Eğitim Kademesi  
Okul/Kurum 

Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı 
Derslik 

Toplam 
Erkek Kadın Toplam  Erkek Kadın 

Örgün eğitim toplamı 63,153 17,702,938 9,197,938 8,505,000 989,231 970,479 18,752 654,434 



  Örgün Eğitim (Resmi)  53,098 14,731,376 7,557,567 7,173,809 868,269 849,517 18,752 554,405 

  Örgün Eğitim (Özel) 10,053 1,217,755 661,121 556,634 120,962 120,962 - 100,029 

  Örgün Eğitim (Açıköğretim) 2 1,753,807 979,250 774,557 - - - - 

Okul öncesi eğitim  8,719  1,326,123 693,179 632,944 38,963 38,769 194 39,277 

  Okul öncesi eğitim (Resmi) 4,089 1,124,727 585,955 538,772 22,453 22,259 194 16,727 

       Anaokulu 2,430 337,650 176,886 160,764 18,134 17,790 194 12,180 

       Anasınıfı 19,731 728,884 380,362 348,522 35,504 34,774 730 29,979 

  MEB'e bağlı olmayan kurumlar (resmi) 1,659 58,193 28,707 29,486 4,319 4,319 - 45,47 

  Okul öncesi eğitim (Özel) 4,630 201,396 107,224 94,172 16,510 16,510 - 22,550 

  Anaokulu 2,860 111,975 59,268 52,707 8,369 8,369 - 14,439 

  Anasınıfı 843 35,179 18,406 16,773 2,642 2,642 - 3,714 

  MEB'e bağlı olmayan kurumlar (özel) 1,770 54,242 29,550 24,692 8,141 8,141 - 8,111 

İlkokul 25,479 4,972,430 2,550,915 2,421,515 292,878 287,154 5,724 248,270 

  İlkokul (resmi) 24,155 4,759,317 2,437,930 2,321,387 269,770 264,046 5,724 225,945 

  İlkokul (özel) 1,324 213,113 112,985 100,128 23,108 23,108 - 22,325 

Ortaokul 17,879 5,554,415 2,827,822 2,726,593 324,350 317,997 6,353 177,136 

  Ortaokul (resmi) 16,397 5,066,780 2,594,879 2,471,901 295,575 289,222 6,353 159,464 

  Ortaokul (özel) 1,481 288,766 155,819 132,947 28,775 28,775 - 17,672 

  Açıköğretim ortaokulul 1 198,869 77,124 121,745 - - - - 

Ortaöğretim (Genel+Mesleki ve Teknik 
Ortaöğretim+ İmam Hatip Eğitimi) 11,076 5,840,970 3,126,022 2,723,948 333,040 326,559 6,481 189,751 

  Ortaöğretim (resmi) 8,457 3,780,552 1,938,803 1,841,749 280,471 273,990 6,481 152,269 

  Ortaöğretim (özel) 2,618 514,480 285,093 229,387 52,569 52,569 - 37,482 

  Açıköğretim lisesi  1 1,554,938 902,126 652,812 - - - - 

Genel ortaöğretim toplamı  5,225 3,136,440 1,632,329 1,504,111 147,052 144,938 2,114 88,931 

  Genel ortaöğretim (resmi) 2,978 1,537,036 704,449 832,587 102,254 100,140 2,114 58,371 

  Genel ortaöğretim (özel) 2,246 402,760 223,497 179,263 44,798 44,798 - 30,560 

  Açıköğretim lisesi  1 1,196,644 704,383 492,261 - - - - 

Mesleki ve teknik ortaöğretim toplamı  4,399 2,068,212 1,209,475 858,737 145,097 142,186 2,911 70,617 

  Mesleki ve teknil ortaöğretim  (resmi) 4,027 1,737,000 1,001,853 735,147 137,326 134,415 2,911 63,695 

  Mesleki ve teknil ortaöğretim  (özel) 372 111,720 61,596 50,124 7,771 7,771 - 6,922 

  Açıköğretim lisesi  - 219,492 146,026 73,466 - - - - 

İmam Hatip Toplamı  1,452 645,318 284,218 361,100 40,891 39,435 1,456 30,203 

  İmam Hatip Anadolu Lisesi  1,452 506,516 232,501 274,015 40,891 39,435 1,456 30,203 



Not. Açıköğretim öğrenci sayıları 2016-2017 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt yaptıran ve kayıt yenileyen 
aktif öğrencileri kapsar. 

(1) Okul öncesi eğitimde 19 800 resmî anasınıfı ile 849 özel anasınıfı okul sayısına dahil edilmemiştir. 

(2) 39 050 okul öncesi öğretmeni kadrolarının bulunduğu kurumların öğretmen sayılarında gösterilmiştir. 
Toplama dahil edilmemiştir 

(3) 657 Sayılı Kan.191.mad.göre açılan kurumlar, toplum temelli kurumlar. 

(4) T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlar, İş Kanununa göre işletmelerde açılan kreşler. 

 

 

 

 

3.Eğitimin Finansmanı  

Bu bölüm Türkiye'deki eğitimin finansmanına ilişkin çeşitli bilgiler sunmaktadır. 

Eğitimin başlıca finansman kaynakları; 

 Merkezi yönetim bütçesinden ayrılan pay, 
 İl özel idareleri bütçesinden ayrılan kaynaklar, 
 Dış ülke ve kuruluşlardan sağlanan dış kredi, burs ve bağışlar, protokol, 
 Şahıs ve kuruluşların eğitime bağışları, 
 Okul-aile birliği gelirlerinden oluşmaktadır. 

3.1.Okul Öncesi ve OKUL Eğitimin Finansmanı  

Devlete bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki kamu eğitim kurumları büyük ölçüde 
devlet tarafından finanse edilmektedir. Bu kademelerdeki devlet okullarında öğretmen maaşları ve 
ücretleri, eğitici olmayan personelin ücretleri, taşınır ve taşınmazlar için yapılan harcamaların tamamı ve 
öğretim araç-gereçleri ve diğer işletme giderlerinin büyük bölümü merkezi bütçeden sağlanan kaynaklarla 
karşılanmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarında da eğitim ücretsiz olmakla birlikte beslenme, temizlik 
ve eğitim materyalleri için ailelerin ekonomik durumunu zorlamayacak şekilde belirli miktarlarda ücret 
talep edilebilmektedir. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında işletme giderlerine ve okuldaki eğitimi 
destekleyici diğer etkinliklere yapılan harcamalara her okulda bulunan okul-aile birlikleri aracılığı ile 
kaynak sağlanmaktadır. Okul-aile birlikleri gelirlerini ailelerden sağladıkları katkılar, yaptıkları çeşitli 
etkinlikler ve birliklere yapılan bağışlardan elde etmektedirler. 

Okul Öncesi Eğitimin Finansmanı 
Türkiye’de okul öncesi eğitimi hizmeti anaokulları, ana sınıfları ile uygulama sınıfları tarafından 
sunulmaktadır. Okullara destek, kayıtlı olan öğrenci sayısına, okulun derslik sayısına ve kurumun 
bulunduğu bölgeye göre verilmektedir. Tüm okullar, devlet bütçesinden bu ölçütler doğrultusunda gerekli 
payı bütçe olanakları çerçevesinde almaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarına söz konusu kaynakların 

  Açıköğretim İmam Hatip Lisesi  - 138,802 51,717 87,085 - - - - 



yanında öğrenci ailelerinden, il özel idareleri bütçelerinden, proje fonları ve bağışlardan, belediyelerden, 
özel kişi, kurum ve kuruluşlardan da maddi katkılar sağlanmaktadır. 

İlköğretimin Finansmanı 
İlköğretim kurumları, tamamı 4’er yıl süreli ve zorunlu olan ilkokullar ile ortaokullar ve imam-hatip 
ortaokullarından oluşmaktadır. Ülkemizde ilköğretim kurumları devlet tarafından finanse edilmektedir. 
Ayrıca kurumlarımıza il özel idareleri bütçelerinden, bağışlardan ve proje fonlarından ayrılan paylardan  da 
katkı sağlanmaktadır. 

Ortaöğretimin Finansmanı 
Ortaöğretim, 4 yıl süreli ve zorunlu olan genel ortaöğretim, mesleki ve teknik ortaöğretim ile din öğretimi 
okullarından oluşmaktadır. Ortaöğretimin finansmanı devlet tarafından sağlanmaktadır. Genel 
ortaöğretim ve din öğretimi okullarından farklı olarak mesleki ve teknik eğitim okulları döner sermaye 
gelirleri de elde etmektedirler. 

Mali Özerklik ve Kontrol 
Türk Eğitim Sisteminin yapısı gereği, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan tüm okulların finansman 
konusunda oldukça sınırlı olarak ifade edilebilecek bir özerkliği bulunmaktadır. Temel eğitim okulları için 
ayrılan bütçe kaynakları il mili eğitim müdürlükleri kanalıyla kullanılabilmektedir ancak MEB Stratejik Planı 
(2015-2019) taşra teşkilatı ile okul ve kurumlara yetki, görev ve sorumluluk devri yapılarak verimlilikleri 
arttırılarak ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde okul bazlı bütçeleme sistemine geçilmesi 
planlanmaktadır. Okul bazlı bütçeleme sistemine geçildiğinde temel eğitim kurumlarında da bütçe 
ödenekleri doğrudan kurumlarınca kullanılabilecektir. Ortaöğretim kurumlarına ayrılan bütçe ödenekleri 
doğrudan kurumlarca kullanılmaktadır. Bu kurumlar bünyesinde açılan özel eğitim sınıfları ile destek 
eğitim odaları için ayrı bir ödenek sağlanmaktadır. Bütçe harcaması ve benzeri diğer konular için 
düzenlemeler merkezi veya yerel seviyede yapılmaktadır. 

Devlet Okullarının Ücretleri 
Tüm devlet okullarında eğitim ücretsizdir. 

Öğrenci Aileleri İçin Mali Destek 
Çocuklarının eğitimlerini sürdürmeleri için maddi destek ihtiyacında olan ailelere öğrencinin okula devam 
durumunu sağlaması koşuluyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı 
koordinasyonunda “Şartlı Eğitim Yardımı Programı” uygulanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu kapsamında 
yıllık gelir vergisi beyannamesi verenlere indirim sağlanmaktadır. 

Öğrenciler İçin Mali Destek 
İlköğretim ve Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencilere “Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı”nda 
başarılı olmak şartıyla burs ve parasız yatılılık imkânı sağlanmaktadır. Öğrencilerin eğitim öğretim 
hakkından eşit şekilde yararlanabilmesi ve eğitime erişim imkânlarının artırılması için öğrenci taşıma 
uygulaması yürütülmekte olup, söz konusu uygulama ile ilköğretim,  ortaöğretim ve özel eğitim 
okul/kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitim 
kursiyerlerinin eğitime erişimleri sağlanmaktadır. Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşınmakta olan 
ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğle yemeği de sunulmaktadır. (Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma 



Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği) Ayrıca özel eğitim okullarındaki gündüzlü öğrenim gören öğrenciler 
için de ücretsiz öğle yemeği hizmeti sunulmaktadır. 

Eğitimde imkan ve fırsat eşitliği kapsamında tüm kademelerde ücretsiz ders kitabı dağıtımı yapılmaktadır. 

Özel Öğretim 
Türkiye'de, özel öğretim kurumları finansal açıdan özerkliğe sahiptir. Ulusal eğitim mevzuatı çerçevesinde 
kendi politikalarını oluşturup bu doğrultuda iş ve işlemler gerçekleştirebilirler. Özel öğretim kurumlarında 
yapılan iş ve işlemlerin denetimleri Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır. 

Özel okulların teşvik edilmesi amacıyla 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren “Özel Okullarda 
Öğrenim Görecek Öğrencilere Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulaması” başlatılmıştır. Mesleki ve 
teknik eğitimde kaliteyi ve istihdamı artırmak amacıyla organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve 
teknik eğitim okullarında öğrenim gören her öğrenci için 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren 
teşvik ödemesine başlanmıştır. Bu kapsamda, 2014-2015 eğitim öğretim yılında 166.563 öğrenci için 
eğitim ve öğretim kademesine göre yıllık 2.500 TL ile 3.500 TL arasında değişen eğitim ve öğretim desteği 
uygulaması hayata geçirilmiştir. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ise ödeme miktarları artırılarak; 
eğitim ve öğretim kademesine göre yıllık 4.270 TL ile 6.900 TL arasında değişen eğitim ve öğretim desteği 
özel okullarda öğrenim görmek isteyen 305.128 öğrencinin bu destekten faydalanması planlanmıştır. 

Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin 
gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun 
kontenjanı, başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler dikkate alınarak belirlenmektedir. 2014-
2015 eğitim öğretim yılında yaklaşık 166.563  öğrenciye eğitim öğretim desteği, 2017-2018 eğitim öğretim 
yılında eğitim öğretim desteğinden faydalanacak öğrenci sayısı   305.128 ‘dir. 

Ayrıca mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi ve istihdamı artırmak amacıyla organize sanayi bölgelerinde 
açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören her öğrenci için 2012-2013 eğitim öğretim 
yılından itibaren teşvik ödemesine başlanmıştır. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Organize sanayi 
bölgeleri içinde 35, Organize sanayi bölgeleri dışında ise 35 olmak üzere toplam 70 özel mesleki ve teknik 
eğitim okulunda 27 alanda öğrenim gören  41.017   öğrencinin eğitim ve öğretim desteği 
ödemesi  karşılanacaktır. 

Öte yandan görme, işitme, dil-konuşma, ses bozukluğu bulunan; ortopedik, zihinsel, otistik, sosyal ve 
duygusal bozukluğu olan özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden, Rehberlik Araştırma Merkezleri bünyesinde 
özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından destek eğitimi almaları uygun görülen özel eğitim ihtiyacı 
olan öğrencilerin destek eğitimi kapsamındaki eğitim giderleri, sosyal güvencesi olup olmadığına 
bakılmaksızın 1 Haziran 2006 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığınca karşılanmaktadır.  2017 Aralık 
ayı itibariyle destek eğitimden 360.288  öğrenci faydalanmıştır. 

3.2.Yüksek Öğretimin Finansmanı  

Finansman 
Yükseköğretim hizmetleri, kamusal finansman (vergileme) yoluyla, öğrenci katkı payları ve öğrenim 
ücretleri veya özel kişi ve kuruluşların katkılarıyla finanse edilmektedir. Devlet üniversitelerinde kamusal 
finansman ağırlıklı karma finansman (kamusal finansman ve öğrenci katkı payı) uygulanmaktadır. Özel 
üniversiteler ise eğitim öğretim ücretleri ve kurucu vakfın veya üniversitenin katkısı ile finanse 
edilmektedir. 

Bir diğer finansal kaynak ise üniversitelerin kendi döner sermayelerinden elde ettikleri gelirlerdir. 
Üniversitelerin bina, demirbaş ve yatırım harcamaları yanında doğrudan eğitim-öğretime dönük öğrenci 
maliyetleri de devlet tarafından üniversite bütçelerine tahsis edilen ödeneklerle karşılanmaktadır. 

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27449_0.html


Mali Özerklik ve Kontrol 
Devlet üniversiteleri finansal kaynakları nedeniyle kısmi mali özerkliğe sahiptirler. Üniversite bütçeleri 
gerek hazırlık gerekse uygulama süreçlerinde merkezi otoritenin denetimindedir. Vakıf üniversiteleri 
açısından bakıldığında ise; belirli kriterlere dayalı olarak sınırlı ölçüde kamu desteği almalarına karşın, tam 
bir mali özerkliğe sahiptirler ve gelirlerinin önemli bir bölümünü öğrencilerden aldıkları eğitim öğretim 
ücretlerinden elde etmektedirler. 

Devlet Üniversitelerindeki Ücretler 
Üniversitelerin örgün öğretim programlarına devam eden öğrencilerden öğrenim ücreti alınmamaktadır. 
Devlet üniversiteleri, temel olarak devlet tarafından finanse edilmektedir. Ancak ikinci öğretim gören 
öğrenciler harç ödemek zorundadır. İkinci öğretim programlarına devam eden öğrencilerden alınan katkı 
payları da ek bir kaynak yaratmaktadır. 

Öğrenci Aileleri için Mali Destek 
Öğrenci ailelerine yönelik devlet eliyle yapılan doğrudan maddi destek bulunmamaktadır. Gelir Vergisi 
Kanunu kapsamında yıllık gelir vergisi beyannamesi verenlere indirim sağlanmaktadır. 

Öğrenciler için Mali Destek 
Yükseköğretim öğrencileri devlet tarafından maddi olarak desteklenmektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında 
yükseköğrenim gören öğrencilerin öğrenimleri burs ve öğrenim kredisi ile desteklenmekte ayrıca barınma, 
beslenme hizmeti sunulmakta olup; eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle milli ve manevi 
gelişmelerine katkı sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç 
sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine 
göre her yıl başarılı olmaları koşulu ile normal öğrenim süresince karşılıksız burs verilmektedir. Ayrıca, özel 
bütçeye sahip diğer kamu kurum ve kuruluşları da yükseköğrenim öğrencilerine Yükseköğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu aracılığı ile burs sağlayabilmektedir. Öğrenim kredisi, yükseköğrenim gören Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla devam ettikleri yükseköğretim 
kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. 
351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Kanununda belirtildiği üzere, öğrenciler aldıkları 
kredileri normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere kredi aldığı 
sürede ve aylık dönemler halinde kuruma ödemek zorundadırlar. 

Yükseköğrenim öğrencileri burs ve öğrenim kredilerinden yararlanmaktadırlar. Burslar ve öğrenim 
kredileri, belli kriterleri sağlamak koşuluyla öğrencilere eğitim süreci boyunca verilir. Ayrıca üniversite, 
vakıf, dernek, sivil toplum örgütleri vb. kurum ve kuruluşlar belli oranda öğrencilere destekleyici burs 
vermektedirler. 

1416 sayılı Kanun kapsamında da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetiştirilmek amacıyla yurtdışına öğrenci 
gönderilmekte ve eğitimlerini tamamlayan öğrenciler yurda döndüklerinde kamu kurumlarında zorunlu 
hizmete tabi tutulmak koşuluyla finansal açıdan desteklenmektedir. 

Özel Öğretim 
Türkiye’de özel üniversite bulunmamakla birlikte yapılanma vakıf üniversiteleri şeklinde yer almaktadır. Bu 
üniversiteler, kendi politikalarına göre kendi bütçelerini yönetme özerkliğine sahiptirler. Türkiye’ de bu 
üniversiteler devlet tarafından finanse edilmemektedirler. 

3.3.Yetişkin Eğitim ve Öğretiminin Finansmanı  
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Finansman 
Türkiye’de yaygın eğitimin kaynağı kamu finansmanıdır. Söz konusu kamu kaynaklarının yanı sıra döner 
sermaye kapsamında elde edilen gelirler ile projeler, protokoller, gönüllü bağış ve yardımlar da finans 
kaynağıdır. Ayrıca belediyeler, vakıflar, dernekler, meslek kurumları ve sektörel paydaşlar halka açık 
kurslar düzenleyerek yaygın eğitime doğrudan destek sağlamaktadırlar. 

Öğrenci Ücretleri 
Resmi kurumlarda yetişkinlere yönelik eğitim faaliyetlerinin finansmanı devlet tarafından sağlanmaktadır. 
Bu faaliyetler eğitim merkezleri aracılığıyla öğrencilere sunulmakta olup, sağlanan eğitim ve öğretim 
hizmetleri karşılığında katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Yaygın eğitim kapsamında 
açılan kurslara katılan özel eğitim ihtiyacı olan kursiyerler ücretsiz taşıma hizmetinden yararlanmaktadır. 
Ancak devlet kaynaklı olmayan kurumlarca sağlanan her türlü hizmet ücrete tabidir. 

Yetişkin Öğrenciler için Mali Destek 
Yetişkin eğitiminin temel finansman kaynağını devlet ödeneği oluşturmaktadır. Yetişkin öğrencilere MEB 
tarafından istedikleri eğitimleri alabilme imkânı sağlanmakta olup öğrencilere doğrudan bir maddi destek 
verilmesi söz konusu değildir. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, 9 Mart 2013 tarihinden itibaren İşşizlik 
Sigortası Fonundan İstihdam Teşvikleri kapsamında “meslek edindirme ve geliştirme kurslarına” ve “işbaşı 
eğitim programlarına” katılanlara günlük 25-45 TL harçlık ödemesi yapmaktadır. 

Beceri eğitimi ve staj için işletmelere sağlanan devlet katkısı kapsamında; öğrencilerin işletmelerde gerçek 
iş ortamında yaptıkları beceri eğitimleri ve stajlarla nitelikli bir mesleki eğitimin alınması sağlanmaktadır. 
Ayrıca beceri eğitimi ve staj yaptırmakla yükümlü bulunan işletmeler tarafından öğrencilere ödenen asgari 
ücretin en az %30’una tekabül eden miktarın 2/3’ü işverenlere devlet katkısı olarak ödenmektedir. 
Böylece daha fazla işletmenin daha çok öğrenciye beceri eğitimi ve staj imkânı sağlanmasının önü açılarak 
ödemeler asgari ücret baz alınarak güncellenmektedir. Uygulamanın başladığı Şubat 2017 tarihinden, 
Nisan 2018 tarihine kadar işletmelere 2.381.450 öğrenci için toplam 442.036.584 TL devlet teşviki ödemesi 
yapılmıştır. 

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır. Bu kapsamda olan 81 meslek 
bulunmaktadır. Belge zorunluluğu olan mesleklerde sınavlara girip belge almaya hak kazanan kişilerin bir 
defaya mahsus olmak üzere sınav ücretlerinin tamamı ile belge masraf karşılıkları İşsizlik Sigortası 
Fonundan karşılanmaktadır. 

Özel Öğretim 
Yetişkin eğitimi sağlayan özel kurumlar, mali açıdan özerk öğretim kurumlarıdır. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı  

26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 
Kurumları Yönetmeliğine göre, 36-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okula anaokulu, 48-66 aylık 
çocukların eğitimi amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıflara ana sınıfı, 36-66 
aylık çocukların eğitimi amacıyla Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları bünyesinde açılan sınıflara 
uygulama sınıfı denir. 

30/4/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel 
Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 
0-24 aylık çocukların bakımı kreş, 25-66 aylık çocukların bakımı ise gündüz bakım evlerinde yapıldığı 
belirtilmektedir.  

Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, Onları ilkokula 
hazırlamak, Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı 
yaratmak, Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.  

Okul öncesi eğitim isteğe bağlı bir eğitim kademesi olmasına rağmen her çocuğun en az 1 yıl okul öncesi 
eğitim hizmetlerinden faydalanması amaçlanmaktadır. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için de okul 
öncesi eğitim zorunludur. Resmi kurumlarda okul öncesi eğitim hizmetleri ücretsiz olarak sunulmaktadır. 

4.1. Erken Çocukluk Eğitim ve Bakımının Örgütlenmesi-  

Organizasyon Erişebilirlik 

14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 19. maddesine göre okul öncesi eğitim 
isteğe bağlı olup mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar. 5/1/1961 tarihli ve 222 
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 13. maddesinde "Okul öncesi kurumlarında mecburi öğrenim 
çağına gelmemiş olan çocuklar eğitilir.” ifadesi, durumu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Ayrıca aynı 
maddede bu kurumların gerçek ve tüzel kişilerle belediyeler, özel idareler ve Devlet tarafından 
açılabileceği belirtilmiştir. 

14/9/2011 tarihli 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 
İlköğretim Genel Müdürlüğü ve Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü birleştirilerek Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü kurulmuştur. 

Kabul Şartları ve Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakım Kurumunun 
Seçimi 
Okul öncesi eğitim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 
25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri 
tabanındaki adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden 
herhangi bir belge talep edilmez. Okul yönetimi, öğrenim çağında olup nüfus kaydı bulunmayan çocukları, 
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde kimlik kartı düzenlenmesi için nüfus 
müdürlüğüne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası temin edilen öğrencilerin kesin kayıtlarını e-
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Okul sistemi üzerinden yapar. Yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam eden ve 
kimlik numarası bulunan çocukların kayıtları, oturma belgesi veya pasaportlarındaki bilgilere göre yapılır.  

Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile rehberlik ve araştırma merkezi raporu ile yönlendirilmesi 
yapılan özel eğitime ihtiyacı olan çocukların yeni kayıtları, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal 
adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula yapılır (MEB Okul Öncesi Eğitim ve 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 11). 

Okul öncesi eğitim kurumlarında okula kayıt: Anaokulu ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın 
eylül ayı sonu itibarıyla 36 ayını tamamlayan ve 66 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılır. Ana 
sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 48 ayını dolduran ve 66 ayını doldurmayan 
çocuklar kaydedilir. Ancak bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-47 ay arası 
çocuklar da ana sınıfına kaydedilebilir. 67, 68 ve 69 aylık olup da velisinin yazılı talebi veya sağlık raporu 
doğrultusunda ilkokula kaydı bir yıl ertelenen çocuklar okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikle kaydedilir. 
Rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca hazırlanan rapor 
doğrultusunda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla okul öncesi eğitim kurumlarına 
yönlendirilen 37-66 aylık çocuklar bu kurumlara kaydedilir. Ancak, bu bireyler için okul öncesi eğitim Özel 
Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu ile velisinin yazılı onayı doğrultusunda eylül ayı sonu esas alınarak 78 
aya kadar uzatılabilir. Bu sınıfların mevcutları 10 çocuk bulunan sınıflarda iki, 20 çocuk bulunan sınıflarda 
ise tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan bir çocuk olacak şekilde oluşturulur. Özel Eğitim 
Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini 
sürdüremeyecek durumda olan ağır düzeyde yetersizliği bulunan çocuklar ile birden çok yetersizliği 
olanlar, bu kurumlarda fiziki mekânın uygun olması ve özel eğitim öğretmeni istihdam edilmesi kaydıyla 
açılan özel eğitim sınıflarına kaydedilirler. Çocuğun aday kaydı e-Okul sistemi üzerinden alınır. Kesin kaydı 
yapılan çocukların velilerine Acil Durumlarda Başvuru Formu ve Sözleşme imzalatılır. Kayıtlarda bir sonraki 
eğitim ve öğretim yılında zorunlu eğitime başlayacak çocuklar ile okulun bulunduğu kayıt alanındaki 
çocuklara öncelik tanınır. Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda veliler huzurunda kura 
çekimi yapılır. Özel okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt kabul, öğrenci kontenjanları, devam ve 
devamsızlık, okul ücretleri, sınıf mevcutları, personel seçimi ve atanması gibi benzeri konulardaki işlemler, 
özel öğretim kurumları mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır (MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 
Kurumları Yönetmeliği, Madde 11). 

Aile Sosyal ve Politikalar Bakanlığı bünyesinde açılan kurumların kayıt kabul şartları, Özel Kreş ve Gündüz 
Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 
yapılır. 

Yaş Seviyeleri ve Çocukları Gruplama 
Anaokulu ve uygulama anaokullarına, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibariyle 36 ayını tamamlayan 
ve 66 ayını dolduramayan çocuklar kayıt edilir. 

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmelik, Madde 11'e göre, ana sınıflarına ise kayıtların 
yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibariyle 48 ayını dolduran ve 66 ayını dolduramayan çocuklar kayıt edilir. 

Zaman Organizasyonu 
Okul öncesi eğitim kurumlarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır. Ders yılı süresi, 
derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere 
katıldıkları resmî tatil günleri sayılarak hesaplanır. Resmî tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun 
okulun açık bulunmadığı günler göz önünde bulundurulmaz. Normal öğretim yapılan okullarda sabah ve 
öğleden sonrası yarımşar gün, ikili öğretim yapılan okullarda bu süreler tam gün sayılır (MEB Okul Öncesi 
Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmelik, Madde 5). 

Okul öncesi eğitim kurumlarında günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süresi ile ikili eğitim yapılır. 
Ancak, ana sınıflarında kayıt alanındaki tüm çocukların kayıtlarının yapılmasına rağmen, ikili eğitim için 
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grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde okulun öğretim şekline uygun olarak normal eğitim 
de yapılabilir. Ancak bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-47 ay arası çocuklar da 
ana sınıfına kaydedilebilir. (MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmelik, Madde 6 ve 
Madde 11). 

 

Gün ve Haftanın Organizasyonu  
Okul öncesi eğitim kurumlarında etkinlikler, öğretim yılının başında ve gerekli hallerde ders yılı içinde 
zümre öğretmenlerince hazırlanır. Bu programda yönetici ve öğretmenler çocukların ilgi, istek ve 
yetenekleri doğrultusunda etkinlikleri 50‘şer dakikalık olmak üzere günde 6 etkinlik saati olarak düzenler. 
Bu duruma yönelik aylık akışlar planlanır. Ancak, ana sınıflarında kayıt alanındaki tüm çocukların 
kayıtlarının yapılmasına rağmen, ikili eğitim için grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde 
okulun öğretim şekline uygun olarak normal eğitim de yapılabilir. Bir gruptaki çocuk sayısının 10’dan az, 
20’den fazla olmaması esastır. Ancak talep olması ve okulun imkânlarının yeterli olması hâlinde çocuk 
sayısı artırılabilir. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami 
çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Eğitim ve öğretim yılı içinde çocuk sayısı 10’un altına 
düşen gruplar öncelikli olarak diğer gruplarla birleştirilir. Bunun mümkün olmaması durumunda bu gruplar 
eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar eğitimine devam eder. 

Okul öncesi eğitimde öğretmenin eğitimini aylık dönemler hâlinde planlaması önerilmektedir. Aylık plan, 
bir öğretmenin çalıştığı çocuk grubunun gelişimini desteklemek için etkinlik oluşturmak üzere alacağı 
kazanım ve göstergeleri, kavramları, alan gezilerini, özel gün ve haftalar ile aile katılımı ve değerlendirme 
süreçlerini içeren bir çalışma planıdır. Aylık plan hazırlanırken, gözlemlerden elde edilen bilgiler 
doğrultusunda çocukların desteklenmesi gereken gelişim özelliklerinin dikkate alınması önemsenmelidir. 
Günlük eğitim akışı ise, öğretmenin o gün yapacağı çalışmalara düzenli bir şekilde yer verdiği çerçeve bir 
plandır. Güne başlama zamanı, oyun zamanı, etkinlik zamanı ve günü değerlendirme zamanı ile beslenme 
ve dinlenme zamanı gibi rutin etkinlikleri içerir. 

26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 
Kurumları Yönetmelik, Madde 6'da ifade edildiği üzere, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek, 
çalışan anne ve babanın taleplerini karşılamak için bir gruptaki çocuk sayısının 10’dan az, 20’den fazla 
olması hâlinde; okul müdürlüğünce Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda, çocuklar için önem ve 
öncelik arz eden konuları kapsayan ve valiliklerce onaylanacak program çerçevesinde iki ayı geçmemek 
üzere yaz aylarında da eğitim yapılabilir. Yaz aylarında yapılan eğitime sadece  okul öncesi eğitimden 
yararlanamayan çocuklar kayıt edilir. Talebin fazla olması durumunda   gelecek eğitim ve öğretim yılında 
ilkokula başlayacak çocuklara öncelik tanınır. Yaz eğitimine katılmış olmaları, bu çocuklara yeni eğitim ve 
öğretim yılı için kayıtta öncelik hakkı sağlamaz. 

4.2. Erken Çocukluk Eğitim ve Bakımında Öğretme ve Öğrenme 

İdari Belgeler ve Aktivite Türleri 
Okul Öncesi Eğitim Programı çerçevesinde “Okul Öncesi Eğitim Rehberlik Programı”, “Okul Öncesi Eğitim 
Programı” ve “0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı” hazırlanmıştır. Öğretmenler, eğitim ortamlarını 
çocukların gelişim özelliklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenler, aylık planlamalarına uygun günlük 
eğitim akışları planlanır, uygulanır ve değerlendirilir. Araç-gereç ve eğitim materyallerinin korunmasını, 
bakım ve onarımını sağlar. Eğitim ortamlarındaki öğrenme merkezlerinin eğitim materyalleri ve araç-
gereçleri ihtiyaca göre hazırlanır. 

0-36 aylık çocukları için Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (EBADER), Okul 
Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (OBADER) bulunmaktadır. 

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkveokuloncyon_0/ilkveokuloncyon_0.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkveokuloncyon_0/ilkveokuloncyon_0.html


Okul öncesi eğitimde yer alan etkinlikler; Türkçe, Sanat, Drama, Müzik, Hareket, Oyun, Fen, Matematik, 
Okuma Yazmaya Hazırlık ve Alan Gezileri şeklindedir. Öğretmen veya çocuklar tarafından yapılandırılmış/ 
yarı yapılandırılmış/yapılandırılmamış etkinlikler sınıf içinde yapılabileceği gibi açık havada da yapılabilir. 
Öğretmenlerin bu etkinlikleri mümkün olduğunca açık havada da gerçekleştirmesi beklenmektedir. 
Etkinlikler tek tek planlanıp uygulanabileceği gibi birden fazla etkinlik çeşidi bir araya getirilip 
bütünleştirilmiş etkinlikler de hazırlanabilir. Etkinlikler bireysel, küçük grup veya büyük grup şeklinde 
planlanıp uygulanabilir. 

Öğretim Yöntemleri ve Materyalleri 
Okul Öncesi Eğitim Programı çerçevesinde “Okul Öncesi Eğitim Rehberlik Programı”, “Okul Öncesi Eğitim 
Programı” ve “0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı” hazırlanmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 
pilot uygulaması yapılan okul öncesi öğretmenlerine yönelik hazırlanan “MEB Etkinlik Kitabı” ve okul 
öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocuklara dağıtılacak olan  “El Ele Okul Öncesi Eğitime 1-2-3” 
materyalleri 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır. 

Programlar doğrultusunda hazırlanan araç-gereç ve eğitim materyallerinin korunması, bakım ve onarımı 
okul yönetimlerince sağlanır. 

Okul öncesi eğitim çağındaki tüm çocuklara (resmi, özel okul öncesi eğitim kurumları ile, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığına Bağlı kreşler dahil) yönelik ücretsiz eğitim materyali dağıtılmaktadır. 

Okul öncesi eğitim programında kazanım ve göstergeler ele alınırken oyunun bir yöntem ve/veya etkinlik 
olarak kullanılması özellikle önerilmektedir. Oyun aracılığıyla öğrenme okul öncesi eğitiminin ayrılmaz 
parçası olarak görülmektedir. Bunun haricinde, öğrenme sürecinde farklı materyaller, farklı yöntem ve 
tekniklerle çocukların bireysel farklılıkları desteklenmektedir. Öğretmen, öğretme süreci içerisinde 
çocuklara rehberlik yapar. Bununla birlikte çocuğun süreç içerisinde aktif olmasını ve öğrencilerinin 
öğrenmelerini sağlayarak onların gelişimlerine katkıda bulunur (MEB Okul Öncesi Eğitim Programı, 2013). 

4.3 Erken Çocukluk Eğitim ve Bakımında Ölçme 

 Değerlendirme 
Okul öncesi eğitim kurumlarında Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda hazırlanan çocuğa yönelik 
Gelişim Raporu, her dönem sonunda e-Okul sistemine işlenerek bu raporun bir örneği veliye verilir. 
Gelişim Raporu’na pedagojik olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler işlenmez. e-Okulda doldurulan Gelişim 
Raporu’na ek olarak öğretmen tarafından her çocuk için ürün dosyası (Portfolyo) oluşturulur. Söz konusu 
ürün dosyasında acil durum, gelişim-gözlem, çocuk ve aile tanıma formları ile çocuğun yarı yıl içerisinde 
hazırlamış olduğu çalışmalar yer almaktadır. 

Değerlendirme, okul öncesi eğitim sürecinin en temel öğelerinden biridir. Öğretmen, çocuğu 
değerlendirirken istenilen kazanımların gelişimini süreç içerisinde inceler. Bu değerlendirmeyi sadece tek 
bir etkinliğe bağlı olarak değil, birden fazla etkinlik sırasında gözlem şeklinde yapar ve daha sonra bu 
gözlem sonuçlarını gözlem kayıt formlarına geçirir.  

4.4 Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımında Örgütsel Farklılıklar ve Alternatif 
Yapılar   

Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sendikalar, büyük ölçekli ticari şirketler, dernek ve vakıflar ile 
gerçek ve tüzel kişiler, erken çocukluk eğitim ve bakım kurumu açmakta ve yönetmektedir. 

Okul öncesi eğitim programında yer alan kazanımların çocuğa kazandırılması için okul aile iş birliğinin 
sağlanması önemlidir. Bu nedenle eğitim ve öğretim yılı başında kurum yöneticileri ve öğretmenler bir 



araya gelerek aileleri programa ne şekilde katabileceklerini kararlaştırır. Öğretmen, her çocuğun evine bir 
yarıyılda en az bir kez ev ziyareti yapmaya özen gösterir. Ev ziyaretlerinde; evdeki rutin işlerin öğrenme 
yaşantısı olarak nasıl kullanılabileceği ailelere gösterilebilir. Çocuk ve ailenin birlikte oynayabileceği oyun 
ya da etkinlikler plânlanabilir. Çocuk ve ailesi ev ortamında gözlemlenebilir. Ailelerle, okulda ve evde neler 
yapılabileceği konuşulur, ailelerin plânlama ve uygulamalara etkin katılımı sağlanır (MEB Okul Öncesi 
Eğitim Programı, 2013). 

Türkiye’de özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların okul öncesi eğitimden faydalanması için 
kurum temelli erişim modellerinin yanı sıra alternatif modeller de geliştirilmiştir. Mobil anaokulları, 
çocukların okul öncesi eğitim hizmetlerinin sağlanması, ilkokula hazırlanması ve değişik bölgelerde 
yaşayan çocukların farklı ihtiyaçlarının karşılanması hizmetlerinde bulunmaktadır. Okul öncesi eğitimden 
yararlanamayan okul öncesi çağı çocukları için yaz aylarını da kapsayacak şekilde esnek eğitim saat ve 
zamanlı, toplum temelli ücretsiz eğitim veren gezici sınıf açılabilir, gezici öğretmen uygulaması yapılabilir. 
Gezici sınıfların ve gezici öğretmenlerin çalışma usul ve esasları yönerge ile belirlenir. Okul öncesi eğitim ve 
ilköğretim kurumlarında; velilerin istemeleri, personel ve fiziki imkânların yeterli olması hâlinde 
çocukların/öğrencilerin eğitimlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla eğitim saatleri 
dışındaki zamanlarda faaliyet göstermek üzere çocuk kulüpleri kurulabilir. Çocuk kulüplerinin kuruluş, 
çalışma usul ve esasları yönerge ile belirlenir. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında hizmet verilen 
alanlarda günlük çalışma saatleri dışındaki zamanlarda, hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilinde öğrencilerin 
eğitim ve öğretimine destek sağlamak amacıyla yetiştirme kursları açılabilir. Yetiştirme kurslarının çalışma 
usul ve esasları Yönerge ile belirlenir. Kaynaştırma/bütünleştirme öğrencileri ile özel yetenekli öğrenciler 
için okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında özel eğitim desteği verilmesi amacıyla okulun fiziki 
imkânları doğrultusunda destek eğitim odası açılabilir. Destek eğitim odasının öğretim materyalleri ve 
donanım ihtiyaçları öğrencilerin ihtiyaç ve özellikleri dikkate alınarak sağlanır (MEB Okul Öncesi Eğitim ve 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 82, 83, 84). Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek, 
çalışan anne ve babanın taleplerini karşılamak için bir gruptaki çocuk sayısının 10’dan az 20’den fazla 
olmamak şartı ile her yaş grubundan başvurunun olması hâlinde; okul müdürlüğünce Okul Öncesi Eğitim 
Programı doğrultusunda, çocuklar için önem ve öncelik arz eden konuları kapsayan ve mülki idare 
amirliklerince onaylanacak program çerçevesinde iki ayı geçmemek üzere yaz aylarında da eğitim 
yapılabilir. Yaz aylarında yapılan eğitime, sadece okul öncesi eğitimden yararlanamayan çocuklar 
kaydedilir. Talebin fazla olması durumda gelecek eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklara 
öncelik tanınır. Yaz eğitimine katılmış olmaları bu çocuklara yeni eğitim ve öğretim yılı için kayıtta öncelik 
hakkı sağlamaz (MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 6). 

5.İlkokul ve Ortaokul Eğitimi (Birleştirilmiş İlkokul veya Ortaokul Eğitimi)  

Türkiye’de zorunlu eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için 12 yıl olarak 
verilmektedir. 4+4+4 şeklinde yürütülen bu sistemde öğrenciler, ilkokul, ortaokul/imam hatip ortaokulları 
ve lisede sırasıyla 4’er yıl eğitim görmektedir. Ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için ilkokul, ortaokul 
ve lise kademesinin yanında okul öncesi eğitim kademesi de zorunludur. 

5.1. İlkokul ve Ortaokul Eğitiminin Örgütlenmesi 

Coğrafi Erişebilirlik 
Devlet okulları, Millî Eğitim Bakanlığınca kamu bütçesinden finanse edilmektedir. Okullarda kullanılan 
malzemeler devlete aittir. Ülkenin her tarafında coğrafi ve bölgesel farklılıklara bakılmaksızın tüm çocuklar 
eşit şekilde eğitim öğretim hakkından yararlanmaktadır. Zorunlu eğitimden herkesin eşit şekilde 
yararlanması amacı ile öğrenci taşıma uygulaması yapılmaktadır. İlgili yönetmeliğe göre (Millî Eğitim 
Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği), toplu taşıma hizmeti bulunmayan, öğrencisi taşıma 
kapsamına alınacak okul ve yerleşim biriminin seçiminde; nüfusun az veya dağınık olması, öğrenci 
sayısındaki yetersizlik, yerleşim yerinin coğrafi özellikleri, yol şartları, eğitime erişim ihtiyacı olan 
öğrencinin sürekli veya geçici ikamet ettiği yerleşim yerinde bu ihtiyacını karşılayacağı türde eğitim 

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/egierisim_1/egierisim_1.html


kurumu bulunmaması veya bu kurumların kapalı olması, doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı 
tehlikesi gibi ani ve beklenmedik olayların ortaya çıkması ve/veya bu olaylar sonucunda; tamir, 
güçlendirme, bertaraf veya tedavi çalışmaları yapılıyor olması, göçler ve mevsimlik işçi hareketleri olması, 
gibi özellikler aranır.   

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 15'e göre, okulu bulunmayan veya 
öğrenci yetersizliği nedeniyle okulu kapatılan yerleşim birimlerindeki öğrenciler ile birleştirilmiş sınıfları 
bulunan ilkokullarda 4. sınıfı tamamlayan ve öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınamayan mecburi 
ilköğretim çağındaki öğrenciler de yatılı bölge ortaokullarına alınırlar. Bulunduğu ilde yatılı bölge ortaokulu 
bulunmayan öğrenciler, diğer illerdeki yatılı bölge ortaokullarına yerleştirilir. 

Kabul Şartları ve Okul Seçimi 
İlkokula kayıt kabul ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının  ilk iş gününde başlar. Kayıt 
işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres 
veri tabanındaki adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında 
veliden herhangi bir belge talep edilmez (MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 
Madde 11). 

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların 
kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı 
isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden 
çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları velisinin vereceği dilekçe; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula 
başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya 
kayıtlarını bir yıl erteleyebilir. Nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış olanların yaşlarının 
düzeltilmesi, okul yönetimince velilerinden istenir. Bu öğrencilerden velisi üç ay içinde girişimde 
bulunmadığı veya bu işleri yapmadığı takdirde gereği yapılmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne 
bildirilir. Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma 
bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır. 

Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kayıt: İlkokul öğrenimini tamamlayan ve kayıtların yapıldığı eylül ayı 
sonu itibarıyla zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmamış öğrencilerin kayıtları ulusal adres veri tabanındaki 
yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden ortaokula yapılır. İmam-hatip 
ortaokuluna kayıtlar velinin başvurusu üzerine ilgili okul yönetimince yapılır (MEB Okul Öncesi Eğitim ve 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde11). 

Yaş Seviyeleri ve Öğrencileri Gruplama 
Temel eğitim ilkokul [1-4. sınıflar (5,5/6-9 yaş)] ve ortaokullardan [5-8. sınıflar (10-13 yaş)] oluşmaktadır. 
İlköğretim kurumlarında eğitim, aynı yaş grubundaki öğrencilerin bir arada bulundukları bir yapıyla 
işletilmekte ve ilkokul kademesini bitiren öğrencilerin ortaokul kademesine devam etmesi şeklinde 
yürütülmektedir. 

Okul öncesi eğitim ve mecburi ilköğretim çağında özel eğitim ihtiyacı olduğu tespit edilen veya tanısı 
konulmamış ve yerleştirme kararı alınmamış her bireyin okul ve kurumlara kaydı, yıllık çalışma takviminde 
belirlenen süreye bakılmaksızın yapılır. Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için 
gündüzlü okul ve kurumlara kayıtta tuvalet eğitimi kazanmış olma şartı aranmaz. 

Okul Yılının Organizasyonu 
Eğitim kurumlarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır. Ders yılı, yarıyıl ve yaz 
tatilinin başlama ve bitiş tarihleri, Bakanlıkça her yıl düzenlenen Çalışma Takvimi’nde belirtilir. Bu tarihler 
göz önünde bulundurularak hazırlanan il çalışma takvimi, il millî eğitim müdürlüklerinin önerisi ve valilik 
onayı ile yürürlüğe girer. (MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 5) Ders 



saatleri ilkokul ve ortaokullarda uygulanan haftalık ders çizelgesine göre ilkokullarda 30, ortaokullarda ise 
35 ders saati olarak belirlenmiştir. 

Okul Günü ve Haftasının Organizasyonu 
İlköğretim (ilkokul-ortaokul) kurumlarında; Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler 
için en az 10 dakika ayrılır. Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 
dakika süre verilir. Bu süre okul yönetimince okul çevresinin şartlarına göre düzenlenir, il/ilçe millî eğitim 
müdürlüğüne bilgi verilir. İkili öğretim yapılan ilköğretim (ilkokul-ortaokul) kurumlarında sabahçı ve 
öğlenci öğrencilerin giriş ve çıkışları arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır. Yatılı bölge ortaokullarında 
etüt için her gün iki ders saati süre ayrılır. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında dersler, öğretmenler 
kurulu kararı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresini aşamaz (MEB Okul 
Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 5, 6). Okullarda eğitim ve öğretim haftada beş 
iş günü olarak verilmektedir (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma). 

5.2. İlkokul ve Ortaokul Eğitiminde Öğretme ve Öğrenme 

Müfredat, Dersler ve Saat Sayısı 
Öğretim programları merkezi olarak hazırlanmakta ve tüm okullarda aynı öğretim programları 
uygulanmaktadır. Öğretim programları, ilgili birimler veya Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 
hazırlatılarak  Bakan onayı ile yürürlüğe konmaktadır. İlköğretimde dersler Türkçe olarak okutulmaktadır. 
Öğretim programları, gerektiğinde ve ihtiyaç duyulduğunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve ilgili 
birimler tarafından düzenli olarak gözden geçirilerek güncellenmektedir. 

Programda yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olarak ikiye ayrılmıştır. İlköğretim kurumlarında dersler ve 
ders saatleri sınıf esasına göre düzenlenmiştir. Sınıflara ait ders sayıları ve saatleri için 19.02.2018 tarih ve 
58 sayılı İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi’nde belirtilmiştir  Okutulacak 
seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, yetenek ve istekleri doğrultusunda velisinin de rehberliğinde öğrenciler 
tarafından seçilmektedir. 

İlköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim programları, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 
hazırlanarak/hazırlatılarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirildikten sonra Bakan Onayı ile 
yürürlüğe girer. 

İlköğretim (ilkokul-ortaokul) kurumlarında; İlkokulda haftalık ders saati toplam 30 saattir. 1. sınıfta 26 saat 
zorunlu, 4 saat serbest etkinlikler, 2 ve 3. sınıflarda 28 saat zorunlu, 2 saat serbest etkinlikler, 4. sınıfta ise 
30 saat zorunludur. Ortaokulda haftalık ders saati toplam 35 saattir. 29 saat zorunlu, 6 saat seçmeli 
derslerdir. 

İmam-hatip ortaokullarında haftalık ders saati toplam 36 saattir. 5, 6 ve 7. sınıflarda 34 saat zorunlu, 2 
saat seçmeli derslerdir. 8. sınıflarda ise 35 saat zorunlu 1 saat seçmeli derslerdir. 

Görme, işitme, ortopedik engeli ile hafif zihinsel engeli bulunan öğrencilerin eğitim gördüğü okullar ile bu 
öğrencilerden oluşan özel eğitim sınıflarındaki haftalık ders saati toplamı 30 saat olup normal gelişim 
gösteren öğrencilerin aldığı derslerin programlarına ilave olarak “Toplumsal Uyum Becerileri” ve “Türk 
İşaret Dili” gibi özel eğitim alanına özgü derslerin öğretim programları da uygulanmaktadır. Orta ve/veya 
ağır zihinsel engeli bulunan öğrencilerin eğitim gördüğü Özel Eğitim Uygulama Merkezi (Okulu) (I ve II. 
Kademe) haftalık ders saati 30 saattir. Programlar, tamamen öğrencilerin özelliklerine uygun olarak 
hazırlanan özel eğitim programlarıdır. 

Öğretim Yöntemleri ve Materyalleri 

http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7
http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7


İlköğretim (ilkokul-ortaokul) kurumlarında öğretim yöntem ve teknikleri öğretmenler tarafından belirlenir. 
Her öğretmen kendi dersi ile ilgili olarak programının gerektirdiği hazırlıkları yapmaktan sorumludur. 
Okullarda kullanılacak ders kitapları ve eğitim araçlarının Millî Eğitim Bakanlığı’nca belirlenmesi esastır. 
Tüm resmi özel ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ders kitapları, Bakanlıkça belirlenmekte ve ücretsiz olarak 
dağıtılmaktadır. Ders kitapları, araç ve gereçlerinin nitelikleri, bunların hazırlanması, incelenmesi ve 
değerlendirilmesi vb. konular “Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir (12 Eylül 
2012 tarihli 28409 sayılı Resmî Gazete). 

Öğretmenlerin sınıflarda yararlanmak için hazırladıkları derslerle ilgili materyaller, herhangi bir 
değerlendirme veya seçime gerek görülmeden okullarda kullanılabilir. Ders kitabı dışında kullanılacak 
eğitim araçlarının Anayasa’ya, yasalara ve Millî Eğitimin Temel Amaçlarına ters düşmemesi esastır. 
İlköğretim (ilkokul-ortaokul) kurumlarındaki bütün ders araç ve gereçlerini araştırmak, geliştirmek ve 
programlara göre ders kitabı/öğretim materyalini hazırlamak, hazırlatmak veya satın almak ya da 
onaylamak görevi Millî Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu düzenleyen 652 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Temel Kanunu (Madde55) ile Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı’na (TTKB) verilmiştir.  Ayrıca ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında 
istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir 
proje hazırlatılır (MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 22). 

Görme engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okullar ile bu öğrencilerinden oluşan özel eğitim sınıflarında 
okutulan derslerin kitapları Braille alfabesi ile basılarak öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Görme 
engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda kullanılan Braille tablet, yazı kalemi, abaküs, küptaş vb. 
materyaller öğrencilere ücretsiz olarak ayrıca temin edilmektedir. 

5.3.İlkokul ve Ortaokul Eğitiminde Değerlendirme  

Öğrenci Değerlendirmesi 
İlköğretim (İlkokul-Ortaokul) kurumlarında öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesi aşağıdaki 
esaslara göre yapılır. Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden 
oluşur. Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile 
kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan 
ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur. Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; 
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) 
hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir. İlkokul 1, 2 ve 
3. sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde 
gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme 
ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir. İlkokul 4. sınıfta 
öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir. 
Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa 
proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir. İlkokul 4. sınıf ile ortaokul ve imam-hatip 
ortaokulunda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. 
Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir. 
İlkokul 4. sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilere;  bir dönemde her 
dersten iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir 
sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. 
Ortak değerlendirme yapılmasına imkân vermek üzere; sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul 
müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre 
öğretmenlerince hazırlanır. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri 
ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje 
hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak 
değerlendirilir. Öğrencilere, her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2 
haftalık ders saati sayısı 2’den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.  (MEB Okul 
Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 20, 21, 22). 



Öğrencilerin Gelişimi 
İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış 
ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, okul müdürü ve ilgili sınıf öğretmeninin kararıyla ilkokul 
öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okul Öncesi Eğitim ve 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 27. maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en 
az bir dönem devam etmeyen öğrenciler ile okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık 
zorunlu ders saati sayısı kadar değerlendirilmesi yapılamayan/puanı girilmeyen öğrencilere sınıf tekrarı 
yaptırılır. 

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında, öğrenci kendi yaş grubu içinde yetiştirilir ve bir bütün olarak 
değerlendirilir. Bu eğitim kademesi, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir 
dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla 
ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir. Eğitim ve öğretim yılında 
özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45’ten az olan öğrencilerin sınıf 
geçmesi veya sınıf tekrarına, 2. dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir.  Alınan 
gerekçeli karar Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağına 
yazılarak e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler 
kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın 
kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin puanları 
değiştirilmez. Okul kayıtlarına, "Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar 
Verildi" ibaresi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir. Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında 
eğitimlerine devam eden öğrencilere başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ancak; velinin 
yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı doğrultusunda, ilkokulda 
kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. 

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinden bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar velisinin 
yazılı talebi, sınıf öğretmeninin önerisi ile eğitim ve öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına 
alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilir. Bu sınav, okul müdürünün başkanlığında sınıf öğretmeni 
ve bir üst sınıfın öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından yapılır. Okulda bu komisyonu oluşturacak 
sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, sınavın yapılacağı yer ile sınav komisyonu, okulun bağlı 
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenir. Sınav sonucu tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, 
okul yönetimince dosyasında saklanır. Başarılı olanların durumu e-Okul sistemine işlenir. Sınıf yükseltme 
sınavına değişik sınıflarda olmak üzere bir defadan fazla da girilebilir. Ancak sınıf yükseltme aynı öğrenci 
için bir kez yapılır. İlkokul çağında olup akranları ile birlikte okula devam edemeyen ve okuma yazma 
bilmeyen öğrenciler, birinci sınıf öğrenimlerini başarıyla tamamlamaları hâlinde, eylül ayında yapılacak bir 
sınavla yaşına uygun bir ilkokul sınıfına yerleştirilir. Sağlık durumu nedeniyle okula devam etmesinin uygun 
olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu alanlar ile istemeleri hâlinde imam hatip ortaokulu veya ortaokula 
kayıt yaptıran veya devam eden ve hafızlık eğitimine başladığını belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim 
yılı için devam zorunluluğu aranmaz. Sağlık raporu alanlar raporları süresince, hafızlık eğitimi alanlar bu 
eğitimleri süresince eğitim ve öğretim yılı başından itibaren en fazla bir eğitim ve öğretim yılı okula devam 
etmeyebilirler. Bu sürenin bitiminde okula devamları sağlanır. Bu öğrenciler okula döndüklerinde, devam 
edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde alan 
öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilirler. 
İlköğretim kurumlarında; eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, 
elverişsiz hava şartları gibi nedenlerle il veya ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararı ile gerekli gördüğü ve mahalli 
mülkî idare amirinin onayladığı durumlarda okullarda eğitim ve öğretime ara verilir. Bu gibi durumlarda 
öğrencilerin derslerinde eksik kalan konularda telafisi için okul yönetimleri ve il/ilçe millî eğitim 
müdürlüklerince gerekli önlemler alınır. İlköğretim kurumlarında, eğitim ve öğretim yılı içinde çeşitli 
nedenlerle boş geçen dersler ile ihtiyaç olması halinde mevsimlik tarım işçileri, göçer ve yarı göçer ailelerin 
çocukları ve ilkokullarda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için yetiştirme kursu veya 
programları uygulanır. Yetiştirme programlarında görevlendirilecek öğretmenler, il/ilçe millî eğitim 
müdürlüklerince belirlenir. Boş geçen dersler için bir dersin yetiştirme programı süresi, o dersin boş geçen 
ders saati toplamının yarısından az olamaz. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında talep eden öğrenciler 



için destekleme ve yetiştirme kursu açılabilir.(MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliği, Madde 31, 32, 33). 

Belgeleme 
Öğrenciler, ilkokuldan ortaokula herhangi bir sınava girmeleri gerek olmadan devam etmekte ve öğrenciye 
ilkokul sonunda herhangi bir belge verilmemektedir. Ortaokul zorunlu olduğundan ulusal adres veri 
tabanındaki adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinde ortaokula kaydı yapılmaktadır. Öğrenciye 
ortaokul sonunda herhangi bir belge verilmemekte ve öğrenci sınavlı ya da sınavsız olarak ortaöğretime 
devam etmektedir. 

5.4.İlkokul ve Ortaokul Eğitiminde Örgütsel Farklılıklar ve Alternatif Yapılar  

Devlet, ilköğretim (ilkokul-ortaokul) kurumlarının (gündüzlü) yanında, değişik ilköğretim uygulamalarına 
da izin vermektedir. Bu uygulamalar şu şekildedir. 

Yatılı bölge ortaokulları (YBO): nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde; köyler gruplaştırılarak, merkezi 
durumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde İlköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı 
pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde ise yatılı İlköğretim bölge okulları veya gezici 
okullar açılabilir (222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Madde 9). Bu okullardaki eğitim Millî Eğitim 
Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği esaslarına; barınma ise Millî Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği 
(http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1812.pdf) hükümlerine göre yürütülür. YBO’ların amacı; kırsal 
kesimde okulu bulunmayan köy ve köy altı yerleşim birimlerinde bulunan ilköğretim çağ nüfusu ile yoksul 
ailelerin çocuklarının ilköğretim hizmetlerine erişimlerini sağlamaktır. 

Öğrenci Taşıma Uygulaması; 1989-1990 yılında, okulu bulunmayan ya da nüfusu az ve dağınık yerleşim 
birimlerindeki ilköğretim çağına gelmiş çocukların, merkez olarak seçilen ilköğretim kurumlarına günü 
birlik taşınıp eğitim öğretimlerinin sağlanması amacıyla ortaya çıkmış olup, zamanla ortaöğretim ve özel 
eğitim öğrenci/kursiyerleri de farklı uygulamalarla taşınmaya başlanmıştır. Üç farklı uygulama 2014-2015 
eğitim ve öğretim yılında mevzuatta yapılan değişiklikle “Öğrenci Taşıma Uygulaması“ adı altında 
birleştirilmiştir. 

Bu uygulama ile, eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim 
okul/kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitim 
kursiyerlerinin resmi okul/kurumlarda taşıma yoluyla eğitime erişimlerini sağlamak amaçlanmaktadır. 
Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşınmakta olan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yemek 
hizmeti de verilmektedir. 

Açık Öğretim Ortaokulu: Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği Madde 5'te ifade edildiği üzere, çeşitli 
nedenlerle zorunlu eğitimi tamamlayamamış ya da zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış bireylerin eğitim-
öğretim gördükleri İlköğretim kurumudur. Açık Öğretim Ortaokulu kurumlarının amacı, Türk Millî 
Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, gelişmiş iletişim araçlarını ve yeni teknolojileri 
kullanarak; özel sebeplerini belgelendirenlerden ve yurt dışına çıkan mecburi ilköğretim çağı yaş sınırlarını 
aşmayan çocuklar ile ilköğretimini tamamlayamayan, mecburi ilköğretim yaş sınırını aşan yetişkinlere; 
ilköğretimlerini tamamlayabilmelerine olanak tanıyarak toplumun eğitim kültür düzeyini yükseltmek 
olarak özetlenebilir. 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Eylül 2017 verilerine göre 976.200 olan Suriyeli eğitim çağındaki nüfusun 
kademeli olarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullara kaydedilmesi çalışmaları devam etmektedir. 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî (Geçici Eğitim Merkezleri Dışında) okulda kitlesel göçle ülkemize gelen 
334.092 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli ve 39.830 Iraklı olmak üzere toplam 373.922 öğrenci Türkçe 
müfredatla eğitim görmektedir. 21 ilimizdeki 318 geçici eğitim merkezlerinde ise tamamı Suriyeli olmak 
üzere 223.432 öğrenci yoğun Türkçe öğretimi temel olmak kaydıyla eğitim görmektedir. Ayrıca açık 
okullara kayıtlı 9.620 öğrenci bulunmaktadır. Toplamda 606.974 kitlesel göçle ülkemize gelen öğrencinin 
eğitime erişimi sağlanmıştır 

http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1812.pdf
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/acikogrort_1/acikogrort_1.html


“Yabancı Öğrenci Bilgi İşletim Sistemi (YÖBİS)” üzerinden takip edilen öğrencilere akademik derslerin yanı 

sıra yoğunlaştırılmış Türkçe eğitimi Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) verilmektedir. Bu merkezlerde 

öğrenim gören öğrenciler kademeli olarak e-Okul sistemi üzerinden resmî okullara kaydedilmektedir 

(HBÖGM 2017 Faaliyet Raporu). 

 

6.(Üst) Ortaöğretim ve Ortaöğretim Sonrası Akademik Olmayan Eğitim  

 
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda 2012 yılında yapılan değişiklik hükmünce, “Ortaöğretim, 
ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim 
kurumlarının tümünü kapsar. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilir”. Ortaöğretim 
kurumlarına kaydolmak için ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve öğretim yılının başlayacağı 
tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma şartı aranır. Ancak mesleki eğitim merkezine 18 yaşını bitirmiş olanların 
kayıtları da yapılır. Özel eğitim mesleki eğitim merkezi ve özel eğitim iş uygulama merkezine 23 yaşından 
gün almamış özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin kayıtları yapılır.  

Ortaöğretimin amaç ve görevleri, MEB’in genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; 

1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve 
toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına 
katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak;  

2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda 
yükseköğretime veya hem mesleğe hem de yükseköğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. 

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 7. Madde’sinde, şu amaçlar belirlenmiştir:  

a) Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, demokrasi 
ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı, 

b) Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, hayata ve iş 
alanlarına hazırlamayı, 

c) Eğitim ve istihdam ilişkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve dinamik bir 
yapıya kavuşturulmasını, 

ç) Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini, 

d) Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı, 

e) Anadolu imam hatip liselerinde; imamlık, hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine 
getirilmesine kaynaklık edecek gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını 

f) Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmelerini, 

g) Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini, 

ğ) Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini, 

h) Hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini, 

ı) Eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını ve belgelendirmenin özendirilmesini 
amaçlar. Bu amaçların yanı sıra, kurum türlerinin özel amaçları da bulunmaktadır. 

Ortaöğretimin amaç ve görevleri yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplumun 
ihtiyaçları arasında denge sağlanır. Ortaöğretim kurumları işlevlerini Türk Millî eğitiminin genel ve özel 
amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun; öğrenci 
merkezli, aktif öğrenme ve demokratik kurum kültürü anlayışıyla yerine getirir (Madde 5, Ortaöğretim 
Kurumları Yönetmeliği). Bu kurumlar (ISCED 3): Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Güzel 



Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri; Anadolu İmam Hatip Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri,  Çok 
Programlı Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezleri’nden oluşur (Madde 6, Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliği). Ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere mesleki ve teknik eğitim hizmeti sunan özel 
eğitim meslek liseleri de ortaöğretim kurumları arasında sıralanabilir. 

6.1.Genel (Üst) Ortaöğretimin Örgütlenmesi  

1 Yaş Düzeyleri ve Öğrencilerin Gruplandırılması 

Kurum Türleri 
Genel ortaöğretim kurumları, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan 
yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır. Bu genel ortaöğretim kurumları; Fen 
Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleridir (ISCED 3). Fen 
Liseleri, fen ve matematik alanlarında; Sosyal Bilimler Liseleri, edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında 
öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık etmeyi, Güzel Sanatlar Liseleri, öğrencilere 
güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan 
yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi, Spor Liseleri, öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve 
beceriler kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi 
hedeflemektedir. 

Coğrafi Erişim 
Coğrafi erişim, okul pansiyonu ve öğrenci taşıma uygulamalarıyla desteklenmektedir. Parasız yatılılık 
desteği karşılıksız barındırma, beslenme, giyim, harçlık verme ve benzeri yardımları içermektedir. Bu 
destekten yararlanacak öğrenciler sınavla veya sınavsız olarak belirlenmektedir. 1739 Sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanunu ile tanınan eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel ilköğretim, ortaöğretim ve özel 
eğitim okul/kurumlarına devam eden öğrencilerin resmî okul/kurumlarda taşıma yoluyla eğitime erişimleri 
sağlanmaktadır. 

Zorunlu eğitimden herkesin eşit şekilde yararlanması amacıyla öğrenci taşıma uygulaması yapılmaktadır 
(MEB Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği). İlgili yönetmeliğe göre toplu taşıma hizmeti 
bulunmayan, öğrencisi taşıma kapsamına alınacak okul ve yerleşim biriminin seçiminde nüfusun az veya 
dağınık olması, öğrenci sayısındaki yetersizlik, yerleşim yerinin coğrafi özellikleri, yol şartları, eğitime 
erişime ihtiyacı olan öğrencinin sürekli veya geçici ikamet ettiği yerleşim yerinde bu ihtiyacını karşılayacağı 
türde eğitim kurumu bulunmaması veya bu kurumların kapalı olması, doğal afetler, salgın hastalıklar, can 
ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmedik olayların ortaya çıkması ve/veya bu olaylar sonucunda 
tamir, güçlendirme, bertaraf veya tedavi çalışmalarının yapılıyor olması, göçler ve mevsimlik işçi 
hareketleri olması gibi özellikler aranır. Ortaöğretim kurumlarında ailesi maddi imkânlardan yoksun 
başarılı öğrencilere Bakanlıkça belirlenen kontenjan çerçevesinde parasız yatılılık desteği sağlanmaktadır. 

 

Kabul Şartları ve Okul Seçimi 
Ortaöğretim kurumlarına kabul, resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim 
merkezlerinin (GEM) 8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje 
uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına 
yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan merkezî sınavla ve merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, 
sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu 
teknik programları dışında, ortaöğretim kayıt alanı ve kılavuzla belirlenen usul ve esaslara göre öğrenci 
alan ortaöğretim kurumlarına ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak gerçekleştirilir. Ortaöğretim 
kurumlarına geçişle ilgili başvuru, tercih, yerleştirme ve kayıtlara ilişkin açıklamalar Yönerge ve her yıl 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/%23_tr


Bakanlıkça yayımlanacak kılavuz/kılavuzlarda belirtilir, elektronik ortamda yayımlanarak kamuoyuna 
duyurulur. 

Merkezi sınav isteğe bağlıdır. Sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşur. Sözel bölümde, 
Türkçe, din kültürü ve ahlâk bilgisi, T.C. İnkılâp tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil; sayısal bölümde ise 
matematik ve fen bilimleri alanlarından sorular yer alır. Sınav aynı gün içerisinde iki oturum hâlinde 
uygulanmaktadır. Sınav tarihi, yeri, uygulanması ve diğer hususlar her yıl Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanacak kılavuzda belirtilir.  

(Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi) 

Ortaöğretim kurumlarına kaydolmak için ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve öğretim 
yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma şartı aranır. Yaş şartını taşımayan öğrencilerin örgün 
ortaöğretim kurumlarına kayıtları yapılmaz. Kayıtlar, öğrencinin e-Okul sistemi veya denklik belgesindeki 
bilgilerine göre yapılır. Evli olanların kayıtları yapılmaz, öğrenci iken evlenenlerin okulla ilişiği kesilerek 
kayıtları e-Okul üzerinden Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam-
Hatip Lisesine gönderilir. 

Yaş Düzeyleri ve Öğrencilerin Gruplandırılması 
Türkiye’de ortaöğretim süresi 4 yıl olup ortaöğretim 12 yıllık zorunlu eğitimin son 4 yıllık kademesini 
oluşturur. Ortaöğretim kademesi kuramsal olarak 14 yaşında başlar. Ortaöğretim kurumlarına kaydolmak 
için ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını 
bitirmemiş olma şartı aranır. Yaş şartını taşımayan öğrencilerin örgün ortaöğretim kurumlarına kayıtları 
yapılmaz. 18 yaşını bitirmiş olanlar Açık Öğretim Liseleri, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim 
İmam-Hatip Lisesine kayıt yaptırabilirler. 

Bu kademede eğitim, branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. Sınıf/şube rehber öğretmeni, 
öğrencilerin çeşitli konulardaki ihtiyaçlarına göre onlara yardımcı olmaktan sorumludur. Öğrencilerin 
gruplandırılmasında sınıf mevcutları azami olarak; Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar 
Liseleri ve Spor Liselerinde, Proje Uygulayan Eğitim Kurumları ile Anadolu Teknik Programları 30, Anadolu 
Liselerinde ve diğer okul türlerinde ise 34 olarak belirlenmiştir. 

Ders Yılının Düzenlenmesi 
Eğitim; yıllık, okul dönemleri, okul haftaları, okul günleri ve okul saatleri şeklinde düzenlenmektedir. 
Eğitim, eylül ayında başlar ve haziran ayında biter. Ders yılı iki döneme ayrılır. Ders yılının başlaması, birinci 
yarıyıl ikinci yarıyıl ve yaz tatilleriyle ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ders yılının 180 iş gününden 
az olmaması esastır. Eğitim sırasında, yarıyıl ve yaz tatili bulunmaktadır.   

Okul Günü ve Haftasının Organizasyonu 
Eğitim haftada beş gün verilmektedir. Zorunlu ders saatlerinin sayısı önceden belirlenmiştir. Haftalık ders 
saati azami 40 ders saatidir. Bir saatlik ders tüm sınıflar için 40 dakikadır. Tam gün eğitim veren 
kurumlarda öğle yemeği arası bulunmaktadır. Dersler arasındaki teneffüsler 10 dakikadan az, öğle arası 
dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz. Gerekli durumlarda dersler blok olarak da yapılabilir. Her blok 
ders iki ders saati süresiyle sınırlıdır. 

6.2.Genel (Üst) Ortaöğretimde Öğretme ve Öğrenme  

Müfredat, Konular ve Ders Saatleri 



Türkiye’de yükseköğretime kadar olan tüm eğitim kademelerinin öğretim programları, merkezi olarak Millî 
Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri tarafından hazırlanır ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından Bakan 
onayına sunulur.  Öğretim yöntemlerinin ve öğrenme materyallerinin ne olacağına, sınav, ödev ve projeler 
ile uygulamaların nasıl olacağına ve öğrenimin nasıl değerlendirileceğine öğretim programları ışığında 
öğretmenler karar verir. Zümre oluşturabilecek kadar öğretmenin olduğu derslerde bu konularda zümre 
öğretmenleri ortak karar verebilirler. Okullarda kullanılabilecek ders kitapları ve eğitim araçlarının 
standartlarının Millî Eğitim Bakanlığı’nca belirlenmesi esastır (Millî Eğitim Temel Kanunu, Madde 55). Tüm 
resmi ortaöğretim öğrencilerinin ders kitapları, Bakanlıkça belirlenmekte ve ücretsiz olarak 
dağıtılmaktadır. Ders kitaplarının ve araç-gereçlerinin nitelikleri, hazırlanması, incelenmesi ve 
değerlendirilmesi gibi konular Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 

Okulların çok büyük bir kısmında iletişim ve bilgi teknolojilerinden öğretmenlerin ve öğrencilerin 
yararlanması mümkündür. Ortaöğretim kademesinde okul türlerine göre Bakanlıkça belirlenmiş ortak ve 
seçmeli dersler bulunmaktadır. Genel ortaöğretim okullarında 9. ve 10. sınıflardaki ortak dersler şunlardır: 
Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Matematik, Felsefe, T.C. İnkılap Tarihi 
ve Atatürkçülük, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü, Birinci Yabancı Dil, İkinci Yabancı Dil, 
Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar/Müzik. Seçmeli Dersler arasında Seçmeli Dil ve Anlatım, Matematik 
ve Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Din Ahlak ve Değerler, Yabancı Diller ve Edebiyatı, Spor ve Sosyal Etkinlik, 
Güzel Sanatlar ve Bilişim gruplarından çeşitli dersler yer almaktadır. Genel ortaöğretimde 11. sınıftan 
itibaren ortak ve seçmeli dersler (8 grupta toplam 39 ders) çeşitlilik göstermektedir. Tüm ortaöğretim 
kurumlarında birinci yabancı dil ortak dersler arasındadır. Ayrıca öğrenciler, ilgi ve istekleri doğrultusunda, 
ders dışında sosyal etkinlikler olarak tanımlanan öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile her türlü 
gezi, yarışma, yayın, gösteri, tiyatro, spor, münazara ve benzeri diğer faaliyetleri yapar. 

Öğretim Yöntem ve Materyalleri 

Her öğretmen kendi dersi ile ilgili olarak programının gerektirdiği hazırlıkları yapmaktan sorumludur. 
Ortaöğretim okullarında öğretim yılı başında her öğretmenin verdiği dersler için yıllık plan yapması ve bu 
planın okul müdürünce onaylanmış olması esastır. Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için, 
eğitim-öğretim kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan (branş) öğretmeni 
ve/veya zümre öğretmenleri tarafından yıllık plana uygun ders planı hazırlanır ve uygulanır. Her bir dersin 
programı öğretmenler için aynı zamanda bir rehber niteliği taşır. Programda dersin genel amaçları, 
üniteleri, her bir ünitenin kazanımları ve konu başlıkları yer alır. Programlarda ayrıca, etkinlik örneklerine, 
süreç düzenleme ve değerlendirme örneklerine ve  açıklamalara yer verilebilmektedir. Ders kitaplarının da 
bu programlar temel alınarak yazılmak zorunda olması, öğretmenler için yol gösterici olmaktadır. Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan ders kitapları tüm eğitim kademelerinde (resmi/özel okullar) 
öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Bunun yanı sıra, son yıllarda bilgi teknolojisi altyapısını 
geliştirmeye yönelik yatırımlara ağırlık verilmektedir. 

Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma 
hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde 
tüm derslerden en az bir performans çalışması ile her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama 
görevini yerine getirirler.  

6.3.Genel (Üst) Ortaöğretimde Ölçme  
Öğrenci Değerlendirmesi 
 
Ortaöğretim okullarında ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Kurumları Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Öğretmenler, sınav sorularını düzenlerken öğretim 
programlarında belirtilen özel ve genel amaçları ve hedeflenen becerileri, açıklamaları ve konuları esas 
alır. Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve ders geçme puanı 
50 olarak düzenlenmiştir. Dönem puanı, yılsonu puanı, yılsonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 
100 üzerinden belirlenir. Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; iki 
dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem 



puanının en az 70 olması gerekir (Madde 56). Haftalık ders saatine bakılmaksızın her dersten en az iki 
sınav yapılır (Madde 45). Sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esastır. 
Ancak her dersin sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de 
yapılabilir (Madde 45/2). Yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini 
ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır (Madde 45/1-h). Öğretmenin/öğretmenlerin ortak 
değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile Güzel 
Sanatlar ve Spor Liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulama sınavları ortak 
yapılır ve ortak değerlendirilir (Madde 45/1-b). Bu ortak sınavlar ilçe, il ve ülke genelinde de 
gerçekleştirilebilir. Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının 
değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır (Madde 
45/ğ). Öğrenciler dönem sonunda başarı durumlarını bildiren bir karne alırlar. 

Öğrencilerin Sınıf Geçmesi 
Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; iki dönem puanının aritmetik 
ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması 
gerekir. Ders yılı sonunda; tüm derslerden başarılı olan veya başarısız dersi/dersleri olanlardan yılsonu 
başarı puanı (derslerin ağırlıklı puanının toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle 
elde edilen puan) en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer (Madde 57). 

Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden 
sorumlu geçer. Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders 
olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi 
bulunanlar sınıf tekrar eder. Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk 
sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.  Öğretmenler, 
ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarını, derslerin öğretim programlarında yer alan genel amaçlar ile 
kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, proje ve performansını belirlemeye yönelik 
çalışmaları yaptırır. Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin sadece eğitimini gördüğü derslerin 
puanları esas alınır. 

Sertifikasyon 
Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara, e-Okul sistemindeki kayıtlar esas alınarak bitirdikleri okul 
türüne göre Millî Eğitim Bakanılığı’nca diploma verilir (Madde 69). Diplomalarda mezuniyet puanı ve varsa 
mezuniyet alanı/dalı belirtilirken, ders notları ayrı ayrı değil, bir mezuniyet puanı ve varsa mezuniyet 
alanı/dalı belirtilir. Ortaöğretim diplomaları özel ve resmi kurumlarca tanınmakta ve ulusal çapta geçerlilik 
taşımaktadır. 

6.4.Mesleki ve Teknik (Üst) Ortaöğretimin Örgütlenmesi  
Kurum Türleri 
 
ISCED 3 seviyelerine göre, ortaöğretim kurumları en az dört yıl eğitim veren ilköğretim eğitimine 
dayanmaktadır. Bu kurumlar, “genel ortaöğretim” ve “mesleki ve teknik ortaöğretim” olarak ikiye ayrılır. 
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört 
yıl olan yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır. Mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumları; “Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri”, “Çok Programlı Anadolu Liseleri” ve "Mesleki Eğitim 
Merkezleri’dir". Ayrıca, “Anadolu İmam Hatip Liseleri”; “Hafızlık Anadolu İmam Hatip Liseleri”, Fen ve 
Sosyal Bilimler programı uygulayan İmam Hatip Liseleri, Spor, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar, Müzik 
ve Musiki Programı uygulayan İmam Hatip Liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği gibi dini 
hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca açılan 
ortaöğretim sistemi içerisinde hem mesleğe hem yükseköğrenime hazırlayıcı program uygulayan öğretim 
kurumlarıdır. Ülkemizin din eğitimi alanındaki tecrübelerinden yararlanmak isteyen ülkeler veya 
toplulukların talebine cevap vermek amacıyla yurtdışından öğrenim görmeye gelen öğrenciler için de 
Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri tesis edilmiştir. Mesleki ve teknik eğitim, öğrencileri iyi 



vatandaşlar olarak yetiştirmenin yanı sıra esnek bir yapı içinde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortak bir 
genel kültür verilerek bir üst öğrenime ve/veya iş hayatına hazırlamayı amaçlamaktadır. 

Coğrafi Erişilebilirlik 

Anayasa (1982) ve Millî Eğitim Temel Kanunu; ilköğretim mezunlarını ortaöğretim kurumlarından 
yararlandırmayı, maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim 
görmelerini sağlamak amacıyla devletin parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımları 
yapmasını (Anayasa, Madde 42; Millî Eğitim Temel Kanunu, Madde 8 ve 27) güvence altına almaktadır. Bu 
yasal çerçeve bağlamında Millî Eğitim Bakanlığı, yaşadıkları bölgenin coğrafi özellikleri, bireysel, toplumsal 
ve ekonomik durumları önemli olmaksızın ülkede yaşayan tüm yurttaşlara ulaşılabilir ortaöğretim hizmeti 
sunmaktadır. Ülke genelinde tüm il ve ilçe merkezleri ile nüfusu belirli bir sayının üstünde olan tüm 
yerleşim birimlerinde çeşitli ortaöğretim okulları (en az bir tane) bulunmaktadır. Maddi olanaklardan 
yoksun ve başarılı öğrenciler ile ulaşım yönünden zorluklar yaşayan öğrencilere ortaöğretime devam etme 
olanağı sağlamak amacıyla bazı ortaöğretim okulları tamamen parasız yatılı olup, tüm giderleri Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.  

Zorunlu eğitimden herkesin eşit şekilde yararlanması amacıyla öğrenci taşıma uygulaması yapılmaktadır 
(MEB Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği). İlgili yönetmeliğe göre toplu taşıma hizmeti 
bulunmayan, öğrencisi taşıma kapsamına alınacak okul ve yerleşim biriminin seçiminde nüfusun az veya 
dağınık olması, öğrenci sayısındaki yetersizlik, yerleşim yerinin coğrafi özellikleri, yol şartları, eğitime 
erişime ihtiyacı olan öğrencinin sürekli veya geçici ikamet ettiği yerleşim yerinde bu ihtiyacını karşılayacağı 
türde eğitim kurumu bulunmaması veya bu kurumların kapalı olması, doğal afetler, salgın hastalıklar, can 
ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmedik olayların ortaya çıkması ve/veya bu olaylar sonucunda 
tamir, güçlendirme, bertaraf veya tedavi çalışmalarının yapılıyor olması, göçler ve mevsimlik işçi 
hareketleri olması gibi özellikler aranır.  Ortaöğretim kurumlarında ailesi maddi imkânlardan yoksun 
başarılı öğrencilere Bakanlıkça belirlenen kontenjan çerçevesinde parasız yatılılık desteği sağlanmaktadır. 

 

Kabul Koşulları ve Okul Tercihleri 

Ortaöğretim kurumlarına kabul, resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim 
merkezlerinin (GEM) 8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje 
uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına 
yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan merkezî sınavla ve merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, 
sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu 
teknik programları dışında, ortaöğretim kayıt alanı ve kılavuzla belirlenen usul ve esaslara göre öğrenci 
alan ortaöğretim kurumlarına ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak gerçekleştirilir. Ortaöğretim 
kurumlarına geçişle ilgili başvuru, tercih, yerleştirme ve kayıtlara ilişkin açıklamalar Yönerge ve her yıl 
Bakanlıkça yayımlanacak kılavuz/kılavuzlarda belirtilir, elektronik ortamda yayımlanarak kamuoyuna 
duyurulur. 

Merkezi sınav isteğe bağlıdır. Sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşur. Sözel bölümde, 
Türkçe, din kültürü ve ahlâk bilgisi, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil; sayısal bölümde ise 
matematik ve fen bilimleri alanlarından sorular yer alır. Sınav aynı gün içerisinde iki oturum hâlinde 
uygulanacaktır. Sınav tarihi, yeri, uygulanması ve diğer hususlar her yıl Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanacak kılavuzda belirtilir.  

(Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi) 

Ortaöğretim kurumlarına kaydolmak için ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve öğretim 
yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma şartı aranır. Yaş şartını taşımayan öğrencilerin örgün 
ortaöğretim kurumlarına kayıtları yapılmaz. Kayıtlar, öğrencinin e-Okul sistemi veya denklik belgesindeki 



bilgilerine göre yapılır. Evli olanların kayıtları yapılmaz, öğrenci iken evlenenlerin okulla ilişiği kesilerek 
kayıtları e-Okul üzerinden Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir. 

Yaş Seviyeleri ve Çocukların Gruplandırılması 

Türkiye’de ortaöğretim süresi 4 yıl olup ortaöğretim 12 yıllık zorunlu eğitimin son 4 yıllık kademesini 
oluşturur. Ortaöğretim kademesi kuramsal olarak 14 yaşında başlar. Ortaöğretim kurumlarına kaydolmak 
için ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını 
bitirmemiş olma şartı aranır. Yaş şartını taşımayan öğrencilerin örgün ortaöğretim kurumlarına kayıtları 
yapılmaz. 18 yaşını bitirmiş olanlar Açıköğretim Liseleri veya Mesleki Açıköğretim Lisesine kayıt 
yaptırabilirler. 

Bu kademede eğitim, branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. Sınıf/şube rehber öğretmeni, 
öğrencilerin çeşitli konulardaki ihtiyaçlarına göre onlara yardımcı olmaktan sorumludur. Öğrencilerin 
gruplandırılmasında sınıf mevcutları azami olarak; Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar 
Liseleri ve Spor Liselerinde, Proje Uygulayan Eğitim Kurumları ile Anadolu Teknik Programları 30, Anadolu 
Liselerinde ve diğer okul türlerinde ise 34 olarak belirlenmiştir. 

Okul Yılının Düzenlenmesi 

Eğitim, yıllık, okul dönemleri, okul haftaları, okul günleri ve okul saatleri şeklinde düzenlenmektedir. 
Eğitim, Eylül ayında başlar ve haziran ayında biter. Ders yılı iki döneme ayrılır. Ders yılının başlaması, birinci 
yarıyıl ikinci yarıyıl ve yaz tatilleriyle ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ders yılının 180 iş gününden 
az olmaması esastır. Bu iş günü esası mesleki ve teknik eğitim kurumda uygulanan staj ve beceri eğitimi 
için esnetilebilmektedir. Eğitim sırasında yarıyıl ve yaz tatili bulunmaktadır. Tatil tarihlerini Millî Eğitim 
Bakanlığı belirler. Her sınıfa ait teorik ve uygulamalı derslerin eğitimi, yoğunlaştırılarak da yapılabilir. 
Yoğunlaştırılmış eğitime ait çalışma takvimi, bir dersin eğitim süresi bir ders yılına ait toplam ders saati 
sayısından az olmayacak şekilde düzenlenir. Kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde yürütülen yoğunlaştırılmış 
eğitime ait usul ve esaslar, kurum müdürlüğüyle işletme yetkilileri arasında yapılacak protokolle belirlenir. 
Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile okul ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın belli 
zamanlarında faal olan yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri ve eğlence hizmetleri 
alanları, denizcilik alanları ile Bakanlıkça uygun bulunan diğer alan/dallarda 10’uncu sınıfta alan ortak 
derslerinin eğitimini tamamlayan öğrenciler, 11 ve 12’nci sınıfın dal derslerinin eğitimini işletmelerde 
yoğunlaştırılmış olarak görebilirler. Bu alan/dallarda yıl boyunca faaliyet gösteren yeterli sayıda iş yeri 
bulunan yerleşim birimlerindeki okullarda, öğrencilerin bir kısmı işletme kapasiteleri de dikkate alınarak 
yoğunlaştırılmış eğitim yapılmadan işletmelerde mesleki eğitim uygulamasına devam ettirilebilir. 
Öğrencilerin okulda veya işyerinde görecekleri eğitimin tarihleri belirlenirken, her iki birimdeki eğitime 
ortalama altışar aylık zaman ayrılır. Bu süre, ihtiyaç duyulması hâlinde valilikçe değiştirilebilir. Ancak, genel 
olarak öğrencilerin bir öğretim yılında kesintisiz olarak ekim ayının ilk haftası ile nisan ayının ikinci haftası 
arasındaki dönemde okulda; dinlenme izinleri dışındaki diğer zaman diliminde işletmelerde mesleki eğitim 
görmeleri esastır. 10 uncu ve 11 inci sınıflarda derslerin kesildiği tarihle beceri sınavı sonrasında 
öğrencilere ikişer haftalık dinlenme izni verilir. Bu kapsamda bulunan okulların dokuz ve 10 uncu sınıfları 
diğer ortaöğretim kurumlarıyla birlikte, on bir ve on ikinci sınıf öğrencileri ise yılsonu beceri sınavının 
bitimini izleyen iki hafta sonra eğitime başlar. Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin teorik eğitimi haftada 
en az bir en fazla iki gün olacak şekilde planlanır. Ders yılı süresi 36 haftadır. Bakanlıkça uygulanan proje ve 
protokoller kapsamında teorik eğitim süresi uygulanan programın özelliğine göre değişebilir. Şartların 
oluşması halinde, dokuzuncu sınıf alan derslerinin eğitimi, Mesleki Eğitim Merkezlerinde veya işletmelerin 
eğitim birimlerinde verilebilir. Bu öğrenciler 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun hükümlerine göre 
işletmelerle olan sözleşmeleri devam ettiği sürece, ücretli ve ücretsiz izin süreleri dışında öğretim yılı 
boyunca işletmede mesleki eğitime devam eder.  

Gün ve Haftaların Düzenlenmesi 



Eğitim haftada beş gün verilmektedir. Mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okullarda ise haftada en 
az bir veya en fazla iki gün teorik eğitim, dört veya beş gün ise işletmelerde beceri eğitimi verilmektedir. 
Öğretim programında belirtildiği durumlarda istisnalar mümkündür. Zorunlu ders saatlerinin sayısı 
önceden belirlenmiştir. Haftalık ders azami 46 ders saatidir. Bir saatlik ders tüm sınıflar için 40 dakikadır. 
Tüm gün eğitim veren kurumlarda öğle yemeği arası bulunmaktadır. Dersler arasındaki teneffüsler 10 
dakikadan az, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz. Gerekli durumlarda dersler blok 
olarak da yapılabilir. Her blok ders iki ders saati süresiyle sınırlıdır. İşletmelerde yapılan mesleki eğitim 
okul ve işletmelerde yapılan staj çalışmalarında bir ders saati süresi 60 dakikadır. İşletmelerdeki mesleki 
eğitimin gündüz yapılması esastır. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 73 maddesine göre sanayiye ait işlerin 
dışındaki diğer sektörlerde mesleki eğitim, sektörün ve program türünün özelliği ile iklim şartları ve yılın 
belli zamanlarında çalışan işletmeler dikkate alınarak, il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun kararıyla 
günde 8 saati ve saat 22.00’yi geçmemek üzere gece de yapılabilir. Diğer yandan Anadolu imam hatip 
liselerinde eğitim ve öğretim yılı süresince; imamlık, hatiplik, vaizlik, müezzinlik, Kur’an kursu öğreticiliği ve 
benzeri mesleki uygulamaya yönelik eğitimler Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içerisinde yürütülür. 

6.5.Mesleki ve Teknik (Üst) Ortaöğretimde Öğretme ve Öğrenme  

Müfredat, Konular ve Ders Saatleri 

Ortaöğretim için düzenlenen haftalık ders çizelgesinde özellikle genel ortaöğretim ve mesleki ve teknik 
ortaöğretimin 9. sınıfları ortak olarak yapılandırılmıştır. Öğrencilerin 10. sınıfta hangi programı takip 
edeceklerine 9. sınıf sonundaki performansları, ilgi, istek ve yeteneklerine göre karar verilebilmektedir. Bu 
eğitim genellikle rehberlik ve yönlendirme olmak üzere iki şekilde sunulmaktadır. Öğrencilere 9. sınıf 
rehberlik ve yönlendirme dersi programı içerisinde mesleki ve teknik eğitim ile akademik alanlar 
tanıtılmakta; öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine uygun alan/meslek alanı seçimini yapabilmelerine 
katkıda bulunulmaya çalışılmaktadır. Öğrenciler 10. sınıfta meslek alanlarını, 11. sınıfta meslek dallarını 
seçerler ve 12. sınıfta da bu dallara devam ederek mezun olurlar. Ortaöğretim kademesinde okul türlerine 
göre Bakanlıkça belirlenmiş ortak dersler, alan/dal dersleri ve seçmeli dersler bulunmaktadır. 2018-2019 
eğitim-öğretim yılından itibaren, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında 9. ve 10. sınıflardaki genel 
ortaöğretim ile ortak olan dersler şunlardır: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Felsefe, Türk Dili ve 
Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi ve 
Trafik Kültürü, Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar/Müzik. Seçmeli dersler arasında Türk 
Dili ve Edebiyatı, Matematik ve Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Din Ahlak ve Değerler, Yabancı Diller ve 
Edebiyatı, Spor ve Sosyal Etkinlik, Güzel Sanatlar ve Bilişim gruplarından çeşitli dersler yer almaktadır. 
Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 10. sınıfta yukarıda sayılan derslere seçilen alanlara göre farklı 
dersler eklenmektedir. 11. sınıftan itibaren ise öğrenciler dal seçimi yaptığından zorunlu ve seçmeli dersler 
çeşitlilik göstermektedir. Anadolu imam hatip liselerinde ise meslek dersleri 9. Sınıftan itibaren 
başlamaktadır. Tüm ortaöğretim kurumlarında birinci yabancı dil zorunlu dersler arasındadır. Mesleki 
eğitim merkezlerinde, ortak derslerde Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  ve 
Mesleki Gelişim Dersleri okutulmaktadır. Mesleki ve teknik ortaöğretimde öğretimi yapılan alan ve dallara 
ait öğretim programları, iş piyasası ihtiyaç analizleri, Avrupa Yeterlik Çerçevesi’yle uyumlu hazırlanan 
Türkiye Yeterlik Çerçevesi doğrultusunda ulusal meslek standartları, ulusal yeterlikler uluslararası 
standartlar ve sınıflamalar, teknolojik ve ekonomik gelişmeler ile uygulamadan alınan dönütler 
kapsamında yeterlilik temelli kazanımlara dayalı ve modüler yapıda sektör, ilgili sivil toplum kuruluşları, 
üniversite ve alan uzmanları ve MEB temsilcileri tarafından ortaklaşa hazırlanmakta ve güncellenmektedir. 
Mesleki eğitim merkezleri öğrencileri ise 9. sınıftan itibaren alan ve dal seçimini yaparlar. Mesleki ve 
teknik öğretim programları, ulusal ve uluslararası karşılaştırılabilirliğin sağlanması amacıyla uluslararası 
standartlar ve sınıflamalar (ISCED F,FOED, STCW vb.) dikkate alınarak geniş tabanlı, alana ve dala yönelik 
kazanımların verilmesini sağlayacak şekilde geliştirilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 
2018/19 eğitim öğretim yılında 53 alan, 199 dalda öğretim programı güncellenmiş ve uygulamaya 
konulmuştur. Mesleki eğitim merkezlerinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren 27 alan, 141 dalda 
eğitim öğretim faaliyeti uygulanmaktadır  



İşitme engelli öğrencilerin öğrenim gördüğü özel eğitim meslek liselerinin haftalık ders çizelgesi ile bu 
liselerde uygulanan programlar, normal gelişim gösteren öğrencilerin devam ettiği mesleki ve teknik 
ortaöğretim programları ile aynıdır. İşitme engelli öğrenciler yabancı dil dersinden muaftırlar. 

Hafif düzeyde engeli ile görme engeli bulunan öğrencilerin öğrenim gördüğü özel eğitim mesleki eğitim 
merkezlerinde haftalık ders saati 30 saat olup 28 saat zorunlu, 2 saat seçmeli derslerden oluşmaktadır. 
Zorunlu dersler ise akademik dersler ile öğrencilerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma 
uyumlarını sağlamak, iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan “iş ve meslek ahlakı” 
dersinden meydana gelir. İş ve meslek ahlakı dersi engelli bireyleri iş ve meslek hayatına hazırlayan çeşitli 
meslek alanlarına ait eğitim modüllerden (El Sanatları Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, Güzellik ve Saç 
Bakım,  İnşaat Teknolojisi, Kimya Alanı, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Matbaa Teknolojisi, Metal 
Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Seramik ve Cam Teknolojisi, Tarım 
Alanı, Tekstil Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Bilişim 
Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Giyim Üretim Teknolojisi) oluşmaktadır. 

Orta ve/veya ağır zihinsel engelli öğrencilerle otizmi bulunan öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim iş 
uygulama merkez (okul)larında uygulanan haftalık ders çizelgesi 30 saattir. Merkezlerde akademik bilgi ve 
becerilerin yanında iş eğitimi uygulamalarının da yer aldığı eğitim programı uygulanır. Bu program temel 
alınarak BEP hazırlanır ve bireylerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP'lerinde yer alan amaç ve 
davranışlar dikkate alınır. 

Öğretim Yöntem ve Materyalleri 

Her öğretmen kendi dersi ile ilgili olarak programının gerektirdiği hazırlıkları yapmaktan sorumludur. 
Ortaöğretim okullarında öğretim yılı başında her öğretmenin verdiği dersler için yıllık plan yapması ve bu 
planın okul müdürünce onaylanmış olması esastır. Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için, 
eğitim-öğretim kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan (branş) öğretmeni 
ve/veya zümre öğretmenleri tarafından yıllık plana uygun ders planı hazırlanır ve uygulanır. Her bir dersin 
programı öğretmenler için aynı zamanda bir rehber niteliği taşır. Programda dersin genel amaçları, 
üniteleri, her bir ünitenin kazanımları ve konu başlıkları yer alır. Programlarda ayrıca, etkinlik örneklerine, 
süreç düzenleme ve değerlendirme örneklerine ve açıklamalara yer verilebilmektedir. Ders kitaplarının da 
bu programlar temele alınarak yazılmak zorunda olması öğretmenler için yol gösterici olmaktadır. Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan ders kitapları tüm eğitim kademelerinde (resmi/özel okullar) 
öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. 

Bunun yanı sıra, son yıllarda bilgi teknolojisi altyapısını geliştirmeye yönelik yatırımlara ağırlık 
verilmektedir. 

Mayıs 2017 itibariyle, FATİH Projesi kapsamında, okullarımıza 1.008.971 internet ağ altyapısı 

sağlanmıştır.  5.276 ortaöğretim kurumunda fiber internet ağ altyapısı tamamlanmıştır. Bilişim teknolojisi 
araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanımı için okullarda etkileşimli tahtalar ve tabletler 
kullanılmaktadır.  

Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma 
hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde 
tüm derslerden en az bir performans çalışması ile her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama 
görevini yerine getirirler. Anadolu İmam Hatip Liselerinde ise meslek derslerinde sure, ayet ve hadisler 
ezberlenmekte, ayrıca cami ve Kur’an kurslarında hitabet ve meslek uygulamaları yapılmaktadır 

Mesleki ve teknik ortaöğretimde uygulamaya konulan alan/dal çerçeve öğretim programlarında bulunan 
alan ve dal derslerine ait, her bir öğrenme birimi (modül) için bireysel öğretim materyalleri  Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından hazırlanmakta ve öğrencilerin, öğretmenlerin, kamunun ve ilgili sektörün kullanımına 
elektronik ortamda sunulmaktadır (megep.gov.tr) 

6.6.Mesleki ve Teknik (Üst) Ortaöğretimde Ölçme  
Öğrenci Değerlendirmesi 

http://www.megeb.meb.gov.tr/
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Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı, her bir alana ait 
öğretim programında belirtilmiş ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Öğretmenler, 
sınav sorularını düzenlerken, öğretim programlarında belirtilen özel ve genel amaçları, öğrenme 
kazanımlarını ve hedeflenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile uygulama açıklamaları ve konuları esas alır. 
Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve ders geçme puanı 50 
olarak düzenlenmiştir. Dönem puanı, yılsonu puanı, yılsonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 
100 üzerinden belirlenir. Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; iki 
dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem 
puanının en az 70 olması gerekir (Madde 56). Haftalık ders saatine bakılmaksızın her dersten en az iki 
sınav yapılır (Madde 45). Yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması 
esastır. Ancak her dersin sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli 
testlerle de yapılabilir (Madde 45/2). Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, 
okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır (Madde 45/1-h). Dil derslerinin 
sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. 
Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla 
şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir (Madde 45/1-b). Bu 
ortak sınavlar ilçe, il ve ülke genelinde de gerçekleştirilebilir. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla 
eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim 
Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır (Madde 45/ğ). Öğrenciler dönem sonunda başarı 
durumlarını bildiren bir karne alırlar. 

Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine sadece derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına 
göre performans puanı verilir (Madde 50-9). Mesleki eğitim merkezlerinde kurum aynı olmakla birlikte iş 
yeri değişikliği yapılması durumunda, öğrencinin dönem puanının hesabında dönem içinde en fazla pratik 
eğitimi aldığı işletmede ilgili usta öğretici/eğitici personelin vereceği puanlar dikkate alınır (Madde 53/e). 

İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, beceri eğitiminin değerlendirilmesi amacıyla ders yılının son 
haftasında beceri sınavına alınırlar. Öğrenciler bu süre içerisinde işletmelerce izinli sayılır. Bu sınav, dersin 
özelliğine göre komisyonca alınacak karar doğrultusunda uygulamalı ve/veya yazılı olarak yapılır. Öğretim 
programlarında birden fazla uygulamalı ders bulunan alanlarda, işletmede eğitimi yapılan her ders için 
beceri sınavı, sınav komisyonunun kararına göre birlikte veya ayrı ayrı yapılabilir. Birlikte yapılan sınavların 
değerlendirmesi ayrı yapılır. Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumuyla kurum ve iklim şartları da 
dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan ve beceri eğitimi süresi, ders yılı süresini aşan meslek 
alanlarındaki beceri sınavı, beceri eğitiminin bitimini izleyen hafta içinde yapılır. Beceri sınavları, 
işletmenin usta öğreticileri veya eğitici personeli ile ilgili alanın alan/bölüm/atölye/laboratuvar şeflerinden 
birisi, branş öğretmenlerinin ve o meslek alanındaki/dalındaki işveren kuruluşunu temsil eden üyelerden 
oluşturulan komisyon tarafından yapılır. Beceri sınav puanı, iş dosyası ve sınav değerlendirilmesi sonucu 
takdir edilen puanların toplamıdır. Beceri sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunun yüzde 80’i 
sınav, yüzde 20’si de iş dosyasına takdir edilir. İşletmeye gönderilemeyen öğrenciler için okulda yüz yüze 
eğitimini aldıkları alan/dal derslerinden beceri sınavı yapılmaz (Madde 46). 

Mesleki eğitim merkezine devam eden öğrenciler, 10 uncu sınıftan itibaren her ders yılı sonunda yılsonu 
beceri sınavına alınır. 11 inci sınıfın sonunda girilen beceri sınavı kalfalık, 12 nci sınıfın sonunda girilen 
beceri sınavı ustalık sınavı olarak uygulanır. Kalfalık ve ustalık sınavları il istihdam ve mesleki eğitim 
kurulunun uygun görüşü alınarak ilgili meslek odasının koordinesinde yapılabilir. Sınava girecek öğrenci 
sayısının fazla olduğu alan/dallarda; alanın özelliğine bağlı olarak zümre toplantısında alınacak karara göre 
birden fazla komisyon kurulabilir (Madde 46). Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu 
derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde 
yapılır. Kalfalık sınavında başarısız olan öğrenciler ise ilk sorumluluk sınavı döneminde beceri sınavı 
esaslarına göre yeniden kalfalık sınavına alınır (Madde 58-3). 

Öğrencilerin Sınıf Geçmesi 

Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarını, derslerin öğretim programlarında yer alan 
genel amaçlar ile kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, proje ve performansını belirlemeye 



yönelik çalışmaları yaptırır. Ders yılı sonunda; tüm derslerden başarılı olan, başarısız dersi/dersleri 
olanlardan yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. Yılsonu başarı puanıyla 
başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer (Madde 
57). İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve 
ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 
70 olması gerekir (Madde 56/b). Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf 
geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, 
orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna 
düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim 
Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılır. Mesleki 
eğitim merkezinde öğrenim görenlerden ikinci defa sınıf tekrar etme durumuna düşen öğrencilerin 
kayıtları Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine 
yapılır (Madde 59/a). Aynı yönetmelik gereği, mesleki eğitim merkezlerinde kurum aynı olmakla birlikte 
işyeri değişikliği yapılması durumunda öğrencinin dönem puanının hesabında dönem içinde en fazla pratik 
eğitim aldığı işletmede ilgili usta öğretici/eğitici personelin vereceği puanlar dikkate alınır. Evde veya 
hastanede eğitim alan öğrencilerin sadece eğitimini gördüğü derslerin puanları esas alınır. 

Sertifikasyon 
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara, e-Okul sistemindeki kayıtlar esas alınarak 
bitirdikleri okul türüne göre diploma verilir (Madde 69). Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık alanı 
mezunlarının diplomaları Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanır.  Diplomalarda mezuniyet puanı ve varsa 
mezuniyet alanı/dalı belirtilir. Ortaöğretim diplomaları özel ve resmi kurumlarca ulusal çapta 
tanınmaktadır. Anadolu mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının dört yıllık programlarının 3308 sayılı 
Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki alanlardan mezun olanlara ustalık belgesinin yetki ve 
sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi verilir. İş yeri açma yetkisi özel 
kanunlarla belirlenen sağlık meslek alanlarında iş yeri açma belgesi verilmez. Bağımsız İşyeri Açma Belgesi 
e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin mezun olduğu okul müdürlüğünce düzenlenir (Madde 71). 

2017 yılında güncellenen Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 70/A Maddesi’nde; Mesleki eğitim 
merkezi öğrencilerinden 11 inci sınıfın sonunda yapılan kalfalık sınavlarında başarılı olan ve başarısız dersi 
bulunmayanlara Kalfalık Belgesi, kalfalardan programlarında öngörülen teorik ve pratik eğitim süresi 
sonunda yapılan ustalık sınavlarında başarılı olanlara Ustalık Belgesi düzenlenir. Ustalık ve işyeri açma 
belgesine sahip olanlar ile ustalık belgesi kullanılmayan alanlar için gördükleri öğrenim bakımından en az 
ustalık seviyesinde yeterliliğe sahip olanlardan okul ve kurumlarca açılan iş pedagojisi kurslarını başarı ile 
tamamlayanlara usta öğreticilik/iş pedagojisi eğitimi bitirme belgesi düzenlenir. Aynı yönetmeliğin 69. 
Maddesi’nde öğrencilerin diploma alabilmesi için en az ortaöğretim kurumu mezunu olup aynı zamanda 
ustalık belgesi almaya hak kazananlara, istemeleri hâlinde, ilgili alan/dala ait mesleki ve teknik ortaöğretim 
diploması düzenlenir. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinden bir ortaöğretim kurumu diploması sahibi 
olmayanlar, diploma alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında Bakanlıkça 
belirlenecek fark derslerini açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarmak zorundadır. Ustalık belgesine 
sahip olanların mesleki ve teknik ortaöğretim diploması Mesleki Açık Öğretim Lisesi tarafından düzenlenir. 

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Mesleki ve Teknik Ortaöğretim mezunlarına, mezun olduğu 
alan/dala ait Europass Sertifika Eki düzenlenmektedir. Europass Sertifika Ekleri, mesleki eğitim için 
ülkemizde ilk başvuru noktası olan Ulusal Referans Noktası web sitesinde (http://urn.meb.gov.tr) 
yayımlanmaktadır. 2017 yılında geliştirilen veya güncellenen öğretim programları doğrultusunda Europass 
Sertifika ekleri de güncellenmiştir. Ayrıca, ECVET referans alınarak oluşturulan mesleki ve teknik eğitimde 
kredi transfer sistemi (MKTS) kapsamında, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarından mezun olan 
öğrencilere aldığı, başardığı dersleri, modülleri, kredileri ve işletmelerde mesleki eğitimini gösteren belge 
düzenlenir. 

6.7.Ortaöğretim Sonrası Akademik Olmayan Eğitim  
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Türk Millî Eğitim ve Yükseköğretim sistemlerinde, ortaöğretim sonrası ve yükseköğretim dışı olarak 
tanımlanan bir eğitim kademesi bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

7.Yükseköğretim  
 
 
Türkiye’de yükseköğretim sistemi ortaöğretim sonrası en az iki yıl süreli programlar uygulayan tüm 
kurumları kapsamaktadır. Yükseköğretim sistemi üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri, vakıf meslek 
yüksekokulları ve üniversite dışı diğer yükseköğretim kurumlarından (polis ve askeri yüksekokullar ve 
akademiler)  (ISCED 2011 5, 6, 7 ve 8 seviyeleri) oluşmaktadır. Üniversiteler tam zamanlı olup lisansüstü 
(yüksek lisans ve doktora) programlar uygulayan enstitülerin yanı sıra, yüksek lisans derecesine götüren 
altı ve beş yıllık, lisans derecesine götüren dört yıllık fakülteler ve mesleki eğitim ağırlıklı dört yıllık 
yüksekokullar, ön lisans derecesine götüren tamamen mesleki eğitim içerikli iki yıllık meslek 
yüksekokullarından oluşur. Meslek yüksekokulları üniversiteye bağlı olmaksızın vakıflar bünyesinde 
bağımsız olarak da kurulabilmektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İstanbul 
Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ile Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi açık ve uzaktan 
öğretim yoluyla öğretim yapan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına sahiptir. Ayrıca, yükseköğretim 
kurumlarının diğer fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulları bünyesinde de açık ve uzaktan öğretim 
programları yürütülmektedir. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanan bilgilere göre,  25 Mayıs 2018 tarihi itibariyle  129 Devlet 
Üniversitesi,  72 Vakıf Üniversitesi, 5 Vakıf Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 206 yükseköğretim 
kurumu bulunmaktadır. Türkiye’ nin tüm illerinde (81 il) üniversite vardır (istatistik.yok.gov.tr). 

Üniversiteler önlisans, lisans, lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) düzeylerinde mesleki ve akademik 
dereceleri vermeye yetkili kurumlardır. Ortaöğretim ile yükseköğretim arasında yer alan herhangi bir okul 
türü ya da kademesi (ISCED 2014) bulunmamaktadır. Devlet üniversitesi, idari anlamda herhangi bir vakıf 
veya özel kurumla bağlantısı bulunmayan, bütçesi devlet tarafından karşılanan üniversite türüdür. Vakıf 
üniversiteleri ise kazanç amacına yönelik olmamak koşulu ile devletin gözetim ve denetimine tabii olarak 
kurulmaktadır. 

Yükseköğretim kurumlarına, yükseköğretim öğrenci ve öğretim elemanı istatistiklerine ilişkin detaylı bilgi 
için bakınız (https://istatistik.yok.gov.tr/). 

 

7.1.Yükseköğretimde Kurum Türleri  
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2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre yükseköğretim kurumları bünyesinde ortaöğretime dayalı en az 
dört yarı yıl veya daha fazla süreli her kademedeki eğitimin tümü yükseköğretim olarak kabul edilmektedir 
(Madde 3/a). Yükseköğretim kurumları, üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların 
bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, araştırma ve uygulama 
merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite 
veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar 
tarafından kurulan meslek yüksekokullarından oluşmaktadır (Madde 3/b). 

Yükseköğretim kurumları, statüleri ve finansmanı bakımından ele alındığında devlet ve vakıf üniversiteleri 
olarak ikiye ayrılır. Devlet üniversitelerinde öğrenci katkısı da (öğrenci katkılarının payı genel 
olarak %10’nun altında kalmaktadır) ( olmakla birlikte finansmanı büyük ölçüde kamusal kaynaklardan 
sağlanmaktadır. Vakıf üniversiteleri temel olarak ücretlidir. Bu üniversitelere bazı koşulların yerine 
getirilmesi durumunda devlet katkısı sağlanabilmektedir. Türkiye’de gelirlerinin %50’sinden fazlasını 
devletten sağlayan yükseköğretim kurumu bulunmadığından devlete bağımlı özel yükseköğretim kurumu 
bulunmamaktadır. Vakıf Üniversiteleri bazı yönetsel ve mali konular dışında devlet üniversiteleri ile aynı 
yasal mevzuata tabidirler. 

Türkiye’de Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim 
kurumları ve vakıflar tarafından kurulan bazı meslek yüksekokulları dışında önlisans, lisans ve lisansüstü 
(yüksek lisans, doktora) düzeydeki tüm yükseköğretim kurumları üniversite (ve yüksek teknoloji enstitüsü) 
çatısı altında toplanmıştır. Bu nedenle hem doğrudan bir mesleğe yönelik okullar hem de akademik amaçlı 
yükseköğretim kurumları büyük ölçüde aynı çatı altında yer almaktadır. Genel anlamda, beş vakıf meslek 
yüksekokulu istisna olmak üzere üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü dışında bağımsız 
yükseköğretim kurumu bulunmamaktadır. Bu bağlamda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda üniversite 
“Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın 
ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir 
yükseköğretim kurumu” (Madde 3/d) olarak tanımlanmıştır. Mevcut yasa ve güncel uygulamalara göre 
lisans eğitimine yönelik fakülteler, lisansüstü eğitime yönelik enstitüler, belirli bir mesleğe yönelik dört 
yıllık yüksekokullar, müzik ve sahne sanatları alanlarında sanatçı yetiştiren konservatuarlar, belirli 
mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştiren meslek yüksekokulları üniversite bünyesinde yer 
alabilmektedir. Bu çeşitlilik gereği ülkedeki tüm üniversiteler tüm akademik ve mesleki derecelere yönelik 
diplomaları verme yetkisine sahiptirler. Geleneksel üniversitelerin (farklı alanlardaki fakülte ve 
yüksekokullardan oluşan üniversiteler) yanında, yalnızca fen ve mühendislik, güzel sanatlar gibi belirli 
alanlara yönelik üniversiteler de (örneğin: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) bulunmaktadır. 

 

7.2.Birinci Kademe Programlar (7.2. Lisans 
Programları) 
Genel ilke olarak, her kademedeki yükseköğretim programlarına giriş akademik ya da mesleki-teknik 
ortaöğretim okullarından birisinden mezun olma ve merkezi düzeyde yapılan sınavlarda başarılı olma 
koşuluna bağlıdır. Merkezi olarak yapılan sınavdan belli bir taban puanı sağlamak koşuluyla özel yetenekle 
girilen programlar (resim, müzik, beden eğitimi vb.) dışında, yükseköğretim kurumlarının hem giriş 
koşullarını hem de kendi öğrencilerini seçme konusunda bir yetkileri yoktur. 

Birinci kademe programlarına giriş koşulları ve süreci merkezi olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından 
belirlenmektedir. Yükseköğretime giriş ve sürecine ilişkin düzenlemeler yasal bir çerçeveye bağlanmış 
olup, giriş koşullarını belirleyen temel ilkeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45/a maddesiyle, 
uygulamaların nasıl yapılacağı bu yasaya dayalı olarak hazırlanan yönetmeliklerle düzenlenmiştir. 

Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun hükümleri lisans ve ön lisans programlarına Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen sınavlarla girilmesini, aynı zamanda öğrencilerin ortaöğretim 
başarılarının dikkate alınmasını öngörmektedir (Madde 4571). Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra, 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2547&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2547&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=


yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans, veteriner hekimlikte uzmanlık, doktora ya da tıpta uzmanlık 
öğrenimi yapmak isteyenler, yükseköğretim kurumlarınca usulüne göre açılacak sınavla ve Yükseköğretim 
Kurulu’nca tespit edilecek esaslara göre seçilirler (Madde 50/a). 

7.2.1.Türkiye:Lisans (7.2.1. Lisans) 

Çalışma Alanları 
Lisans, ortaöğretim sonrası en az 8 yarı yıllık (4 yıl, 240 AKTS) programı kapsayan bir yükseköğretimdir 
(2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu). 

Başvuru Koşulları (Kabul Şartları) 
 

2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine 
göre yerleştirilebilmeleri amacıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacaktır. Sınav, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 45. 
maddesi kapsamında Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda 
uygulanacaktır. 

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları 
zorunludur. Diğer oturumlar isteğe bağlıdır. 

İlk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) olup,  

-Türkçe  

-Sosyal Bilimler 

-Temel Matematik 

-Fen Bilimleri  

alanlarında test usulü olarak yapılmaktadır. 

2.oturum olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT) adaylara aşağıdaki dört alanda soru sorulmaktadır: 

-Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimler I Testi (Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih I ve Coğrafya I) 

-Sosyal Bilimler II Testi (Tarih II, Coğrafya II, Felsefe Grubu) 

-Matematik Testi 

-Fen Bilimleri Testi 

3. oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT)’dir. 

- 

TYT puanı 150’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır. 

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih 
edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri 
olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön 
lisans programlarını tercih edebileceklerdir.  



TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların 
sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL 
puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci 
alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler 
için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir. TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle 
geçerlidir.  

 

Merkezi Seçme ve Yerleştirme: Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS 
puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların 
kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. Bu yöntemde 
doğrudan yukarıda açıklanan merkezi sınav ve yerleştirme süreci izlenerek öğrenciler belirlenir.  

Özel Yetenek Sınavı ile Seçme ve Yerleştirme: Bu sınav ve yerleştirme biçimi özel yetenek gerektiren spor, 
güzel sanatlar vb. alanlardaki programlara öğrenci yerleştirmek amacıyla yapılır. Özel yetenek sınavlarına 
ve yerleştirme sürecine katılabilmek için adayların  TYT’ye katılmış ve özel yetenekle öğrenci alan 
programlar için belirlenen taban puan veya üzerinde bir puan almış olmaları önkoşuldur. Bu koşulu ve 
programların özel koşullarını yerine getiren adaylar ilgili yükseköğretim kurumuna başvurabilirler. 
Kurumlar Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği ilkelere göre uygulamalı yetenek sınavları yaparak adayları 
başarı sırasına göre sıralar ve kontenjanlar dâhilinde yerleştirme yaparlar. 

Bakınız 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)- Kılavuzu 

Müfredat 
Üniversiteler mesleki ve akademik alanlarda herhangi bir derece ya da diplomaya götüren kendi eğitim 
programlarını oluşturma, eğitim ve araştırma hizmetlerini hazırlama, sunma ve değerlendirme konularında 
akademik özerkliğe sahiptirler. Her bir dönemde alınması gereken asgari ve azami kredi miktarları; her bir 
diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklerin neler 
olacağı ile kayıt, devam, uygulama, tez ve teorik ders içerikleri Yükseköğretim Kurulunun bu konularda 
belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları senatoları tarafından belirlenir. (2547 
sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 44/b) Yukarıda da belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumları 
bünyesindeki eğitim-öğretim program içerikleri ilgili senatolar tarafından belirlenmektedir. Bu durumun 
istisnası olarak eğitim fakülteleri bünyesinde yer alan ilköğretime öğretmen yetiştiren öğretmenlik 
programlarının müfredatı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Ancak, 2006-2007 eğitim 
öğretim yılında eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştiren lisans programları yeniden yapılandırılmış olup, 
öğretmen yetiştirilen programlarda çakılı ders uygulaması esnetilmiş ve üniversitelere 25% oranında 
derslerini belirleme yetkisi verilmiştir. 

Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil, 20/6/2012 tarihli ve 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren 
fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak 
programlanır ve uygulanır (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 5/i). 

Öğretim Yöntemleri 
Öğretim yöntemlerinin seçimine ilişkin ulusal veya kurumsal düzeyde bir düzenleme bulunmamaktadır. 
Genel olarak öğretim elemanları okuttukları derslere uygun öğretim yöntemlerini seçme konusunda 
serbesttirler. Derslerin verilmesinde de farklı malzemeler/yöntemler kullanılabilmektedir. Örneğin, 
bilgisayar destekli öğretim, e-öğrenme, vb. uygulamalar gibi yeni teknolojiler giderek yaygınlaşmaktadır. 
Materyaller, kitaplar ücretli olup, üniversitelerdeki bilgisayar, kütüphaneden vs. ücretsiz 
yararlanılabilmektedir. 

http://www.osym.gov.tr/TR,13683/2018-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-kilavuzu.html


Öğrencilerin İlerlemesi (Öğrencilerin Gelişimi) 
Her üniversite ders veya sınıf geçmeyle ilgili kuralları genel yasal mevzuat çerçevesinde bağımsız olarak 
kendi senatolarınca çıkarılan yönetmelikle belirler. Aynı ortak yasal çerçeveye dayalı olarak hazırlandığı 
için üniversitelerdeki ders ya da sınıf geçme uygulamalarının ortak yönleri ve benzerlikleri çoktur. Bu 
bağlamda öğrencilerin ilerlemesi (1) hazırlık sınıfları (yabancı dil) ve (2) ara sınıflar biçiminde iki grupta ele 
alınabilir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında alan yeterlilikleri ve kredileri 
belirlenmiştir. Bu çerçevede, her bir dönemde alınması gereken asgari ve azami kredi sınırları, zorunlu ve 
seçmeli dersler, önkoşul dersler önceden her üniversitenin kendi çıkardığı eğitim-öğretim yönetmeliği ile 
belirlenmektedir. Öğrenciler bu yönetmelikte öngörülen sınırlar içinde hareket ederek derslerini alırlar. Bir 
dersle ilgili öngörülen asgari devam ve başarı notunu sağlayan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Öğrencinin 
kaldığı dersler bir üst sınıfa geçmesini ya da üst sınıfın derslerinden almasını engellemez. Öğrenci başarısız 
olduğu dersi/dersleri açıldığı ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır. Ancak tekrarlanan derslerin yarıyıl ders 
programlarında çakışması halinde, öğrenci bu derslerden birini ilgili yönetim kurulu kararıyla almayabilir. 
Başarı açısından zorunlu ve seçmeli dersler arasında bir fark yoktur, başarısızlık durumunda seçmeli 
dersler de tekrar alınmak zorundadır. Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu 
programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp 
yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim 
süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını 
azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ancak bu süreler 
sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız 
oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse 
indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört 
yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara 
ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. 
İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde 
yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle 
ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son 
sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. 
Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı 
aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen 
öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma 
durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye 
devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 
Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildir (2547 
sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 45/c). 

İşe Alınma (İşverilebilirlik) 
Mesleki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması yasal zorunluluk olmasına karşın, tüm yükseköğretim 
kurumlarına genellenebilecek bir yapılanma söz konusu değildir. Yükseköğretim Kanunu yükseköğretim 
kurumlarının, özel ve kamu kuruluşları ile iş birliği yaparak mezunlarına iş bulma konusunda yardımcı 
olmalarını öngörmektedir (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 47). Bazı yükseköğretim 
kurumlarında bu hizmetleri sağlamak amacıyla Kariyer Merkezleri kurulmuştur. Bu merkezler aracılığıyla 
ya da çeşitli birimlerce öğrencilere yönelik mesleki tanıtım toplantıları yapılmakta, özel sektör 
kuruluşlarının temsilcilerinin bu etkinliklere katılımı sağlanmaktadır. Bu yolla öğrenciler ve işveren 
kuruluşları bir araya getirilmeye çalışılmaktadır. 

Öğrenci Değerlendirmesi 
Yükseköğretim kurumlarında, kuruluş özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim - öğretim ve buna 
dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili esaslar her üniversitece hazırlanacak öğretim ve sınav 
yönetmeliğinde belirtilir (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 43/a). Konu ve/veya modülün spesifik 



özellikleri aksini gerektirmediği sürece fakülte ve yüksekokullarda bilgi değerlendirmesinin temel formu 
yazılı sınavdır. Ayrıca, sınavlar yazılı ve/veya sözlü şeklinde olabilmektedir. Bu sınavların dışında, ödevler, 
projeler, laboratuvar/atölye çalışmaları vb. çalışmalar da başarı puanını etkileyebilmektedir. Bu 
çalışmaların başarı puanı etkisi üniversiteler tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununa göre yükseköğretim kurumlarında, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak 
üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği; her bir dönemde alınması gereken asgari ve azami 
kredi miktarları; her bir diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri 
ve yetkinliklerin neler olacağı ve bunların ölçme ve değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı; hazırlık sınıfı 
veya başka yollarla yabancı dil yeterliliğinin nasıl kazandırılacağı ve yabancı dil bilgi düzeyinin nasıl 
ölçüleceği; kayıt, devam, uygulama, tez ve teorik ders içerikleri, ön şartlı dersler, sınav çeşitleri ve bunların 
ders başarı notuna katkısı; öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına ilişkin olarak bilgi, görüş ve 
tecrübelerine ihtiyaç duyulan kişileri ifade eden dış paydaşların diploma programlarına ilişkin 
değerlendirmelerinin alınması; diğer yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin 
kredilerinin intibakının sağlanması; ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış 
yeterliliklerin tanınması; farklı diploma programlarından bazı derslerin alınmasıyla yandal veya çift anadal 
yapılması; diploma alınabilmesi için, uygulama, teorik, uzaktan veya açıköğretim özellikleri ile eğitim-
öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-
öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel 
ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları senatoları tarafından belirlenir (Madde 44/b). Yeterlilik, 
seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği 
gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir 
adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. 
Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav 
sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin 
ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir (Madde 44/d). 

Sertifikasyon (Belgeleme) 
Bir fakülte veya yüksekokulun 8 yarıyıllık (4 yıllık) eğitim-öğretim programları ile fakültelerin en az on 
yarıyıllık programlarının mezuniyet için öngördüğü koşulları sağlayan öğrenciler “Lisans Diploması” almaya 
hak kazanırlar. Ancak, en az on yarı yıllık programları yüksek lisans derecesine eşdeğerdir. Üniversitelerin 
bazı programlarında öğrencilerin; kayıtlı olduğu alan yanında yakın bir alanın fark derslerini tamamlayarak 
ikinci bir programda lisans derecesi almaları “çift ana dal programı” olarak adlandırılmaktadır. Bu 
uygulamanın nasıl yapılacağı “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik” hükümleri ile düzenlenmektedir. İlgili yönetmeliğe göre, çift anadal programını başarıyla 
tamamlayan öğrencilere kayıtlı oldukları anadal programı lisans diploması dışında "Çift Anadal Lisans 
Diploması" verilebilmektedir. Ayrıca, aynı yönetmelik hükümlerine göre,  Ayrıca, bir diploma programına 
kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir 
diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi aldığı program “yandal 
programı” olarak adlandırılmakta olup, söz konusu programı tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda 
sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez. 

 

7.2.2.Türkiye:Kısa Süreli Yükseköğretim 
Programları (Kısa Süreli Yükseköğretim) 
 
1 Giriş Şartları (Kabul Şartları) 
2 Sertifikasyon (Belgeleme) 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/%23_tr
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/%23_tr


Çalışma Alanları 
Ön lisans, ortaöğretim yeterliliklerine dayalı en az 4 yarı yıllık (2 yıl, 120 AKTS) programı kapsayan nitelikli 
insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretimdir (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu). 

Giriş Şartları (Kabul Şartları) 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre meslek yüksekokullarına giriş (2 yıllık programlar), Bir mesleğe 
yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı 
alanda bir önlisans programına yerleşmelerinde, merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara ortaöğretim 
başarı puanı ve bu puanın Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek katsayı ile çarpımı sonucu 
bulunacak puan eklenir. (Madde 45/d). TYT’te en az 150 puan alan adaylar önlisans programlarını tercih 
edebileceklerdir.  

Müfredat 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversiteler mesleki ve akademik alanlarda her hangi bir 
derece ya da diplomaya götüren kendi eğitim programlarını oluşturma, eğitim ve araştırma hizmetlerini 
hazırlama, sunma ve değerlendirme konularında akademik özerkliğe sahiptirler. Her bir dönemde alınması 
gereken asgari ve azami kredi miktarları; her bir diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye 
kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklerin neler olacağı ile kayıt, devam, uygulama, tez ve teorik ders 
içerikleri Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim 
kurumları senatoları tarafından belirlenir. (Madde 44/b) Yukarıda da belirtildiği üzere, yükseköğretim 
kurumları bünyesindeki eğitim-öğretim program içerikleri ilgili senatolar tarafından belirlenmektedir. 

Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil, zorunlu derslerdendir. 
Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. 
Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve uygulanır (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 
Madde 5/i). 

Öğretim Yöntemleri 
Öğretim yöntemlerinin seçimine ilişkin ulusal veya kurumsal düzeyde bir düzenleme bulunmamaktadır. 
Genel olarak öğretim elemanları okuttukları derslere uygun öğretim yöntemlerini seçme konusunda 
serbesttirler. Derslerin verilmesinde de farklı malzemeler/ yöntemler kullanılabilmektedir. Örneğin, 
bilgisayar destekli öğretim, e-öğrenme, vb. uygulamalar, yeni teknolojiler giderek yaygınlaşmaktadır. 
Materyaller, kitaplar ücretli olup, üniversitelerdeki bilgisayar, kütüphaneden vs. ücretsiz 
yararlanılabilmektedir. 

Öğrencilerin İlerleme Süreci (Öğrencilerin Gelişimi) 
Her üniversite ders veya sınıf geçmeyle ilgili kuralları genel yasal mevzuat çerçevesinde bağımsız olarak 
kendi senatolarınca çıkarılan yönetmelikle belirler. Aynı ortak yasal çerçeveye dayalı olarak hazırlandığı 
için üniversitelerdeki ders ya da sınıf geçme uygulamalarının ortak yönleri ve benzerlikleri çoktur. Bu 
bağlamda öğrencilerin ilerlemesi (1) hazırlık sınıfları (yabancı dil) ve (2) ara sınıflar biçiminde iki grupta ele 
alınabilir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında alan yeterlilikleri ve kredileri 
belirlenmiştir. Bu çerçevede, her bir dönemde alınması gereken asgari ve azami kredi sınırları, zorunlu ve 
seçmeli dersler, önkoşul dersler önceden her üniversitenin kendi çıkardığı eğitim-öğretim yönetmeliği ile 
belirlenmektedir. Öğrenciler bu yönetmelikte öngörülen sınırlar içinde hareket ederek derslerini alırlar. Bir 
dersle ilgili öngörülen asgari devam ve başarı notunu sağlayan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Öğrencinin 
kaldığı dersler bir üst sınıfa geçmesini ya da üst sınıfın derslerinden almasını engellemez. Öğrenci başarısız 
olduğu dersi/dersleri açıldığı ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır. Ancak tekrarlanan derslerin yarıyıl ders 



programlarında çakışması halinde, öğrenci bu derslerden birini ilgili yönetim kurulu kararıyla almayabilir. 
Başarı açısından zorunlu ve seçmeli dersler arasında bir fark yoktur, başarısızlık durumunda seçmeli 
dersler de tekrar alınmak zorundadır. 

Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği 
dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki 
yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki 
yıldır. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf 
öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız 
ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız 
olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir 
dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin 
sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer 
not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını 
sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim 
yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden 
sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler 
dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-
öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. 
Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim 
ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından 
yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı 
değildir. (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 45/c). Ayrıca, önlisans mezunları için, ilişkili lisans 
programlarında belirlenmiş kontenjanın yüzde onunu geçmeyecek şekilde Yükseköğretim Kurulu kararı ile 
her yıl dikey geçiş kontenjanı ayrılabilir (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 45/e). Her yıl ÖSYM 
tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına göre başarılı olan öğrenciler mezun oldukları alanlarla ilgili lisans 
programlarına yerleştirilirler. 

İşe Alınma (İşverilebilirlik) 
Mesleki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması yasal zorunluluk olmasına karşın, tüm yükseköğretim 
kurumlarına genellenebilecek bir yapılanma söz konusu değildir. Yükseköğretim Kanunu yükseköğretim 
kurumlarının, özel ve kamu kuruluşları ile iş birliği yaparak mezunlarına iş bulma konusunda yardımcı 
olmalarını öngörmektedir (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 47). Bazı yükseköğretim 
kurumlarında bu hizmetleri sağlamak amacıyla Kariyer Merkezleri kurulmuştur. Bu merkezler aracılığıyla 
ya da çeşitli birimlerce öğrencilere yönelik mesleki tanıtım toplantıları yapılmakta, özel sektör 
kuruluşlarının temsilcilerinin bu etkinliklere katılımı sağlanmaktadır. Bu yolla öğrenciler ve işveren 
kuruluşları bir araya getirilmeye çalışılmaktadır. 

Öğrenci Değerlendirmesi 
Yükseköğretim kurumlarında, kuruluş özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim - öğretim ve buna 
dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili esaslar her üniversitece hazırlanacak öğretim ve sınav 
yönetmeliğinde belirtilir. (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 43/a). Konu ve/veya modülün spesifik 
özellikleri aksini gerektirmediği sürece önlisans programlarında bilgi değerlendirmesinin temel formu yazılı 
sınavdır. Ayrıca, sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak da olabilmektedir. Bu sınavların dışında, ödevler, 
projeler, laboratuvar/ atölye çalışmaları vb. Çalışmalar da başarı puanını etkileyebilmektedir. Bu 
çalışmaların başarı puanı etkisi üniversiteler tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Yükseköğretim 
kurumlarında, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak 
sürdürüleceği; her bir dönemde alınması gereken asgari ve azami kredi miktarları; her bir diploma 
programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklerin neler olacağı ve 
bunların ölçme ve değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı; hazırlık sınıfı veya başka yollarla yabancı dil 
yeterliliğinin nasıl kazandırılacağı ve yabancı dil bilgi düzeyinin nasıl ölçüleceği; kayıt, devam, uygulama, 
tez ve teorik ders içerikleri, ön şartlı dersler, sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı; 



öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına ilişkin olarak bilgi, görüş ve tecrübelerine ihtiyaç duyulan 
kişileri ifade eden dış paydaşların diploma programlarına ilişkin değerlendirmelerinin alınması; diğer yurt 
içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin kredilerinin intibakının sağlanması; ilgili 
programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması; farklı diploma 
programlarından bazı derslerin alınmasıyla yandal veya çift anadal yapılması; diploma alınabilmesi için, 
uygulama, teorik, uzaktan veya açıköğretim özellikleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli 
iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer 
hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim 
kurumları senatoları tarafından belirlenir (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 44/b). 

Sertifikasyon (Belgeleme) 
Meslek yüksekokulları dört yarıyıllık (2 yıl) meslek eğitimine yönelik programlar uygulayan okullardır. Bir 
meslek yüksekokulu eğitim programının mezuniyet için öngördüğü koşulları sağlayan öğrenciler Önlisans 
Diploması almaya hak kazanırlar. Ayrıca, “Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayan 
Önlisans Diploması Almaları veya İntibakları Hakkında Yönetmelik “hükümleri uyarınca bir lisans 
programının en az ilk dört yarı yılının bütün derslerinden başarılı olanlara mesleki eğitim alanı 
tanımlanmadan önlisans diploması verilebilir. Önlisans programlarında çift anadal yapılabilmekte olup 
yandal uygulaması yoktur.  

Organizasyon Çeşitliliği (Örgütsel Farklılıklar) 
Yükseköğretim kurumlarında açık ve uzaktan öğretim önlisans programları yürütülmekte olup, bu 
programlara giriş koşulları, “Giriş koşulları” bölümünde yapılan tanıma uygun olarak düzenlenmektedir. Bu 
tür programların müfredatının teorik bölümü, örgün önlisans programları ile uyumlu olmakla birlikte, 
program ve derslerin gerekliliğine göre uygulama öğesi bulunabilmektedir. 

7.3.İkinci Kademe Programlar (7.3. Yüksek Lisans 
Programları) 

Çalışma Alanları 
20 Nisan 2016 tarihli Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre, yüksek lisans programı, tezli ve 
tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve 
nasıl yürütüleceği ile yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları 
arasında geçişe izin hususları senatolar tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir (Madde 4(1)) Tezli 
yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi 
derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar (Madde 6(1)). Tezli yüksek lisans 
programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez 
çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak 
değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak 
koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS 
kredisinden oluşur (Madde 6(2)).Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında 
alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.  (Madde 6(3)) Tezli yüksek lisans programının 
süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden 
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en 
çok altı yarıyılda tamamlanır (Madde 7(1)). 

Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada 
nasıl kullanılacağını gösterir (Madde 11(1)). Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 
AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur (Madde 11(2)). Tezsiz 
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yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa 
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına 
bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır (Madde 12(1). 

Giriş Şartları (Kabul Şartları) 
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde 
senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak 
güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci 
kabulünde ALES puanı aranmaz. 

Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, yükseköğretim kurumları ALES puanı aramayabilir, 
ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senatolar tarafından belirlenir. 

Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak 
koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair 
diğer hususlar senato tarafından belirlenir. 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre, yükseköğretim kurumları yüksek lisans 
programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not 
ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye 
alabilir. 

Müfredat 
Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun 
olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi 
toplamlarıdır. Bu öğretim planları üniversite senatoları tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak 
şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır. Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve 
bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları 
başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.  Bilimsel araştırma teknikleri 
ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi 
zorunludur. Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders 
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. (Madde 34-(2)-(5)-(6)) 

Öğretim Yöntemleri 
Öğretim yöntemlerinin seçimine ilişkin ulusal veya kurumsal düzeyde bir düzenleme bulunmamaktadır. 
Genel olarak öğretim elemanları okuttukları derslere uygun öğretim yöntemlerini seçme konusunda 
serbesttirler. Derslerin verilmesinde de farklı malzemeler/yöntemler kullanılabilmektedir. Ancak, yüksek 
lisans programlarında öğrencilerin sunum ve seminer dersleri yoluyla aktif bir şekilde katılımları söz 
konusudur. Örneğin, bilgisayar destekli öğretim, e-öğrenme, vb. uygulamalar, yeni teknolojiler giderek 
yaygınlaşmaktadır. Materyaller, kitaplar ücretli olup, üniversitelerdeki bilgisayar, kütüphaneden vs. 
ücretsiz yararlanılabilmektedir. 

Öğrencilerin İlerleme Süreci (Öğrencilerin Gelişimi) 
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre, bu eğitim kademesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans 
programlarında, her üniversite ders organizasyonunu kendi yetkili kurullarının çıkaracağı lisansüstü eğitim 
ve öğretim yönetmeliği ile belirler. Tezli yüksek lisans programları için dört yarıyıl sonunda öğretim 
planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 
yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler 
içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim 
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kurumu ile ilişiği kesilir (Madde 7(2)). Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek 
öğrenciler ile ilgili düzenlemeler senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir(Madde 7(3)). Dört 
yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan 
veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine 
getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen 
öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir (Madde 7(2)). Tezi reddedilen öğrencinin talepte 
bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini 
yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir (Madde 9(9)). 

Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda 
yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.  Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız 
olarak değerlendirilir (Madde 11(2)). Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans 
programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir (Madde 11(4)). Madde 14/3'e göre, tezsiz yüksek lisans 
programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için 
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. 
Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek 
lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. 

İşe Alınma (İşverilebilirlik) 
Yükseköğretim Kanunu yükseköğretim kurumlarının, özel ve kamu kuruluşları ile iş birliği yaparak 
mezunlarına iş bulma konusunda yardımcı olmalarını öngörmektedir (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 
Madde 47). Bazı yükseköğretim kurumlarında bu hizmetleri sağlamak amacıyla Kariyer Merkezleri 
kurulmuştur. Bu merkezler aracılığıyla ya da çeşitli birimlerce öğrencilere yönelik mesleki tanıtım 
toplantıları yapılmakta, özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinin bu etkinliklere katılımı sağlanmaktadır. Bu 
yolla öğrenciler ve işveren kuruluşları bir araya getirilmeye çalışılmaktadır. 

Öğrenci Değerlendirmesi 
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 
60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak 
üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur (Madde 6(2)). Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders 
sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar senato tarafından 
kabul edilen yönetmelikle belirlenir (Madde 34 (4)). 

Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri 
arasından seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması 
halinde üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir 
yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden 
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından en 
az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir (Madde 8(2)). 

Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları senato tarafından belirlenen 
yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur (Madde 9(1)). 

Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve 
enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi 
yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden 
oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz (Madde9(3)). 

Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim 
elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda 
gerçekleştirilir (Madde 9(5)).Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla 
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını 
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir (Madde9(6)). Tezi başarısız bulunarak reddedilen 



öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir (Madde9(7)). Tezi hakkında düzeltme kararı verilen 
öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma 
sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir 
(Madde9(8)). Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders 
kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek 
lisans diploması verilir (Madde 9(9)). 

Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine 
kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.  Dönem projesi dersi 
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir (Madde 11(2)) Senato tarafından belirlenen 
esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir (Madde 11(4)) Tezsiz 
yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve 
dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili senato tarafından 
belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna 
kadar belirler (Madde 13(1)). 

 

Sertifikasyon (Belgeleme) 
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre tezli yüksek lisans programları için, tez sınavında başarılı 
olmak ve senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek 
lisans tezinin tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil 
yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir (Madde 10(1)). 
Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki 
programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur (Madde 10(2)). 

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 
Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki 
programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Tezsiz yüksek lisans programına 
devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan 
asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda 
tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans 
programındaki derslerin yerine sayılabilir (Madde 14). 

7.4.Lisans ve Yüksek Lisans Yapısı Dışındaki 
Programlar  
En az on yarıyıllık lisans eğitim programı uygulayan fakülteler; diş hekimliği, veteriner ve eczacılık (10 
yarıyıl) ve tıp (12 yarı yıl) fakülteleridir. Bu programlar için mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler 
yüksek lisans derecesi (ikinci düzey) almaya hak kazanırlar. Bu programlara giriş koşulları Lisans 
Programlarına giriş koşullarıyla aynıdır. 

7.5.Üçüncü Kademe (Doktora) Programları (7.5. 
Doktora Programları)  

Doktora Çalışmalarının Organizasyonu (Doktora 
Programlarının Organizasyonu) 



Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir 
bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri 
kazandırır (Madde 15(1)). Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 
toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi 
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 
Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez 
önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur (Madde 15(2)). Doktora 
programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt 
olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp 
yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile 
kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır (Madde 17(1)). Doktora 
programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile 
kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili 
derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not 
ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir (Madde 17(2)). 

Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise 
üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır (Madde 
24(1)). Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi 
bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, 
uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS 
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, 
uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS 
kredisinden oluşur (Madde 24(2)). Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen 
süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği 
dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup 
azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami 
tamamlama süresi on dört yarıyıldır (Madde 26(1)). Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri 
başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans 
derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan 
veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin 
yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir (Madde 26(2)). 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer 
düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/04/2014 tarihli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 
Yönetmeliğine göre yürütülür (Madde 35(7)).Söz konusu yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği 
alanlarında uzmanlık eğitimi, uzmanlık belgelerinin verilmesi ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun çalışma usul ve 
esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik; Tıpta Uzmanlık Kurulu ile tıp ve diş hekimliği alanlarında eğitim 
vermeye yetkili kurum ve uzmanlık eğitimi ile ilgili programları ve kişileri kapsar. TUS’a tabip, eczacı, 
kimyager ve veterinerler; DUS’a diş tabipleri başvurabilir (Madde 1)). Bu programlar 180-240 AKTS 
arasındadır. 

Giriş Şartları (Kabul Şartları) 
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora programına başvurabilmek için adayların; 

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 
puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. 

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans 
diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık 
yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak 
koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. 

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden 
en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az 



olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora 
programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel 
değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans 
not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci 
kabulüne dair diğer hususlar ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir (Madde 
16(1)).Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır 
(Madde 16(2)). 

ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato 
tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES'e 
eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato 
kararları ile yükseltilebilir (Madde 16(3)). 

Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci 
kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak üniversite senatosunun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı 
istenildiği takdirde taban puan senato tarafından belirlenir (Madde 16(4)). 

Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 
puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili 
bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse 
yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir (Madde 16(5)). 

Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans 
diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık 
Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az 
olmamak koşuluyla senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu 
olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans 
derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla senato kararı ile 
belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında 
temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde 
edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci 
kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not 
ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye 
ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden 
doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) ilgili senato 
tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci 
kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları 
ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu 
olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite 
senatoları tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla 
ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız 
temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir (Madde 16(6)). 

 

Doktora Öğrencilerinin/Adaylarının Statüsü (Doktora 
Öğrencilerinin/Adaylarının Durumu) 
Yükseköğretim kurumları bünyesinde yürütülen doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen 
öğrenciler kendi imkânlarıyla öğrenim görebildikleri gibi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33/a ve 
50/d maddeleri kapsamında araştırma görevlisi olarak istihdam edilmektedirler. Ayrıca, yükseköğretim 
kurumları öğretim elemanı gereksinimlerinin bir bölümünü de 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1416.pdf


Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile karşılamaktadırlar. Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde 
Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğe göre yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları adına 
mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenler, öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi 
hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına atanır. 
Bakanlıkta istihdam edilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı adına ve hesabına yurt dışına gönderilenler, 
gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa 
etmek üzere Millî Eğitim Uzmanı kadrolarına atanır. Adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumları ile 
kamu kurum ve kuruluşlarına ataması gerçekleştirilenler, yasal süresi içerisinde göreve başlamak 
zorundadırlar. Göreve başlamayanlar öğrenim masraflarını faizleriyle birlikte ödemekle yükümlüdürler 
(Madde 20). 

Danışmanlık İşleri (Denetleme Düzenlemeleri) 
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için 
kendi üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği 
tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu 
kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı senato tarafından 
kabul edilen yönetmelikte belirtilir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması 
zorunludur. Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. 
Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde üniversite 
senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim 
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez 
yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez 
çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, 
üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir (Madde 18). Yeterlik 
sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü 
yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi üç öğretim 
üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından 
birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite 
toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü 
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik 
yapılabilir (Madde 20). 

Sanatta Yeterlik Programı için, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık 
yapacak kendi üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, 
temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, 
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü 
yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı ilgili 
senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna 
kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği 
durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, 
konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi 
yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik 
derecesine sahip kişilerden de olabilir. Danışman, nitelikleri ilgili senato tarafından belirlenen öğretim 
üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir (Madde 27). 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde 
uzmanlık öğrencisine bir tez konusu ve tez danışmanı belirlenir. Tez jürisinin teşkili, danışman tayini, tez 
sürecinin izlenmesi ve tezin değerlendirmesine yönelik prensipler Kurulca karara bağlanır (Madde 19). 

İşe Alınma (İşverilebilirlik) 
Üniversiteler araştırma görevlisi teminini “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen 
veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar 
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Hakkında Yönetmelik” uyarınca yapılmaktadır. Söz konusu yönetmelik uyarınca yapılan atamalar 2547 
sayılı Kanun’un 33. maddesi veya 50/d madde kapsamında olabilmektedir. Ayrıca; 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 ve 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) 
kapsamında açıktan atama izinleri verilmiş ve söz konusu Kanunlarda ÖYP kapsamında bu kadrolara 
atanacak adayların puan türleri esas alınarak kurumlar itibarıyla merkezi olarak yerleştirilmeleri, yurt 
içinde ve yurt dışında yetiştirilmeleri ile yükseköğretim kurumlarına sağlanacak diğer desteklere ilişkin usul 
ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.” hükmü getirilmiştir. Söz konusu hüküm uyarınca ÖYP Usul 
ve Esasları belirlenmiş olup, 2010 yılından beri Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında araştırma 
görevlisi kadrolarına yerleştirmeler yapılmakta, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33.maddesi 
uyarınca atanan bu adaylara yurtiçinde yabancı dil eğitimi verilmekte, yabancı dil puanını yeterli seviyeye 
getirenlere ise yurtiçinde ilgili alanda gelişmiş üniversitelerde lisansüstü eğitim yaptırılmaktadır. Ek olarak, 
yükseköğretim kurumları öğretim elemanı gereksinimlerinin bir bölümünü de 1416 sayılı Ecnebi 
Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile karşılamaktadırlar. Buna göre Türkiye’deki 
üniversiteler öğretim elemanı gereksinimlerinin büyük bölümünü yurtiçindeki lisansüstü enstitülerden bir 
bölümünü de yurt dışındaki üniversitelerden gelen adaylardan karşılamaktadırlar 

 

Değerlendirme 
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan 
öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma 
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir (Madde 19(1)). 

Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. 
Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul 
edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır (Madde 19 
(2)). 

Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu 
tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, 
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav 
jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden 
oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy 
hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim 
elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır 
(Madde 19(3)). 

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü 
sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında yükseköğretim kurumunun 
yönetmeliklerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu 
değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü 
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir 
(Madde 19 (4)) 

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar 
sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir (Madde 19 (5)). 

Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam 
kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili 
enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır (Madde 19(6)). 

Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir 
öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları senato tarafından 
hazırlanacak yönetmelikle belirlenir (Madde 19(7)). 
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Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın 
amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak 
savunur. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt 
çoğunlukla karar verir. Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme 
hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam 
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar 
tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu 
ile ilişiği kesilir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık 
ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay 
önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir 
sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı 
veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız 
bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti 
olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir 
(Madde 21). 

Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına 
uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra 
jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul 
edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez 
sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen 
öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı 
ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. 

Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile 
doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 17 nci maddenin 
dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir (Madde 22). 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre Uzmanlık öğrencisinin ana dalda uzmanlık 
eğitimi bitirme sınavına girebilmesi için tez hazırlaması zorunludur. Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi 
süresini ve rotasyonlarını başarıyla tamamlayan, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını 
belirleyen kısmının tamamlandığı ilgili program yöneticisi tarafından onaylanan uzmanlık öğrencisi, 
uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Bu durum onbeş gün içerisinde sınav jürileri, 
sınav yeri ve tarihi belirlenmek üzere fakültelerde ve Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ve üniversitelere ait 
ilgili birimlerin birlikte kullanıldığı durumlarda dekanlığa, Adli Tıp Kurumunda kurum başkanlığına, eğitim 
ve araştırma hastanelerinde Bakanlığa veya Bakanlığın yetki devri yaptığı birime, Uzmanlık Eğitimi Takip 
Sistemine (UETS) kaydedilmek suretiyle bildirilir ve işlemleri tamam olanlar sınava alınır. Uzmanlık 
eğitimini bitirme sınavları UETS’de ilan edilen yer ve tarihte sınav jürilerince yapılır.  Uzmanlık sınavı, 
aşağıda belirtilen biri mesleki bilgi, diğeri uygulama ve beceri sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır. 
Ortalamaları her iki sınav için de ayrı ayrı altmış ve üzeri ise aday başarılı kabul edilir. Sınav sonucu jüri 
başkanı tarafından ilgili kurum vasıtasıyla Bakanlığa iletilir. Girdikleri uzmanlık eğitimini bitirme sınavında 
başarı gösteremeyenler veya sınava girmeyenler altı ay içerisinde tekrar sınava alınır. Bu süre içerisinde 
uzmanlık öğrencilerinin kadrolarıyla ilişikleri kesilmez. Girdikleri ikinci sınavda da başarılı olamayanların 
veya bu sınava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. 

Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için; Ana dal uzmanlık öğrencileri için tezin kabul edilmiş olması, 
Çizelgelerde belirtilen uzmanlık dalı ile ilgili uzmanlık eğitimi süresinin ve rotasyonların tamamlanmış 
bulunması, Uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının ilgili program 
yöneticisi tarafından onaylanmış bulunması,  Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olunması, şarttır 
(Madde 21). 

Sertifikasyon (Belgeleme) 



Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da 
sağlamak tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır (Madde 
23(2)). 

Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu 
tarafından onaylanmış adı bulunur (Madde 23(3)). 

Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi 
içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için 
gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz 
yüksek lisans diploması verilir (Madde 23(4)). 

Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim 
Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet 
tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir (Madde 29(1)). 

Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tezi şekil yönünden uygun 
bulunan öğrenci doktora sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır (Madde 29(2)). 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre uzmanlık eğitimini başarıyla 
tamamlayanların uzmanlık belgeleri Sağlık Bakanlığınca düzenlenir ve tescil edilir (Madde 22(2)). 

Organizasyon Çeşitliliği (Örgütsel Farklılıklar) 
Türkiye’ deki yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan doktora/sanatta yeterlik programları/TUS 
ve  DUS örgün eğitim yoluyla yürütülmektedir. Açık veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen 
doktora/sanatta yeterlik programı bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8.Yetişkin Eğitimi ve Öğretimi  

  Türkiye’de yetişkin eğitimi (yaygın eğitim), örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan 
veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylerin hayat boyu öğrenme anlayışı kapsamında bireysel, 
toplumsal ve istihdam ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla katıldığı her türlü öğrenme 
etkinliklerini kapsamaktadır (Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği/2018).  

Hayat Boyu Öğrenme kapsamında kabul edilen yetişkin eğitimi ile ilgili Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren kurumlar;  

a) Halk eğitimi merkezlerinden, 
b) Olgunlaşma enstitülerinden, 
c) Açık öğretim okullarından 
oluşur ve bu kurumlarda;  
a) Kurs ve kurs dışı faaliyetler, 
b) Belge, denklik ve önceki öğrenmelerin tanınması işlemleri, 
c) İşletmelerde mesleki eğitim faaliyetleri, 
ç) Araştırma, geliştirme ve arşivleme işlemleri, 
d) Ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri, 
e) Tasarım, üretim ve pazarlama faaliyetleri, 
f) Nitelikli iş gücü yetiştirilmesinde mesleki ve teknik içerikli eğitim faaliyetleri, 
g) Her türlü yarışma, fuar, sergi, sempozyum, panel, proje, iş birliği belgesi, sanatsal, sosyal, kültürel ve 

benzeri etkinlikler düzenleme, katılım sağlama, temsil etme ile yayın hazırlama faaliyetleri, 
ğ) Açık öğretim okulları eğitim hizmetleri, 
h) Uzaktan öğrenme faaliyetleri, 
gerçekleştirilir (Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği/2018).  

Ayrıca diğer kamu kurumları veya özel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan hizmet içi eğitim 
faaliyetleri dışındaki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleri 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümleri 
uyarınca MEB’e bağlı kurumlar ile iş birliği yapılarak gerçekleştirilmektedir.  

Ayrıca Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında ve 
mesleki eğitim merkezlerinde ortaöğretim programı dışında 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen 
alan ve dallarda yetişkinlere yönelik sertifika programları düzenlenmektedir (3308 sayılı Meslekî Eğitim 
Kanunu).  



Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bünyesinde Türkiye İŞKUR Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü 
Programlarını sürdürmekte, MYK ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikleri hazırlamakta, Türkiye Ulusal 
Ajansı Erasmus+ programı altında yetişkin eğitimi ve mesleki eğitim ile ilgili projelere fon sağlamaktadır 
(Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Faaliyet Raporları).  

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı aile eğitimleri ile ilgili faaliyetleri sürdürmektedir.  

Tarım ve Orman  Bakanlığı görev alanına giren konularda eğitim faaliyetlerini Millî Eğitim Bakanlığı ve 
diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği hâlinde sürdürmektedir.  

Özel kurumlar tarafından gerçekleştirilen özel öğretim faaliyetleri de Özel Öğretim Kurumları Genel 
Müdürlüğü onayı ile gerçekleştirilmektedir (5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu).    

Bu faaliyetlere yönelik gözetim ve denetim yapma görevi de T.C. Anayasası ile Millî Eğitim Bakanlığına 
verilmiştir.  

Türkiye’de yetişkin eğitimi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde kullanılan kurs programlarında TTKB 
tarafından onaylanmış Çerçeve Öğretim Programları ve ulusal ve uluslararası mesleki eğitim standartlarına 
uygun olarak Resmî Gazete’de yayımlanmış Ulusal Meslek Standartları dikkate alınmaktadır (HBÖGM 2017 
İzleme Raporu).  

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar faaliyetlerini aşağıdaki ilkeler kapsamında 
gerçekleştirmektedir (Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği/2018):  

a) Hayat boyu öğrenme 
b) Bilimsellik ve bütünlük 
c) Geçerlilik 
ç) Gönüllülük 
d) Herkese açıklık 
e) Her yerde eğitim 
f) İhtiyaca uygunluk 
g) İş birliği ve eş güdüm 
ğ) Planlılık 
h) Süreklilik 
ı) Yenilik ve gelişmeye açıklık 

 
Türkiye’de yetişkin eğitimi ile ilgili veriler Eurostat kriterlerine göre 25-64 yaş arası temel alınarak Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanmaktadır. TÜİK tarafından 2017 yılı mikro verilerine göre 
hesaplanan yetişkin eğitimi katılım oranı 5,7 olarak gerçekleşmiştir (HBÖGM 2017 İzleme Raporu).  

8.1.Sorumlulukların Dağıtılması  

Türkiye’de eğitim-öğretim faaliyetleri Anayasa’nın 42. Maddesi hükmü doğrultusunda Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Kamu veya özel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan hizmet 
içi eğitim faaliyetleri dışındaki her türlü eğitim ve öğretim hizmetleri ise Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği hâlinde 
gerçekleştirilir. Devlet adına gözetim ve denetim yapma görevi de T.C. Anayasası ile Millî Eğitim Bakanlığına 
verilmiştir (2007/17 sayılı Genelge)). 

Yetişkinlere yönelik okuma-yazma, genel, mesleki-teknik eğitim ve istihdam ile ilgili şartlar belirlenirken 
adaylardan talep edilecek sertifika veya belgeler; Millî Eğitim Bakanlığının okul ve kurumları, MEB ile işbirliği 
hâlinde faaliyet gösteren özel öğretim kurumları, Yükseköğretim Kurumları ve Meslekî Yeterlilik Kurumu 
tarafından TSE 17024 standartlarına göre akredite edilmiş Yetkilendirilmiş Belgelendirme Merkezleri tarafından 
verilir. 

Mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla kamu/özel kurum/kuruluşları (dernek, 
vakıf ve sivil toplum kuruluşu) ile iş birliği yapılmakta ve işyerlerinde pratik eğitim faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir. Sektörle yapılan iş birliği protokolleri kapsamındaki okulların altyapısı gelişen teknolojiye 
göre yenilenmekte, öğretmenler eğitilmekte ve işletmelerde meslek eğitimin etkililiği arttırılmaktadır. 

8.2.Gelişmeler ve Mevcut Politika Öncelikleri  



T.C. Anayasasındaki 42. maddeye göre, “hiç kimse eğitim haklarından yoksun bırakılamaz” ifadesi 
kapsamında Türkiye’de yetişkin eğitimi bireyler için bir hak ve devlet için bir sorumluluktur. Devlet bu 
sorumluluğunu bütün yaş gruplarındaki yetişkinler için hayat boyu öğrenme kurumları açarak, çerçeve öğretim 
programları ve ulusal meslek standartlarını dikkate alınarak hazırlanan ve TTKB tarafından onaylanan 
programlar düzenleyerek veya devlet ve özel kurumlarla iş birliği gerçekleştirerek yaygın eğitim kursları 
düzenlemektedir. 

Türkiye’deki yetişkin eğitimi ile ilgili yasal düzenlemeler şu şekildedir: 

Resmî Gazete’de yayımlanan 10.07.2018 tarihli ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü görevleri belirlenmiştir. 

• Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla 
çalışmalar yapmak, bunları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, 

• Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek, 
• Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş 

vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim 
vermek, 

• Yaygın eğitim ve öğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim 
araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak, 

• Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, genel durumu, içeriği, yaygın eğitimin amaçlarını, diğer kurumlarla iş 
birliği ve koordinasyonu düzenler. 

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yaygın 
eğitimden ve yetişkin eğitiminden sorumlu birim Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüdür (HBÖGM). 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, tüm düzey ve türde (örgün, yaygın ve çıraklık) mesleki eğitimi kapsayan 
temel kanundur. Yetişkin mesleki eğitimi ile ilgili konuları (kalfa ve usta eğitimi, mesleki eğitimin 
planlanması, mesleki eğitimin katılımcıları ve mesleki eğitimdeki özel uygulamaların sorumluluğu, mesleki 
eğitimin finans vb.) içerir. 

 

2841 sayılı Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların Okur-Yazar 
Duruma Getirilmesi Hakkında Kanun, okuma yazma bilmeyen yetişkin yurttaşların okur-yazar hâle getirilmesi ve 
onlara ilköğretim diploması sağlanması ile ilgili konuları düzenler. 

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel çeşitli (muhtelif) kurslar, uzaktan 
eğitim kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları ve özel hizmet içi eğitim merkezleri tarafından yetişkinlere 
yönelik eğitim hizmetleri verilmektedir. Özel çeşitli kurslar kapsamında açılan özel öğretim kurumlarında 
mesleki eğitim ve kişisel gelişim alanlarında programlar uygulanmaktadır. 

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ile Türkiye’deki eğitim ulusal mesleki standartları ve bazı 
konuların işlenişi anlamında yeni bir boyut kazanmıştır. Bu gelişme, yaygın eğitim çalışmalarında yeni 
düzenlemelere (programlar, yeterlilikler ve profesyonel standartları sağlama) yön vermektedir. 

2018 yılında yayımlanan Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği de 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 16/6/1983 tarihli ve 
2841 sayılı Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma 
Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim-Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun, 5/6/1986 tarihli ve 
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmış ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı hayat boyu öğrenme 
kurumlarının kuruluş, görev, yönetim, eğitim, öğretim ve işleyişi hakkındaki yöntem ve ilkeler ile diğer resmî ve 
özel kurum ve kuruluşlar, belediyeler, meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve gönüllü kuruluşlarca hayat boyu 

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/3.html


öğrenme kurumlarının iş birliğinde özel öğretim kurumları mevzuatı dışında açılacak kurslarda yönetim, eğitim, 
öğretim, üretim, rehberlik, gözetim ve denetime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir 

Okuma-yazma kursları ve yabancılara yönelik Türkçe eğitimleri ülke genelinde her ilçede bulunan halk 
eğitimi merkezleri tarafından gerçekleştirilmekte ve kursları başarı ile tamamlayanlara örgün eğitim 
diplomasına denk belgeler verilmektedir. 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı örgün, 
yaygın ve çıraklık eğitiminin her türünde ve derecesinde temel yürütme organı ulusal düzeyde, 
Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya merci, yerelde ise illerde Vali başkanlığında oluşturulan il istihdam ve 
mesleki eğitim kurullarıdır. 

02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 3 üncü maddesinin (ç) bendine göre ‘‘05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre 
aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak” görevi Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğüne verilerek Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinden mesleki eğitim merkezlerine 
ilişkin iş ve işlemlere yönelik düzenlemeler çıkarılmıştır. 

3308 sayılı Kanun – Denklik Başlığı- Madde 35 – (Değişik: 2/12/2016 - 6764/46 md.) Kapsamı, şartları ve 
süresi Bakanlıkça belirlenen telafi eğitimi veya tamamlayıcı eğitime katılan ve bu eğitim sonunda yapılan 
sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve ortaöğretim kurumu mezunlarına, bitirdikleri meslek alanının diploması 
verilir. Önceki öğrenmelere ilişkin mesleki yeterlikler, meslek standartları ve seviyeleri esas alınarak sınavla 
belirlenir. “Önceki öğrenmelerin tanınması ve denklikle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle 
düzenlenir” hükmü uyarınca; halk eğitimi merkezleri tarafından açılan yaygın eğitim kurslarını başarı ile 
tamamlayan kursiyerler 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmî sayılı Önceki 
Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında meslekî eğitim merkezlerinde gerçekleştirilecek 
kalfalık veya ustalık beceri sınavlarına katılabilmektedir. 

Türkiye’deki yetişkin eğitiminin yaygınlaştırılması ve geliştirilebilmesi için, Dünya Bankası, Avrupa Birliği 
kaynaklı projeler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Ayrıca ulusal düzeyde birçok iş birliği protokolü 
imzalanarak yetişkin okuryazarlığı, yurttaşlık eğitimi ve mesleki ve teknik eğitimle ilgili projeler 
uygulanmaktadır. 

Avrupa Birliği kaynaklı projelerle, hareketlilik ve ortaklık fırsatları önemli ölçüde güçlendirilmesi ve 
yetişkin eğitimi, yükseköğretim / mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için 
hibe imkânlarının artırılması mümkün olmaktadır (Ulusal Ajans 2017 yılı Faaliyet Raporu, ilgili mevzuata atıf 
yapılacaktır.). 

2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planının öncelikli dönüşüm programlarından “Temel ve 
Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Programı” mesleki ve teknik eğitim ile istihdam ilişkisi çerçevesinde 
oluşturulmuştur. Söz konusu programda bireylerin, mesleki becerilerinin yanı sıra, iş yaşamının gerektirdiği 
temel becerilere sahip olması, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesinin 
ülkemizdeki insan kaynağının gelişimi açısından önemi vurgulanmıştır. Ayrıca bu programla bireylerin, çalışma 
hayatının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri, yabancı dil, finansal okuryazarlık, problem çözme, eleştirel 
düşünme, iletişim, liderlik, kariyer planlama ve iş arama gibi temel beceriler ile sanatsal ve sportif becerilere 
sahip olması amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda 2014-2018 yıllarını kapsayan Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı 
ile yine aynı yılları kapsayan Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanmış ve 
uygulanmaktadır. 

8.3.Ana Sağlayıcılar  

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre eğitim ve öğretim hizmetinin, Devlet adına 
yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur (Madde 56). Resmî, özel ve 
gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, millî eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Millî Eğitim 
Bakanlığının denetimine tâbidir (Madde 17). Türkiye’de, 652 sayılı KHK ile MEB bünyesinde oluşturulan HBÖGM 

http://goo.gl/fx0Eqh
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başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları yetişkin eğitimi ile ilgili 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Yetişkin eğitimi ile ilgili faaliyetleri sürdüren kurum ve kuruluşlar tabloda 
gösterilmiştir. 

Türkiye’de Yetişkin Eğitimi ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar 

Kurum Faaliyet Alanları 

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 

HBÖGM 
MTEGM 
ÖÖKGM 
Diğer Birimler 

Okuma yazma kursları 
Genel kurslar 
Mesleki kurslar 
Kurum- kuruluşlar ve faaliyetler ile ilgili yasal 
düzenlemeler 

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve 
Aile Bakanlığı  
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) 
KOSGEB 
 

 Aktif işgücü piyasası programları 

 Ulusal meslek standartları 

 Ulusal yeterlilikler 

 Türkiye yeterlilikler çerçevesi 

 Meslekler sözlüğü 

Dışişleri Bakanlığı  
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 
Programları Merkezi Başkanlığı 
(Türkiye Ulusal Ajansı) 

Erasmus+ Programının (Merkezi Olmayan) 3 Ana 
Eyleminin yürütülmesi: 

Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 

Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların 
Değişimi için İşbirliği 

Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek 

 
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile 
Bakanlığı  
Tarım ve Orman Bakanlığı 
 
 
 
Yerel Yönetimler 
 
 
Meslek Örgütleri 

 Aile eğitimleri 

 Kadınlara ve yaşlılara yönelik eğitim programları 

 El Sanatları Eğitim Merkezleri (UTEM) 

 Tarım il müdürlükleri köy kursları 
 

 MEB ile işbirliği hâlinde Bakanlıkça onaylanmış 
meslek edindirme kursları düzenlemektedir. 

 Üyelere yönelik mesleki eğitim faaliyetleri 

 

Özel Öğretim Kurumları 

 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 
kapsamında bakanlık tarafından onaylanmış 
eğitim programlarını kullanarak faaliyetlerini 
gerçekleştirmektedirler. 

 1. Millî Eğitim Bakanlığı 

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Millî eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim 
olmak üzere, iki ana bölümden oluşur.  

 Örgün eğitim; okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.  

 Yaygın eğitim; örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü 
kapsamaktadır.  

MEB bu amaçla eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejileri belirlemekte; bunların 
uygulanması ve denetlemesi ile ilgili faaliyetleri sürdürmektedir. 

Bakanlık bünyesinde yetişkin eğitimden sorumlu birimler şunlardır:  



1.1 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) 

652 sayılı KHK ile oluşturulan HBÖGM “hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, 
herkese eğitim” vizyonu kapsamında beşikten mezara kadar rehberlik hizmeti sunma; bireyin bilgi, beceri ve 
yetkinliklerini geliştirerek insanlığın kalkınmasında sorumluluk almasını destekleme misyonu ile kaliteli eğitimler 
sunarak “Öğrenen Bireyden Öğrenen Topluma ve Öğrenen Türkiye’ye” doğru bir dönüşümü 
gerçekleştirmektedir (Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği, 2018).  

Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği kapsamında HBÖGM  

 Halk eğitimi merkezleri (HEM)  

 Olgunlaşma enstitüleri ve  

 Açık öğretim okulları ile  
 
 

Millî eğitimin ilke ve amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen görevleri yürütmektedir: 
a) Kurs ve kurs dışı faaliyetler, 
b) Belge, denklik ve önceki öğrenmelerin tanınması işlemleri, 
c) İşletmelerde mesleki eğitim faaliyetleri, 
ç) Araştırma, geliştirme ve arşivleme işlemleri, 
d) Ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri, 
e) Tasarım, üretim ve pazarlama faaliyetleri, 
f) Nitelikli iş gücü yetiştirilmesinde mesleki ve teknik içerikli eğitim faaliyetleri, 
g) Her türlü yarışma, fuar, sergi, sempozyum, panel, proje, iş birliği belgesi, sanatsal, sosyal, kültürel ve 

benzeri etkinlikler düzenleme, katılım sağlama, temsil etme ile yayın hazırlama faaliyetleri, 
ğ) Açık öğretim okulları eğitim hizmetleri, 
h) Uzaktan öğrenme faaliyetleri. 

 

Genel Müdürlüğe Bağlı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları 

Halk Eğitimi Merkezleri 991 

Olgunlaşma Enstitüsü 22 

Açık Okullar 5 

Toplam 1018 

 

2017 Yılında Halk Eğitimi Merkezlerinde Açılan Kurs ve Kurslara Katılan Kursiyer Sayıları 

Kurs Türü Açılan Kurs Toplam Kursiyer 

Genel Kurslar 195.255 3.744.648 

Mesleki Teknik Kurslar 144.390 3.289.504 

TOPLAM 339.645 7.034.152 

 *Veriler e-Yaygın Sisteminden alınmış olup 01.01.2017- 31.12.2017 tarihleri arasını kapsamaktadır. 

 

 

2016 yılında Türkiye genelinde 330.052 kurs açılmıştır. Bu kurslardan toplam 7.263.511 kişi 
yararlanmıştır. Yetişkin eğitim faaliyetleri katılımcı sayısı performans göstergesine yönelik olarak hedeflenen 
gösterge düzeyi 7.000.000 olarak belirlenmiş ve yılsonunda 7.034.152 düzeyinde gerçekleşmiştir (HBÖGM, 
2017). 

2017 Yılı Kurs Dışı Faaliyetler ve Katılımcı Bilgileri 



Etkinlik Tipi Açılan Etkinlik Sayısı Toplam Kursiyer 

Anma, Kutlama, Töreni 213 37.076 

Seminer, Panel, Konferans 3.376 257.668 

Sergi, Kermes, Defile, Fuar 398 349.387 

Yarışma, Gösteri, Turnuva 385 180.918 

Diğer 8.456 592.997 

Genel Toplam 12.828 1.418.046 

*Veriler e-Yaygın Otomasyon Sisteminden alınmış olup 01.01.2017- 31.12.2017 tarihleri arasını kapsamaktadır. 

Ayrıca HBÖGM’ye bağlı kurumlar tarafından sergi, açık oturum, fuar, seminer, halk oyunları gösterisi gibi 
alanlarda kurs dışı faaliyet düzenlenmektedir. Genel Müdürlüğe bağlı yaygın eğitim kurumları bulundukları 
bölgelerde bu konularda öncü kurumlar olarak hizmet vermektedir. 2017 yılında toplamda 12.828 kurs dışı 
faaliyet düzenlenmiş ve 1.418.046kişi katılım sağlamıştır (HBÖGM, 2017). 

En fazla Kurs Açılan Alanlar  

Kursiyerlerin tercih ettikleri kurs alanları incelendiğinde en çok kişisel gelişim ve eğitim alanındaki 
kurslara yöneldikleri görülmektedir. Bunu sırasıyla el sanatları ve teknolojisi, spor, sağlık, müzik ve gösteri 
sanatları, okuma yazma ve yabancı diller izlemektedir. 

1.2 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) 

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM), mesleki ve teknik eğitim ve öğretim 
programlarının hazırlanması, eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek politika ve stratejilerin geliştirilmesi ve 
faaliyetlerin koordine edilmesinden sorumlu birimdir. 

Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında ve mesleki eğitim merkezleri ortaöğretim programı dışında 
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen alan ve dallarda yetişkinlere yönelik sertifika programları 
düzenlenmektedir. 

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları bünyesinde 3308 sayılı Kanunun 37 nci, 38 inci ve 39 uncu 
maddeleri kapsamında meslek kursları, geliştirme ve uyum kursları ile özel eğitim kursları açılabilir. 

2. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı 

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini 
düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt 
dışında çalışan Türk vatandaşlarının çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek 
amacıyla kurulmuştur. 

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile  Bakanlığının yetişkin eğitimine yönelik görevleri şunlardır: 

 Çalışanların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak, 

 Engellilerin mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak, 

 İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek, 

 İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,  

 İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, 
eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak, 

 Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak 

2.1 Mesleki Yeterlilik Kurumu 

http://www.csgb.gov.tr/


MYK, Avrupa Birliğiyle uyumlu, uluslararası düzeyde kalite güvencesi sağlanmış ulusal yeterlilik sistemini 
kurmak ve işletmek amacıyla, 2006 yılında kurulmuştur. MYK, meslek kuruluşlarını, işçi-işveren sendikalarını, 
üniversitelerin personel belgelendirme faaliyeti yürüten birimlerini, bağımsız personel Belgelendirme 
Kuruluşlarını yetkilendirme yoluyla ulusal yeterliliklerde (UY) belirlenmiş olan öğrenme kazanımlarının 
tanınmasını ve belgelendirilmesini sağlamaktadır. 

MYK’nın temel hedefleri ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek, eğitimin istihdamla uyumunu 
güvence altına alarak nitelikli insan kaynağının oluşmasına öncülük etmek, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara göre 
faaliyetlerin etkin ve verimli şekilde sunulmasını sağlamaktır. Eğitim ve iş dünyasında kalite güvencesi kültürü ve 
bilincinin yerleşmesini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi teşvik etmek ve iş gücünün hareketliliğini 
kolaylaştırmak Kurumun öncelikleri arasında yer almaktadır. MYK, eğitim sunan bir kurum olmayıp iş piyasasının 
ihtiyaçları dikkate alınarak ulusal meslek standartları (UMS) ile ulusal yeterliliklerin (UY) hazırlanmasını ve 
UY’lere dayalı olarak ölçme-değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinin Yetkilendirilmiş Belgelendirme 
Kuruluşları aracılığıyla yürütülmesini koordine etmektedir. 

 

 

2.2 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) 

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile istihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve 
işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. 
Etkin bir işgücü piyasası bilgi sistemi oluşturarak, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda işgücü arz ve talebini 
eşleştirmek, aktif işgücü programları yoluyla istihdamı kolaylaştırmak, işini kaybedenlere geçici gelir desteği 
sağlamak ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri uygulamaktan sorumlu birimdir. Aktif işgücü hizmetleri 
kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına 
programlar ve diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlenmektedir. Faaliyetleri finanse etmek 
amacıyla işsizlik sigortası fonu oluşturulmuştur. Fon kapsamında işsizlere, çalışanlara ve işverenlere destek 
amacıyla işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ödemesi, yarım çalışma ödeneği ve iş kaybı 
tazminatını bulunmaktadır (İŞKUR, 2016). 

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve 
etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere 
uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, 3624 sayılı yasa ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. KOSGEB’in yetişkin eğitimine yönelik görevleri şunlardır: 

*KOSGEB hizmet merkezlerinde yaygın eğitim programlarının düzenlenmesi, işletmelerin eğitim 
ihtiyaçlarının tespiti ve gerekli eğitimlerinin sağlanması ile ilgili Uygulamalı Teknik Eğitim Merkezleri’ni kurmak, 

*Girişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak, bu 
kapsamda girişimleri ve girişimcileri desteklemek. 

3. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) 

Yetişkin Eğitimine yönelik projelerin desteklendiği bir diğer kurum da Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve 
Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı)’dır (2011 / 634 sayılı KHK ile Kalkınma 
Bakanlığından  ayrılarak Dışişleri Bakanlığının ilgili kurumu oldu). Ulusal Ajans, 1 Nisan 2004 yılında AB Eğitim 
ve Gençlik Programlarının tam üyesi hâline gelmiş ve 2006 yılına kadar süren Socrates, Leonardo da Vinci ve 
Gençlik adlarıyla bilinen topluluk programlarını yürütmeye başlamıştır. 2007-2013 dönemi içerisinde Hayatboyu 
Öğrenme ve Gençlik Programları da Türkiye Ulusal Ajansınca uygulanmıştır. 2014-2020 yıllarını kapsayan ve 
Yetişkin Eğitimi Programını da içine alan Erasmus+ Programı Ulusal Ajans tarafından yürütülmektedir (2003 
tarihli 4948 sayılı R.G.’de yayımlanan Ek Madde 2).  

Başkanlığın misyonu Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla, eğitim ve gençlik 
alanında finansal destek, öğrenme ve hareketlilik fırsatları sağlayan programların yürütülmesi ve yenilerinin 
hayata geçirilmesidir. 2014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve 
eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve 
istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.  

http://www.myk.gov.tr/
http://www.myk.gov.tr/
http://www.kosgeb.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/kurumsal/kurumsal-ilgili-link-ve-dok%C3%BCmanlar/eski-programlar
http://www.ua.gov.tr/kurumsal/kurumsal-ilgili-link-ve-dok%C3%BCmanlar/eski-programlar


Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş 
grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır. Erasmus+ Programı 
içerisinde, önceki programlarda olduğu gibi okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve 
gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, bununla birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği 
sağlanmaktadır. Erasmus+ Programı ile gelen yenilikleri şöyle sıralayabiliriz: 

Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Grundtvig programları ile Gençlik Programı ve  5 uluslararası işbirliği programı (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, 
Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) da dahil edilerek Erasmus+ Programı başlığı altında 
toplanmıştır. Tek program ile daha basit başvuru kuralları ve prosedürler getirilerek parçalı yapı ve 
mükerrerlikler sona ermiştir. Başvurular, kurumsal olarak Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır. Bireysel 
başvuru kabul edilmemektedir.   

4. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı 

2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığın temel amacı; kadın, erkek, genç, 
yaşlı, çocuk, engelli, tüm vatandaşların yaşam kalitesini artıracak politikalar belirlemek ve uygulamaktır.  
Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının yetişkin eğitimine yönelik görevleri şunlardır: 

 Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal 
yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespiti, 
bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri 
yürütmek, 

 Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle 
çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, 
eğitim faaliyetlerinde bulunmak. 

5. Tarım ve Orman Bakanlığı 

Tarım ve Orman Bakanlığı ise Ulusal Tarım Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTEM) ile alandaki faaliyetleri organize 
etmektedir. El Sanatları Eğitim Merkezleri ve köy kursları ile faaliyetlerini sürdürmektedir (UTEM, 2017). 

6. Yerel Yönetimler 

5393 sayılı Belediyeler Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği ve Haziran 
2011 tarihli Halk Eğitim Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge ile belediyelere ücretsiz olarak mesleki vb. 
kurs açma yetkisi verilmiştir.  

Bu kurslara örnek olarak Ankara BŞB’nin BELTEK ve İstanbul BŞB’nin İSMEK kursları örnek olarak gösterilebilir. 
Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), bünyesinde oluşturduğu Belediyeler Birliği Akademisi ile yerel yönetim 
birimlerinde çalışanların mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca 
yerelde belediyeler bünyesinde oluşturulan eğitim birimleri, il Millî eğitim müdürlükleri ile iş birliği hâlinde 
kurslar düzenlemektedir (TBB, 2017). 

7. Meslek Örgütleri 

TOBB, TESK ve diğer meslek örgütleri üyelerine yönelik mesleki eğitim faaliyetlerini organize etmekten 
sorumludur. Faaliyetleri kendi kaynakları ile oluşturulan fonlar yâda eğitim bütçeleri ile finanse etmektedir.  

 

 

8.4.Ana Hizmet Türleri  
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Türkiye’de yerel gereksinimler dikkate alınarak TTKB tarafından onaylanmış çerçeve öğretim programları ve 
Resmî Gazete’de yayımlanmış ulusal meslek standartları ile uyumlu olacak şekilde yetişkinlere yönelik okuma 
yazma, genel ve mesleki eğitim kursları gerçekleştirilmekte; kursları başarı ile tamamlayanlara sertifika veya 
belgeler verilmektedir. 

Yaygın eğitim programları üç temel kategoride yapılandırılmıştır: 

 Okuma Yazma Kursları; vatandaşları okuma-yazma öğrenmeye veya ilkokul düzeyinde öğrenim yapmaya 
teşvik etmek üzere; 2841 sayılı “Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen 
Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi Veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim Öğretim Yaptırılması 
Hakkında Kanun” çıkartılmıştır. Bu Kanun’un amacı; zorunlu ilköğrenim çağı dışında kalmış okuma ve 
yazmayı bilmeyen veya çok az bilen bütün vatandaşların, Türk Millî Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine 
uygun olarak, Devletin gözetim ve denetimi altında okuma ve yazma öğrenmelerini veya ilkokul düzeyinde 
öğrenim yapmalarını sağlamaktır. Okuma-yazma kurslarına katılanlara yönelik yerel yönetimler tarafından 
teşvik edici tedbirler alınır (Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, 
Okur-Yazar Duruma Getirilmesi Veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun 
Madde 8). Okuma-yazma kurslarının I. kademesi 120 saat, II. kademesi 180 saat olmakla birlikte okuma-
yazma kursları ücretsizdir ve kurs sonunda okur-yazarlık belgesi verilmektedir. Hayat Boyu Öğrenme 
Kurumları Yönetmeliği md. 45 hükümlerine göre okuma-yazma kurslarında kursiyer sayısı dikkate 
alınmamakta, gerekli olması durumunda bir kişiye bile kurs açılmaktadır.  

 Genel kurslar; sağlık, aile hayatı, anne çocuk eğitim programları, yurttaşlık eğitim programları, kendini 
geliştirme programları, sosyal ve zirai alandaki ihtiyaç veya taleplere yönelik kurs programlarından 
oluşmaktadır.  

 Mesleki kurslar; meslek edinme programları, temel beceri geliştirme programları ve teknoloji kullanımı 
programları gibi alan ve dalları kapsamaktadır. Meslekî programlar MEB tarafından ilgili kurum ve kuruluşlar 
ile işbirliği içerisinde geliştirilir ve uygulanır. Mesleki eğitim programlarının modüler yapıda, ulusal meslek 
standartları ve ulusal yeterliliklere uygun olarak geliştirilmektedir.  

 

Toplamda 70 alan altında 639’u genel, 2.692’si mesleki ve teknik olmak üzere toplam 3.331 kurs programı 
yayınlanmıştır. 

Ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan kişilere yönelik meslekî ve teknik ile sosyal ve kültürel alanlarda bilgi ve beceri 
sahibi yapmak, onları hayata kazandırmak, üretken bireyler hâline getirmek amacıyla kurslar düzenlenir. 
Kursların düzenlenmesinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yüksek öğretim kurumları ve 
ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır. Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için özel sınıf ve gruplar 
oluşturulabileceği gibi normal bireylerin katıldıkları kurslardan da faydalanmaları için gerekli önlem alınır. Hayat 
Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği md. 45 hükümlerine göre özel eğitim ihtiyacı olanlara yönelik düzenlenen 
kurslarında kursiyer sayısı dikkate alınmamakta, gerekli olması durumunda bir kişiye bile kurs açılmaktadır.  

Genel Müdürlüğe Bağlı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları 



Halk eğitimi merkezleri (HEM) 

Türk Millî Eğitimi'nin genel amaçları ile yaygın eğitimin amaç ve fonksiyonlarını gerçekleştirmek için il ve 
ilçe merkezleri ile bucak ve köylere kadar hizmet götürebilen eğitim kurumlarıdır. 

 Halk okuma odaları ile eş zamanlı olarak halka bilgi, beceri kazandırmak, davranış geliştirmek ve halkın 
toplumsal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına eğitim yoluyla rehberlik eden hizmetler sunmuştur. Halk eğitimi 
merkezleri bu hizmetlerini halka ulaştırabilmek için sosyal ve kültürel kurslar ile mesleki ve genel bilgi kursları 
düzenleyen yaygın eğitim kurumlar olmuştur. 2018 yılında yayımlanan Hayat Boyu Öğrenme Kurumları 
Yönetmeliği" ile çalışma disiplinleri belirlenmiştir.  

HEM’leri; her yaşta, eğitim, gelir, sosyal statü ve kültür düzeyi farklı vatandaşlara ilgi, istek, yetenek ve 
beklentilerine yönelik; mesleki, sosyal, toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlarda ücretsiz kurs 
düzenleyen, yetişkin eğitiminde en kolay erişim sağlanan eğitim kurumlarıdır. HEM okuma-yazma, genel ve 
meslekî kurslar ile tüm vatandaşlara eğitim hizmeti sunmaktadır. 

HEM faaliyetlerini il, ilçe ve köyler başta olmak üzere eğitim odalarında, ceza ve ıslahevlerinde, 
rehabilitasyon gerektiren hastanelerde, gecekondu bölgelerinde, kamuya ve özel kuruluşlara ait işyerlerinde, 
örgün eğitim kurumlarına ait binalarda ve bunların dışında ihtiyaç duyulan diğer yerlerde gerçekleştirmektedir. 
Yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanmak için belli yaş ve eğitim sınırı yoktur. Ancak uygulanacak programın 
özelliği gereği yaş ve eğitim seviyesi aranabilmektedir. 

Açık Öğretim Okulları 

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan, Açık Öğretim Daire 
Başkanlığına bağlı, uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim hizmeti sunan  

1. Açık öğretim ortaokulu,  
2. Açık öğretim lisesi,  
3. Mesleki açık öğretim lisesi,  
4. Mesleki ve teknik açık öğretim okulu ve  
5. Açık öğretim imam hatip lisesi  

8.4.3.1. Açık Öğretim Ortaokulu 
Açık Öğretim Ortaokulu; Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, gelişmiş 

iletişim araçlarını ve yeni teknolojileri kullanarak; ilköğretimini tamamlayamayan ve mecburi ilköğretim yaş 
sınırını aşan yetişkinlere; ilköğretimlerini tamamlayabilmelerine olanak tanıyarak toplumun eğitim ve kültür 
düzeyini yükseltmeyi, toplumun gelişmesine ve güçlenmesine ortam hazırlamayı amaç edinmiş öğretim 
kurumudur.  

Açık Öğretim Ortaokulu; Kasım 2011´e kadar Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet 
verirken 11.11.2011 tarihli Bakanlık hizmet birimlerinin alt birimleri ve görevleri hakkındaki Makam Oluru ile 
kurulan HBÖGM bünyesinde bulunan Açık Öğretim Daire Başkanlığı´na bağlanmıştır. 21.07.2012 tarihinde Millî 
Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile adı "Açık 
Öğretim Ortaokulu" olarak değişmiştir. Açık öğretim ortaokulu öğrencilerinin kayıt işlemleri ve veri girişleri 
2012/45 sayılı Genelge ile halk eğitimi merkezlerine devredilmiştir. 20.09.2010 tarihinde yayınlanan 56 sayılı 
Genelge ile de Açık İlköğretim Okulu öğrencilerinin kayıt işlemleri ve veri girişleri örgün eğitimde olduğu gibi 
adrese dayalı nüfus sistemi üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Açık öğretim okulları 22.09.2001 tarihli ve 24561 
sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliğinde (Değişik: RG-
21.07.2012-28360) belirtilen usul esaslara göre iş ve işlemler yürütülmektedir. http://aio.meb.gov.tr adresinden 
okulun web sayfasına erişim sağlanabilmektedir.      

Açık Öğretim Ortaokulunda; 6, 7 ve 8. sınıfla birlikte 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesiyle 5. sınıf için 
öğrenci kabulü yapılmaktadır.  

Örgün eğitim yaş sınırını geçen öğrenciler için Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliği´nde yapılan değişiklikle 
2009-2010 öğretim yılından itibaren Açık İlköğretim Okulu´nu bitirme süresi üç yıldan bir yıla düşürülmüştür. 

 
Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt şartları şöyledir: 

 Örgün eğitim kurumları için belirlenen 14 yaşından gün alanlar (Ancak; özel eğitime muhtaç, tutuklu 
hükümlü, çocuk eğitim evlerindekiler ve yurtdışı programlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerde 
yaş sınırı aranmaz. Yurtdışı programına kayıt yaptırıp, daha sonra Türkiye programına geçmek 
isteyenlerde mecburi öğrenim çağı dışına çıkmış olma şartı aranır), 

 İlkokul mezunları ve 4. sınıfı bitirenler,  

http://aio.meb.gov.tr/


 İlköğretim ya da ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıfından ayrılanlar,  
 Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,  
 Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar, 
 Yetiştirici ve Tamamlayıcı Temel Eğitim-B Kurs Belgesi olanlar,  
 Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfını bitirenler düzeyinde Denklik Belgesi olanlar. 

Açık öğretim ortaokulundaki tüm derslerde, Türkçe’nin doğru ve güzel kullanılması temel hedeftir. 
Tutuklu, hükümlü ve bedensel engelli olduklarını belgelendirenler ile özel eğitim gerektirdiğini özel eğitim 
hizmetleri kurulundan alınacak belge ile belgelendirenlerde yaş sınırı aranmaz. Bir yıldan fazla süreli kamu 
göreviyle yurt dışında görevlendirilen anne, baba veya vasisiyle birlikte bulunduğunu belgelendiren 
öğrencilerde de yaş sınırı aranmaz. Sınavları da merkezi sistemle yapılmakta olup engelli ve diğer dezavantajlı 
öğrencileri kendi özel durumuna uygun ortam düzenlemesiyle sınava alınmaktadır. Öğrencilerle ilgili yürütülen 
kayıt kabul, sınavlar, sınıf geçme, mezuniyet, haberleşme gibi iş ve işlemlerin büyük bir bölümü internet 
üzerinden yapılmaktadır. 

Ayrıca; 1999-2000 eğitim öğretim yılından itibaren; yurtdışı programları ve UNICEF iş birliğiyle de kızlar 
için açık ilköğretim okulu öğrenme merkezleri uygulamaları başlatılmıştır.  

8.4.3.2. Açık Öğretim Lisesi 
Açık öğretim lisesi; 1992 yılında Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. 

Daha sonra 03.04.1998 tarihinde Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı ile Bilgi İşlem Genel 
Müdürlüğünün birleştirilmesiyle oluşturulan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim öğretim 
hizmetine devam etmiştir. Kuruluşundan 19 yıl sonra açık öğretim lisesi diğer açık öğretim okullarıyla birlikte 
14.09.2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan HBÖGM bünyesinde oluşturulan Açık 
Öğretim Okulları Daire Başkanlığına bağlanmıştır. 

Açık öğretim lisesi; ilköğretimi tamamlayan ancak orta öğretime devam etmeyenler ile orta öğretimden 
ayrılan, mezun olan ve yükseköğretimden ayrılan veya mezun olanlara farklı alanlarda öğrenim görme fırsatı 
vererek eğitim öğretim imkânı sağlamayı, orta öğretim düzeyinde fırsat ve imkân eşitliğine, toplumun kültür 
düzeyinin yükseltilmesine ve güçlendirilmesine katkı vermeyi, öğrencileri hayata ve yükseköğretime hazırlamayı 
amaçlamaktadır.  

Örgün genel orta öğretim programlarının uygulandığı açık öğretim lisesinde öğrencilerin istemesi ve fizikî 
mekânın sağlanması durumunda, bazı derslerin kurs niteliğinde yüz yüze öğretiminin yapılmasına imkân 
sunulmaktadır. Bu okulda okumak isteyen ortaokul diploması olan öğrenciler için yaş sınırı olmadığı gibi 
öğrenim süresi de sınırsızdır. 

Ders geçme ve kredi sistemi ile öğretim veren açık öğretim lisesinde öğrenci kayıtlarından başlayarak, 
ders programlarına, ders materyallerine kadar birçok hizmet gelişmiş kitle iletişim araçları ve yeni teknolojileri 
kullanarak öğrencilere sunulmaktadır. 

Türkiye Noterler Birliği ile imzalanan protokol ile açık öğretim okullarından mezun öğrenciler mezuniyet 
ve diploma bilgilerinin teyitleri, noterlerin kullandığı Noterler Bilgi Sistemi ile Açık Öğretim Okulları Bilgi 
Yönetim Sistemi arasında kurulan web servisiyle yapılabilmektedir. Ayrıca öğrenciler e-Devlet uygulamalarıyla 
pek çok bilgiye doğrudan ulaşabilmektedir. 

 
Açık öğretim lisesinde sınavlar merkezî sistemle yapılmakta olup, engelli, tutuklu ve hükümlüler kendi 

şartlarına uygun düzenlenen ortamlarda sınava girmektedir. Ayrıca yurt dışından kayıt yaptıran öğrenciler için 
de 18 ülkede 32 merkezde sınav yapılmaktadır. 

14.12.2005 tarihli ve 26023 sayılı Resmî Gazete, Ocak 2006/2580 sayılı Tebliğler Dergisinde (değişiklik RG 
Temmuz 2011/2646) yayınlanan Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği” usul ve esaslarına göre çalışmalarını sürdüren 
açık öğretim lisesi, program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı 
olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi 
nitelikli bir modeldir. http://aol.meb.gov.tr adresinden okulun web sayfasına erişim sağlanabilmektedir.  

 
8.4.3.3. Mesleki Açık Öğretim Lisesi 

Mesleki Açık Öğretim Lisesi 02.02.2006 tarihli ve 1461 sayılı Bakanlık makamının onayı ile Eğitim 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur. Ancak öncesinde 1995 yılından 2006 tarihine kadar 
açık öğretim lisesi içinde mesleki orta öğretim programı düzeyinde öğretim vermiştir.  

http://aol.meb.gov.tr/


Açık öğretim lisesi bünyesinde mevcut olan mesleki orta öğretim programlarının daha etkin bir şekilde 
uygulanabilmesi, yüz yüze eğitim, staj çalışmaları gibi ihtiyaçlar ile bilimsel ve teknolojik gelişmelerin işe entegre 
edilme çabaları mesleki açık öğretim lisesinin kuruluşunu zorunlu hâle getirmiştir. Söz konusu zorunluluk 
üzerine hazırlanan 24.12.2005 tarihli ve 26033 sayılı, Resmî Gazete´de yayımlanan Mesleki Açık Öğretim Lisesi 
Yönetmeliğinin yayımlanmasıyla okulun kuruluş hükümleri de yasal zemine oturtulmuştur. 

Mesleki açık öğretim lisesi de diğer açık öğretim okullarıyla birlikte 14.09.2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile kurulan HBÖGM’ne devrolmuştur ve eğitim öğretim hizmetlerine burada devam 
etmektedir.   

Mesleki açık öğretim lisesinin amacı; ilköğrenimini tamamlayan, ancak orta öğretime devam 
edemeyenler ile orta öğretimden ayrılan, mezun olan ve yükseköğretimden ayrılan veya mezun olanlara farklı 
alanlarda öğrenim görme fırsatı vererek eğitim öğretim imkânı sağlamaktır. Beraberinde öğrencileri hayata ve 
yükseköğrenime hazırlamayı, toplumun kültür düzeyinin yükseltilmesini, orta öğretim düzeyinde fırsat ve imkân 
eşitliğinin sağlanmasını da alt amaç olarak görmektedir. 

Mesleki açık öğretim lisesi; program içeriği bakımından örgün eğitimdeki meslek liselerinin program 
içerikleriyle aynı olmasına rağmen, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından daha özgün 
özelliklere sahiptir. Okulda ders geçme ve kredi sistemine göre öğretim yapılmaktadır. 2006 yılında tüm 
okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Mesleki Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliğinde konuyla 
ilgili düzenleme yapılmıştır. Mesleki açık öğretim lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir. Dersler uzaktan eğitim teknolojileriyle 
öğrencilere sunulurken meslek dersleri eğitimi ise yüz yüze örgün eğitim okullarında yapılmaktadır.  

http://maol.meb.gov.tr adresinden okulun web sayfasına erişim sağlanabilmektedir. Mesleki Açık 
Öğretim Lisesi 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 26’ncı ve 27’nci maddeleri uyarınca, ilköğretimini 
tamamlamış her öğrenciye ilgi, istek ve yeteneklerine uygun orta öğretim imkânlarından yararlanma hakkı 
verilir. 

Öğrenci kayıtlarında yaş sınırı aranmadığı gibi öğrenim süresi sınırsızdır.  Mesleki açık öğretim lisesinde 
örgün imam hatip lisesi programları ile mesleki orta öğretim programları uygulanır. 

Ölçme ve değerlendirme ise merkezî sistemle yapılmaktadır. Engelli ve dezavantajlı öğrencilere de 
şartlarına uygun sınav ortamı sağlanmaktadır. 

8.4.3.4. Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu   
Mesleki ve teknik açık öğretim okulunun geçmişi 01.07.1974 tarihinde 420/14053 sayılı Makam oluru ile 

kurulan Mektupla Öğretim Okulu’na dayanmaktadır. Bu okul daha sonra 08.09.1983 tarihli ve 155 sayılı Talim 
ve Terbiye Kurulu Kararı ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu’na dönüştürülmüştür.  Talim ve Terbiye 
Kurulu Kararını müteakiben 10.10.1983 tarih ve 2149 sayılı Tebliğler Dergisinde Mesleki ve Teknik Açık Öğretim 
Okulu Yönetmeliği yayınlanmıştır. 

Adı geçen Yönetmeliğe dayandırılarak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, yüz yüze eğitimi ve staj 
çalışmaları ile bugüne kadarki uygulamalardan alınan geri bildirimler sonucunda Millî Eğitim Temel Kanunu 
genel amaçlarına ve bu Kanun ile Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu temel ilkelerine uygun olarak en az ilkokulu 
bitiren yurttaşlara uzaktan öğretim veya gerektiğinde yüz yüze eğitim programlarını uygulayarak meslek 
kazandırmak ve bu yolla onları hayata hazırlamak amacıyla mesleki ve teknik açık öğretim okulu kurulmuştur  

Mesleki ve teknik açık öğretim okulu Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığının bünyesinde hizmet 
verirken 03.04.1998 tarihli ve 4359 sayılı kanunla Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığının Bilgi İşlem 
Genel Müdürlüğüyle birleşmesi sonucu Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün kurulmasıyla birlikte eğitim 
öğretim hizmetine burada devam etmiştir. Bugüne gelindiğinde mesleki ve teknik açık öğretim okulu 
14.09.2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan HBÖGM bünyesinde eğitim öğretim 
hizmetini sürdürmektedir.  

http://mtao.meb.gov.tr adresinden okulun web sayfasına erişim sağlanabilir. Mesleki ve teknik açık 
öğretim okulunda meslek edinmek veya mesleğinde ilerlemek isteyen vatandaşlara uzaktan öğretim teknikleri 
ile meslek kursları ve sertifika programları açmak, eğitim sonunda sınavlarını yaparak başarılı olanlara bitirme 
veya yetki belgeleri de vermektedir. 

8.4.3.5. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 
Açık öğretim lisesi bünyesinde mesleki orta öğretim programı kapsamında imam hatip programları 

olarak1995 yılından 2006 yılına kadar öğretim yapılmıştır. Mesleki açık öğretim lisesinin kurulmasından sonra 

http://maol.meb.gov.tr/
http://mtao.meb.gov.tr/


02.02.2006’dan 22.03.2017 tarihine kadar da Mesleki Açık Öğretim Lisesi bünyesinde eğitim öğretim vermeye 
devam etmiştir. 

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi; 08.08.2016 tarihli ve 8442612 sayılı Bakanlık makamının onayından 
sonra kuruluş işlemlerini 22.03.2017 tarihinde tamamlayarak HBÖGM bünyesinde müstakil bir okul olarak 
kurulmuştur. 

Açık öğretim imam hatip lisesi örgün eğitimdeki Anadolu imam hatip liselerinin program içerikleriyle 
aynıdır. Hâlen Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre iş ve işlemleri yürütülmekte 
olan okulda ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır.  

http://aoihl.meb.gov.tr/ adresinden okulun web sayfasına erişim sağlanabilir. Açık öğretim imam hatip 
lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca örgün öğretime uygun olarak 
belirlenmektedir. Uzaktan eğitim ile alınan dersler; MEB Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden, İnternet ortamında, 
ders anlatım videoları, PDF ders kitapları ve ders materyalleri ile diğer dijital materyallerle desteklenmektedir. 
Meslek (alan) dersleri eğitimi ise; örgün Anadolu imam hatip liselerinde, hafta sonlarında veya okulların ders 
bitiminde yüz yüze eğitim şeklinde iki dönem olarak yapılmaktadır.   

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı açık öğretim okullarında 2017 yılında sunulan hizmetlerin 
sayısal verileri; 

Açık Öğretim Okulları 2017 Yılı Sayısal Verileri 

 

Okul Türü 

Kayıtlı Öğrenci 
Sayısı* 

Aktif 
Öğrenci 
Sayısı 

Yurt Dışı 
Öğrenci 
Sayısı 

Mezun 
Öğrenci Sayısı 

Engelli 
Öğrenci 
Sayısı 

Tutuklu 

Hükümlü 
Öğrenci 
Sayısı 

  

  

Açık Öğretim Ortaokulu 815.815 142.443 406 676.866 5.156 20.953   

Açık Öğretim Lisesi 1.920.216 887.606 4.914 910.294 26.166 53.013   

Mesleki Açık Öğretim 
Lisesi 

338.081 180.997 - 238.186 2.773 1.970   

Açık Öğretim İmam Hatip 
Lisesi 

155.392 110.584 1.208 84.047 855 118  

Toplam 3.229.504 1.312.630 6.528 1.909.393 34.950 76.054   

Kaynak: Veriler MEB HBÖGM Açıköğretim Okulları Daire Başkanlığından 12.01.2018 tarihinde alınmıştır. 

(*) 10 yıl üst üste kayıtlı olduğu hâlde hiçbir öğrencilik işlemi yapılmayan öğrencilerden arındırılmış verilerdir. 

Olgunlaşma Enstitüleri 

Olgunlaşma enstitüleri geleneksel Türk giyim ve el sanatları alanlarında araştırma, geliştirme, 
değerlendirme, arşivleme ve üretim çalışmaları yapan ve el sanatlarının yaşatılmasını sağlayan yaygın eğitim 
kurumlarıdır. Enstitüler kurulduğu günden bu yana her zaman bulunduğu bölgenin el sanatlarını yaşatan, giyim 
kültürüne öncülük eden ve sanatsal tasarıma dayalı ürünler hazırlayarak güncel kalmalarını sağlayan, geçmişle 
gelecek arasında köprü kuran, alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip meslek elemanları-girişimci-liderler 
yetiştirmeyi ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamayı misyon edinmiş eğitim kurumudur. Geleneksel Türk el 
sanatlarını kaliteli eğitim anlayışı ile ülkemizde ve dünyada yaşatmayı ve marka kılmayı vizyon edinerek 
geleceğe geçmişin izlerini taşıyan kültür kurumlarıdır. 
 

Olgunlaşma enstitüleri sanatsal değerde üretimler yapabilen ve bu yeterlilikte ustalar yetiştiren bu 
yönüyle de diğer eğitim kurumlarından ayrılan eğitim kurumlarıdır. Enstitüler, en az ilkokul mezunu 
yetişkinlerin, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek meslek sahibi olmalarına imkân sağlamaktadır. 

http://aoihl.meb.gov.tr/


Olgunlaşma enstitülerinin kurumsal misyon ve vizyonunu desteklemek amacıyla 1997-1998 eğitim 
öğretim yılından itibaren araştırma, tasarım, üretim ve tanıtım pazarlama bölümleri oluşturulmuştur. Böylece 
eğitim öğretim faaliyetlerini en üst kalitede gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 

Olgunlaşma enstitülerinde; eğitim öğretim faaliyetleri üç grupta gerçekleştirilmektedir: 

1. İki yıllık meslek liseleri denklik programları (Olgunlaşma Enstitüleri Çerçeve Programı). Bu 
programlara meslek lisesi terk, örgün genel lise ve açık öğretim lisesi kültür derslerini almış, almaya 
devam eden ya da mezunları katılabilir. Meslek liselerinin denklik dersleri bu program kapsamında 
verilmektedir. Alınan meslek lisesi denklik belgesiyle bu öğrencilere Millî Eğitim Müdürlükleri 
kanalıyla meslek lisesi diploması ve “işyeri açma belgesi” düzenlenir.  

2. Beceri kurs programları. Bu kurslar talebe göre açılır; 2, 3, 4 ve 5. seviye programlar uygulanmaktadır. 
Beceri kurs programları; HBÖGM’nin web ortamında ilan ettiği programlar arasından, enstitü 
zümrelerinin seçtiği programlara göre açılmaktadır. Bu programlara ilköğretim mezunları katılabilir, 
ancak bazı bölümlere en az lise ya da meslek lisesi mezunları alınır. 

3. Kurum ve kuruluş iş birliği ile yapılan kurs programlar. Protokol kapsamında enstitü binalarında ya da 
protokolde belirtilen ortamlarda enstitü öğretmenleri tarafından eğitimlerin yapıldığı programlardır. 

Olgunlaşma enstitülerinin sayısı ilk kurulduğu 1945 yılından itibaren 2018 yılında 22’ye ulaşmıştır. 

Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM) 
6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler sonucu Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı 
olan mesleki eğitim merkezleri zorunlu eğitim kapsamına alınarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne 
bağlanmıştır. 

Meslekî eğitim merkezleri TTKB tarafından onaylanmış olan 27 alan ve 141 dalda Çerçeve Öğretim 
Programları kapsamında kalfalık ve ustalık eğitimlerini gerçekleştirmektedir. Eğitim süreleri 1-4 yıl arasında 
sürmekte olup, öğrenciler haftanın beş günü işyerinde eğitim kapsamında pratik eğitim görmektedirler.  

Eğitimi başarı ile tamamlayan öğrenciler kalfalık veya ustalık belgeleri almaktadırlar. Ustalık belgesi ile 
birlikte öğrencilere kendi işyerlerini açma hakkı sağlayan “işyeri açma belgesi” verilmektedir. 

Özel öğretim kurumları 
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre eğitim standartlarını karşılayan kurumlar alanda 

faaliyet göstermektedir. Kurumlar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış programları uygulamaktadır 
(MEB, 2016) 

Diğer birimler 
MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’ne göre; HBÖGM ye bağlı kurumlar, özel ve kamu 

kurumlarıyla iş birliği içerisinde yâda protokol kapsamında eğitim öğretim standartlarını karşılayan her yerde 
kursları düzenleyebilmektedir (HBÖGM, 2018). 

e-Yaygın Sistemi  

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve bağlı kurumları olan halk eğitimi merkezleri, mesleki eğitim 
merkezleri, olgunlaşma enstitüleri ve turizm eğitim merkezlerindeki kurs, kursiyer iş ve işlemleri bilişim 
teknolojilerinin olanaklarından yararlanarak; yazılımı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yönetimi ise Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından sağlanarak iş birliği hâlinde elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.  

Yaygın eğitim kurumlarından alınan geri bildirimler; gelişen, değişen, artan iş yükü ve buna bağlı olarak 
mevcut otomasyon sisteminde ortaya çıkan iyileştirme gereği üzerine 27 Ekim 2014 tarihinde e-Yaygın Sistemi 
hem mevzuata uygunluk hem de bilişim altyapısı anlamında tamamen yenilenmiştir. e-Yaygın Sistemi web 
sayfasına e-Devlet şifresi ile giriş yapabilme seçeneği getirilmiştir. Görme engelli bireylerimizin kurslara 
erişimlerinin arttırılması için e-Yaygın Sistemi’ne sesli erişim ikonu entegre edilmiştir. e-Yaygın Sisteminin işleyişi 
ile ilgili olarak kurum, eğitici ve kursiyerlere gerekli bilgilerin aktarıldığı, duyuruların yapıldığı ve eğitim 
içeriklerinin paylaşıldığı Destek Sayfası erişim ikonu eklenmiştir. Canlı verilere ilişkin istatistiki bilgilerin giriş 
sayfasında yer alması sağlanmıştır. Bununla birlikte Sistem, kurumların ve vatandaşlarımızı talepleri 
doğrultusunda mevzuat hükümlerine uygun biçimde sürekli güncellenmektedir. (2017 HBÖGM faaliyet raporu). 



 

Hayat Boyu Öğrenme İnternet Sayfası 

Ülkemizdeki öğrenme ve istihdam fırsatlarına tek merkezden ulaşılabilmesini amaçlar. Bireyler internet 
üzerinden www.hayatboyuogrenme.gov.tr adresinde yetişkin eğitimi kursları hakkında yer, zaman bilgilerini 
görebilmekte, kurslara ön kayıt yaptırabilmektedir. Kayıt işlemlerinin vatandaş tarafından yapılması sayesinde 
eğitimden faydalanmak için yapılan bürokratik işlemler azalmakta, süreçler hızlanmaktadır Hayat Boyu 
Öğrenme Web Portalı’nın yazılımı Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca, yönetimi ise Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir. (HBÖGM, 2016 faaliyet raporu). 

Temel Becerilerde Başarıyı Artırma Hizmeti 

Türkiye, kamu ve özel yaygın eğitim kurumları ağıyla her yaştaki ve her coğrafi yerleşim birimindeki 
vatandaşlarına ulaşmayı hedeflemektedir. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın eğitim kurumlarına coğrafi 
yayılma açısından bakıldığında Halk Eğitimi Merkezlerinin (HEM) tüm bölge, il ve ilçelere dağıldığı ve her ilçede 
en az bir HEM olduğu görülmektedir. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, 
Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu ve Açık İmam Hatip Lisesi aracılığı ile   eğitim hizmetleri sunulmaktadır. 
Yaygın eğitim alanında ayrıca birçok özel öğretim kuruluşu da ülke genelinde hizmet vermektedir. 

Yetişkin vatandaşları okuma-yazma öğrenmeye veya ilkokul düzeyinde öğrenim yapmaya teşvik etmek 
üzere; 2841 sayılı “Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar 
Duruma Getirilmesi Veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun” çıkartılmıştır. 
Bu Kanun’un amacı; zorunlu ilköğrenim çağı dışında kalmış okuma ve yazmayı bilmeyen veya çok az bilen bütün 
vatandaşların, Türk Millî Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, Devletin gözetim ve denetimi 
altında okuma ve yazma öğrenmelerini veya ilkokul düzeyinde öğrenim yapmalarını sağlamaktır. 

Okuma-yazma kurslarına katılanlar için özel idareler veya belediyelerce, teşvik edici tedbirler alınır 
(Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi 
Veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun Madde 8). Engelli kişileri meslekî 
ve teknik ile sosyal ve kültürel alanda bilgi ve beceri sahibi yapmak, onları hayata kazandırmak, üretken bireyler 
hâline getirmek amacıyla kurslar düzenlenir. Kursların düzenlenmesinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, yüksek öğretim kurumları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır. Engelliler için özel 
sınıf ve gruplar oluşturulabileceği gibi normal bireylerin katıldıkları kurslardan da faydalanmaları için gerekli 
önlem alınır (MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği Madde 133). 

Okuma-yazma kurslarının I. kademesi 120 saat, II. kademesi 180 saat olmakla birlikte okuma-yazma 
kursları ücretsizdir ve kurs sonunda okur-yazarlık belgesi verilmektedir. 

Okuryazarlık seferberliği kapsamında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim 
Merkezlerinde 2018 yılında açılan 47.000 okuma-yazma kurslarında toplam 522.956 kişi okur-yazar yapılmıştır. 
Ayrıca 2017 yılında tüm düzeylerde 19.313 okuma yazma kursu/seviye tespit sınavı açılmış olup toplam 145.239 
kişi bu kurs ve sınavlara katılmıştır. 

Yetişkinlik Boyunca Onaylı Bir Diploma Hizmeti 

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan, Açık Öğretim Daire 
Başkanlığına bağlı, uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim hizmeti sunan açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, 
mesleki açık öğretim lisesi, mesleki ve teknik açık öğretim okulu ve açık öğretim imam hatip lisesi Millî eğitimin 
ilke ve amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen görevleri yürütür: Açık öğretim okulları, çeşitli nedenlerle 
öğrenimlerini tamamlayamamış, örgün eğitim çağı dışına çıkmış vatandaşlarımız ile zorunlu ortaöğretim çağında 
olup öğrenimlerini okullarımızda devam ettirmek isteyen bireylere; gelişmiş kitle iletişim araçları ve uzaktan 
eğitim teknolojileri kullanarak, ilköğretim ve ortaöğretim öğrenimi görme fırsatı sunar, onları üst öğrenime 
hazırlar, bu kurumlarda eğitim alanlar belirli bir kredi limitini aldıktan sonra diploma almaya hak kazanırlar. 

İş Piyasasına Geçişi Hedefleyen Hizmet 

Yetişkin eğitimine yönelik programlara ilişkin temel ilke ve esaslar Hayat Boyu Öğrenme Kurumları 
Yönetmeliği ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile 
yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarında, yerel gereksinimlere ve ulusal meslek standartlarına uygun olarak 

http://www.hayatboyuogrenme.gov.tr/


mesleki ve teknik eğitim alanında sertifika ve belgeye götüren her tür kurs açılabilir. Kısa süreli programlara 
dayalı eğitim etkinlikleri yoluyla herkese, yer ve zamana bağlı olmaksızın her fırsatta kurslar düzenlenebilir. 

Mesleki eğitim programları, iş piyasası ihtiyaç analizleri, ulusal meslek standartları, ulusal yeterlikler 
uluslararası standartlar ve sınıflamalar, teknolojik ve ekonomik gelişmeler ile uygulamadan alınan dönütler 
doğrultusunda kazanımlara dayalı ve modüler yapıda sektör, ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversite ve alan 
uzmanları tarafından ortaklaşa hazırlanmakta ve güncellenmektedir. Söz konusu programlar, ulusal ve 
uluslararası karşılaştırılabilir olmasının sağlanması amacıyla ISCED F, ISCO 08 ve FOED gibi sınıflamalar dikkate 
alınarak geniş tabanlı alana ve dala yönelik kazanımların verilmesini sağlayacak şekilde geliştirilmektedir. 
Modül; bir meslek alanının öğretim programında kendi içinde bir bütün, tek başına öğretilebilir/öğrenilebilir 
içeriğe sahip olan, kendi alanındaki diğer modüllerle bütünleşerek daha geniş mesleki işlevler grubu oluşturma 
özelliği gösteren, gerektiğinde bir sertifika ile belgelendirilerek istihdam yeterliliği kazandıran program birimidir. 

Geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlenen programlarla örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim 
gören ve aynı mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazanan kişilere eş değer sertifika veya eş değer 
meslek sertifikası verilir. Program bütünlüğü ve devamlılığı içinde sertifika, belge ve diplomaya götüren 
programlarda yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır. Yatay ve dikey geçişlere ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça 
belirlenir (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği). Mesleki ve teknik orta öğretim programları ve mesleki eğitim 
merkezi programları ile çerçeve programlar Bakanlığın ilgili birimlerince hazırlanır. Kurumlarda, mesleki ve 
teknik eğitimi geliştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı projeler çerçevesinde hazırlanan özel programlar 
uygulanabilir. Bu programların uygulaması ile ilgili esaslar projelerde yer alır. Proje süresi sona eren 
programların devamına, yaygınlaştırılmasına veya sona erdirilmesine Bakanlıkça karar verilir 

Mesleki ve teknik ortaöğretimde, Bakanlığın ilgili birimlerince hazırlanan ve Bakanlıkça uygun görülen 
haftalık ders çizelgeleri ve çerçeve öğretim programları uygulanır. 

Ülkemizde mesleki eğitim merkezi programının amacı; zorunlu eğitim çağında olan öğrenciler ile 18 yaş 
üstü yetişkinlere temel meslek eğitimi vermek ve bunları sektörün talebine uygun işe hazırlamaktır. 

64. ve 65. Hükûmet Programları gereğince çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınması 
amacıyla; 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 652 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapılması ile mesleki 
eğitim merkezleri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. 

Yapılan düzenlemeyle çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmış ve bu sayede ekonomimizin 
temel yapı taşı olan küçük esnaf ve sanatkârların çırak ihtiyacının karşılanması ve çırak öğrencilerimizin ahilik 
kültüründen gelen usta çırak ilişkisiyle meslekleri yerinde öğrenmelerinin sağlanması amaçlanmıştır. 
Düzenlemeyle çırak öğrenciler, çıraklık eğitimi sonunda ustalık belgesi alarak kendi işlerini kurabilecek, ayrıca 
fark derslerini tamamlayarak meslek lisesi diploması alabilecektir. Ayrıca sekizinci sınıf öğrencileri ortaöğretime 
geçişte istemeleri halinde mesleki eğitim merkezlerini tercih edebileceklerdir. Mesleki Eğitim Merkezlerinde 11. 
Sınıfın sonunda kalfalık belgesi, 12. Sınıfın sonunda ise ustalık belgesi verilmektedir. 

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri teorik eğitimlerini haftada en az bir en fazla 2 gün eğitim merkezi 
veya işletmelerce temin edilen eğitim yerlerinde, beceri eğitimlerini ise haftada 4 veya 5 gün süreyle usta 
öğretici gözetiminde işyerlerinde görmektedirler. Kalfa veya usta öğrencilerin teorik ve pratik eğitimleri, 
birbirini tamamlayacak şekilde plânlanır ve yürütülür. 

Kalfalık Eğitimi: Mesleki eğitim merkezi programı uygulayan mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında 9, 
10 ve 11. Sınıflarda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında olan meslek alan ve dallarında kalfalık 
eğitimi verilmektedir. 11. Sınıf sonunda başarılı olan öğrencilere kalfalık belgesi düzenlenir. Ayrıca önceki 
öğrenme denklik usul ve esaslarına göre şartları uygun olanlara kalfalık belgesi verilmektedir. 

Ustalık Eğitimi: Mesleki eğitim merkezi programı uygulayan mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında 
kalfalık eğitimini tamamlayıp kalfalık belgesi olanlara 12. sınıfta 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında 
olan meslek alan ve dallarında ustalık eğitimi verilmektedir. 12. sınıf sonunda başarılı olan öğrencilere ustalık 
belgesi düzenlenir. Ayrıca önceki öğrenme denklik usul ve esaslarına göre şartları uygun olanlara ustalık belgesi 
verilmektedir. 



(Usta Öğreticilik Eğitimi): Ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim 
okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu; mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan 
kişiye "Usta öğretici" denilmektedir. Ustalık yeterliğini kazanmış olanlara Bakanlıkça açılacak iş pedagojisi 
kurslarını başarıyla tamamladıkları takdirde kendilerine usta öğreticilik belgesi verilir. (3308 sayılı MEK) 

Usta öğreticilik eğitimi görmeyen işyeri sahibi veya ustaların yanlarında veya işyerlerinde çırak 
çalıştırmaları mümkün değildir. Usta öğretici kurslarında uygulanan “İş Pedagojisi Kurs Programı” 40 saat 
sürelidir. 

Liberal (Popüler) Yetişkin Eğitim Hizmeti 

Türkiye’de yetişkin eğitimi faaliyetleri kamu kurumları, özel öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve 
sendikalar tarafından gerçekleştirilmektedir. MEB tarafından yürütülen faaliyetler Halk Eğitimi Merkezleri 
(HEM), Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM), Olgunlaşma Enstitüleri ve Açık Öğretim Okulları aracılığıyla 
gerçekleştirilmektedir (HBÖGM, 2017 yılı faaliyet raporu). Ayrıca diğer kamu kurumları, STK’lar ve özel 
kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetleri dışındaki her türlü eğitim ve öğretim 
hizmetlerinde Devlet adına gözetim ve denetim yapma görevi, T.C. Anayasası ile Millî Eğitim Bakanlığına 
verilmiştir. Bu kapsamda hizmet içi eğitim dışındaki tüm eğitim etkinliklerinde MEB’e bağlı kurumlar ile iş birliği 
yapılarak gerçekleştirilmektedir (2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi). Bu eğitim faaliyetleri ulusal ve 
uluslararası mesleki eğitim standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Liberal yetişkin eğitim hizmetleri bu 
kurum ve kuruluşlarca sürdürülen projeler kanalıyla da gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalara örnek olarak 
aşağıdaki projeler gösterilebilir: 

 Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Projesi II 

 Okullar Hayat Olsun Projesi 

 Girişimcilikte Önce Kadın Projesi 

 HBÖ Kurumlarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 

 Bütçemi Yönetebiliyorum Projesi 

 Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları için Ulusal Koordinatörler Projesi - III 

 Hayat Boyu Öğrenme İçin Uzaktan Eğitim Projesi 

 Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu  

 Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP) 

 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) 

 Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PICTES) 

 Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Eğitim Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi 

 Kadınların Hayat Boyu Öğrenme Fırsatlarına Erişimlerinin Artırılması Projesi 

 Metal Sektöründe Yetkinlik Yönetimi İçin Yapısal Yöntemler (Smart-Comet) Projesi 

 Mobilya Döşemeciliği Mesleki Yeterliliklerine Uygun E-Öğrenme Tabanlı Modüler Eğitim Programı ve 
Kariyer Rehberliği Projesi 

 ECVET Ülkeleri İçin Ekspres Mesleki Eğitim Hareketlilik Veri Tabanı ve Rehberler  (VETEexpress) Projesi 

 Okul Hamiliği Projesi 

 EPALE (Electronic Platform Adult Learning in Europe) 

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi kapsamında hibe desteği sağlanan faaliyetler: 

Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Yetişkin Eğitimi Personel Öğrenme Hareketliliği 

Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği, her türlü öğretme ve öğrenmenin kalitesini artırmak amacıyla 
yetişkinlerin eğitiminden sorumlu personelin anahtar yetkinliklerini ve becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  

1 yıldan 2 yıla kadar sürebilen Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projelerinde, ancak ülkemizdeki 
yetişkin eğitimi kurum ve kuruluşlarında görevli, yetişkinlerin eğitiminden sorumlu eğitimciler katılımcı 
olabilir.  Kurumlar, proje kapsamında aşağıdaki faaliyetlerden herhangi biri veya bir kaçına yönelik olarak hibe 
desteği almak için başvuru yapabilir: 
 

 Öğretme (ders verme)/eğitim görevlendirmeleri: Bu faaliyet, yetişkin eğitimi kurum/kuruluşlarının 
personeline yurtdışındaki bir ortak kurum/kuruluşta öğretim görevi yapmaya veya eğitim sunmaya izin 
vermektedir. 



 Yurtdışındaki yapılandırılmış kurslar veya eğitim etkinlikleri: Bu faaliyetler, yetişkin eğitimi personelinin 
mesleki gelişimini desteklemektedir. 

 İşbaşı eğitimi: Bu faaliyet, yetişkin eğitimi personelinin yurtdışında yetişkin eğitimi alanında faaliyet 
gösteren ilgili bir kurum/kuruluşta bir işbaşı eğitimi dönemi geçirmelerine için fırsat sağlamaktadır 

 
Başvurular, mesleki olmayan yetişkin eğitimi alanında faaliyet yürüten ve tüzel kişiliğe sahip uygun 

katılımcı kuruluşlar tek başına veya mesleki olmayan yetişkin eğitimi kuruluşlarından oluşan ulusal bir 
hareketlilik konsorsiyumunun koordinatörü olarak hareket eden bir yetişkin eğitimi kuruluşu tarafından 
yapılır.  Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe başvurusu yapamazlar. 

 
Bir katılımcı kuruluş aşağıdakilerden biri olabilir: 

 Mesleki olmayan yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kuruluşu veya özel kuruluş, 
(Yetişkin Eğitim Kuruluşu olarak tanımlanmaktadır) 

 İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu 
kuruluşu veya özel kuruluş, 
 

Hareketlilik projesinde yer alan katılımcı kuruluşlar şu rol ve görevleri üstlenirler: 

 Gönderen kuruluş: Yetişkin eğitimi alanında aktif personel veya profesyonellerin seçimi ve yurt dışına 
gönderilmesinden sorumludur. 

 Ev sahibi kuruluş: Yurt dışından gelen yetişkin eğitimi personelini kabul etmek, onlara bir faaliyet programı 
önermek veya onların sunacakları bir eğitim faaliyetinden istifade etmekten sorumludur. Ev sahibi kuruluş 
aşağıdakilerden birisi olabilir: 

 Kurs düzenleyicisi (yapılandırılmış bir kurs veya eğitim faaliyetine katılması durumunda) 

 Ortak veya yetişkin eğitimi alanında çalışan herhangi bir ilgili kuruluş (örn. iş başı eğitimi veya öğretim 
görevlendirmesi faaliyetlerinde). Bu durumda gönderen kuruluş katılımcılarla yurt dışında geçirilecek 
sürecin hedefleri konusunda hemfikir olmalı ve faaliyet başlangıcından önce bütün tarafların hak ve 
yükümlülükleri belirlenmelidir. 

 Konsorsiyum koordinatörü: Yurtdışındaki faaliyetlere yetişkin eğitimi personelini göndermek isteyen ortak 
kuruluşlardan oluşan bir ulusal konsorsiyumu yürütmekten sorumludur. Konsorsiyumun koordinatörü aynı 
zamanda bir gönderen kuruluş rolünü de yürütebilir. 

 
Projeye sağlanan hibe destekleri şunlardır: 

 Kurumsal destek 

 Seyahat giderleri 

 Bireysel destek 

 Kurs ücreti 

 Özel ihtiyaç desteği 

 İstisnai maliyetler 
Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi İçin İşbirliği, Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklıklar 
Kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya ululararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer 

edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerdeki kurum/kuruluşlar arasındaki stratejik işbirliği 
ve ortaklık projelerini kapsamaktadır.  

2016 yılı başvuru döneminden itibaren geçerli olmak üzere Stratejik Ortaklıklar projelerinde Yenilik 
Geliştirme (Development of Innovation) ve İyi Uygulamaların Değişimi (Exchange of Good Practices) olmak 
üzere iki farklı proje türü için ayrı ayrı bütçe tahsisi söz konusudur. Dolayısıyla her iki proje grubu kendi içinde 
değerlendirmeye tabi tutur. Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklıklar kapsamındaki ulusal bütçenin % 80’i 
‘Yenilik Geliştirme’, % 20’si ise ‘İyi Uygulamaların Değişimi’ projelerine ayrılmıştır.  

Program üyesi ülkelerde yer alan resmî ve özel kurum/kuruluşlar başvuru yapabilir. Türkiye bir Program 
Ülkesidir. Bir Stratejik Ortaklık (KA2) başvurusunda 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 ortak olmalıdır. 

Proje başvuru aşamasında ön görmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile projede yer alan 
bireylerin, projenin amaçlarını gerçekleştirilmelerine katkı sağlayacak, proje ortağı ülkelerde eğitim ve öğretim 
faaliyetleri yapılabilir. Bu faaliyetlere projede yer alan kurumlarda çalışan ve proje amaçlarına uygun eğitim 
personeli, eğiticiler, öğretmenler ile projenin yetişkin öğrenicileri katılabilir.  Bu kapsamda gerçekleştirilecek 
faaliyetler aşağıdaki şartları sağlamalıdır; 

a) Kısa dönem fiziksel hareketliliği (2 aydan daha az) sanal hareketlilik ile birleştiren karma hareketlilik  
b)Uzun dönemli eğitim/öğretim görevlendirmeleri (2 – 12 ay)  



c) Kısa dönemli ortak personel eğitimi etkinlikleri (5 gün – 2 ay)  
 Projelere sağlanan hibe destekleri şunlardır: 

 Proje Yönetimi ve Uygulaması 

 Ulusötesi Proje Toplantıları 

 Fikri Çıktılar 

 Çoğaltıcı Etkinlikler 

 İstisnai Maliyet 

 Özel İhtiyaç Desteği 

 Opsiyonel Hibe Tahsisi 

8.5.Formel Olmayan ve İnformel Öğrenmenin Geçerliliği  

Önceki öğrenmelerin tanınması; bireylerin örgün, hayat boyu öğrenme ve/veya serbest öğrenme yoluyla 
edinmiş olduğu öğrenme kazanımlarını ifade etmektedir. Okulların yanı sıra, iş ve günlük hayatta örgün eğitim 
haricinde edinilen bilgi ve beceriler de bu öğrenme kazanımları arasında yer alabilmektedir. Bu sistem, nerede 
ve ne şekilde kazanılmış olursa olsun, bireyin bilgi, beceri ve deneyimlerinin resmî olarak tanınmasını ve 
belgelendirilmesini sağlamaktadır. 

ÖÖT bireylere ve işverenlere çok sayıda fayda sunmaktadır. Bireyler açısından mesleki gelişimi ve işgücü 
piyasasındaki hareketliliği artırması, eğitim tekrarını ve zaman israfını önlemesi, erken mezuniyet sağlaması, 
öğrenmenin maliyetini azaltması, öğrenmeyi teşvik etmesi, kişinin motivasyon ve öz güveninin artmasını 
sağlaması bu sistemin öne çıkan faydalarındandır. İşverenler açısından ise, işyerindeki beceri ve/veya yeterlilik 
eksikliklerinin giderilmesine, çalışanların eğitim amacıyla işyeri dışında geçireceği sürenin azaltılmasına ve 
böylece kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlamaktadır. 

Tablo ÖÖT faydalanıcıları – ÖÖT’nin etkileri 

Şirketler, çalışanlar, iş arayanlar için meydana 
getireceği faydalar 

Hedef kitle olarak kabul edilebilecek gruplar 

Meslek standartları 
Belgelendirilmiş nitelikli personel 
Zaman ve kaynak tasarrufu 

Okuma-yazma bilmeyenler 
Kendi kişisel gelişimi sağlamak isteyenler 
Öğrenciler 
Örgün eğitim dışına çıkmış kişiler 
İş arayanlar 
Bir meslek sahibi olmayanlar 
Mesleğini değiştirmek isteyenler 
Mesleğinde ilerlemek isteyenler 

ÖÖT Sistemi ile ilgili üst politika belgelerinde yer alan ifadeler ve tedbirler 

10. Kalkınma Planı 

159. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi oluşturularak eğitim ve öğretim programları ulusal meslek standartlarına 
göre güncellenecek, önceki öğrenmelerin tanınmasını içeren, öğrenci hareketliliğini destekleyen ulusal ve 
uluslararası geçerliliğe sahip diploma ve sertifikasyon sistemi geliştirilecektir.  

MEB Stratejik Planı 2015 2019 

Eğitim ve Öğretimde Kalite 

Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi 

1. Sektörle iş birliği 

2. Önceki öğrenmelerin tanınması 

3. Hayata ve istihdama hazırlama 



Tedbir 68: Önceki öğrenmelerin tanınmasına imkân sağlayacak şekilde ulusal ve uluslararası geçerliliğe 
sahip diploma ve sertifikasyon sistemi geliştirilerek, önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında belge alan 
birey sayısı artırılacaktır. 

Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 2014-2018 

Öncelik 5 Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sisteminin Geliştirilmesi 

Tedbirler 

5.1.Yaygın ve serbest öğrenmelerle kazanılan bilgi/beceri ve deneyimlerin değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

5.2.Yaygın ve serbest öğrenmelerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

5.3.Önceki öğrenmelerin değerlendirilmesi sistemi kurulacak ve sürecin tanıtılması sağlanacaktır. 

ÖÖT Mevcut Durum 
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 

3308 sayılı Kanun – Denklik Başlığı- Madde 35 – (Değişiklik: 2/12/2016 - 6764/46 md.) Kapsamı, şartları 
ve süresi Bakanlıkça belirlenen telafi eğitimi veya tamamlayıcı eğitime katılan ve bu eğitim sonunda yapılan 
sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve ortaöğretim kurumu mezunlarına, bitirdikleri meslek alanının diploması 
verilir. Önceki öğrenmelere ilişkin mesleki yeterlikler, meslek standartları ve seviyeleri esas alınarak sınavla 
belirlenir. Önceki öğrenmelerin tanınması ve denklikle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle 
düzenlenir. 2/12/2016 tarihinden 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun’unda yapılan değişiklik ile yasal gerekçe 
oluşturuldu.  

Bu kapsamda MTEGM bünyesinde ÖÖT ile ilgili Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ve Denklik Yönergesi 
yürürlüğe girmiştir. Yönerge kapsamında Meslekî Eğitim Merkezlerinde Beceri Sınavları başlamıştır. 

Ayrıca 2018 yılında yayımlanan Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin;  

Okuma yazma yeterliklerinin ölçme ve değerlendirilmesi başlıklı 73. Maddesi aşağıdaki şekildedir: 

(1)- Yetişkin Okuma Yazma I. Kademe Seviye Tespit Sınavı ile Okur Yazarlık Belgesi ve Yetişkin Okuma 
Yazma II. Kademe Seviye Tespit Sınavı ile Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi alacak kişilerin 
yeterliliklerinin doğrudan ölçülerek belgelendirilmesinde sınavlarla ilgili genel hükümler uygulanmaz.  

(2) Kişilerin başvurusu ile kurum müdürünün başkanlığında biri sınıf öğretmeni olmak üzere üç kişiden 
oluşan komisyonca Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programına (I ve II. Kademe) uygun 
olarak bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla yazılı/sözlü/uygulamalı sınav yapılır. Sınava alınacak özel eğitim 
ihtiyacı olan bireylerin yetersizlik türüne göre uzman bir komisyon üyesi belirlenir. Bireylerin yetersizlik 
türlerine göre sınavlarda gerekli tedbirler alınır. Sınavda başarılı sayılabilmek için her dersten en az geçer puan 
alınması gerekmektedir. 

(3) Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursunda veya Yetişkin Okuma Yazma I. Kademe Seviye 
Tespit Sınavında başarılı olanlara “Okur Yazarlık Belgesi” verilir.  

(4) Yetişkinler II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursunda veya Yetişkin Okuma Yazma II. Kademe Seviye 
Tespit Sınavında başarılı olanlara “Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi” verilir.  

(5) Okuma yazma yeterliliklerinin doğrudan ölçülmesinde aday sayısı ve zaman kısıtlaması şartları 
aranmaz. Sınav komisyonlarında görevli yöneticiler dışındaki öğretmenlere ilgili mevzuatta belirtilen sınav ücreti 
ödenir.  

Bu hükümler kapsamında okuma-yazma yeterliliklerinin ölçülmesi ile ilgili iş ve işlemler Genel 
Müdürlüğümüze bağlı kurumlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Aynı yönetmeliğin Önceki öğrenmelerin tanınması başlıklı 74. Maddesinde ise: 

(1) Hayat boyu öğrenme kapsamında, bireyin örgün, hayat boyu öğrenme ve/veya serbest öğrenmeler 
yoluyla edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikler, önceki öğrenmelerin tanınmasına yönelik geliştirilen standartlarda 
ölçme ve değerlendirme yapılarak belgelendirilir.  

(2) Önceki öğrenmenin tanınması kapsamına alınacak meslekler Bakanlıkça belirlenir. 
hükümlerine yer verilmiştir.  



Bu kapsamda halk eğitimi merkezleri tarafından açılan yaygın eğitim kurslarını başarı ile tamamlayan 
kursiyerler 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a 
maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmî sayılı Önceki Öğrenmelerin 
Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında Meslekî Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık veya 
ustalık beceri sınavlarına katılabilmektedir. 

 

YETERLİLİK ADI SORUMLU BİRİM 

İlkokul Öğrenim Belgesi Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

Ortaokul Öğrenim Belgesi Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

Lise Diploması 

 Anadolu Lisesi 

 Fen Lisesi 

 Sosyal Bilimler Lisesi 

 Güzel Sanatlar Lisesi 

 Spor Lisesi 

 Temel Lise 

 Devlet Konservatuarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 

 Açık Öğretim Lisesi 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

Meslek Lisesi Diploması Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

Anadolu İmam Hatip Lisesi Diploması Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 

Kalfalık Belgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

Ustalık Belgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Başarı Belgesi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

Kurs Bitirme Belgesi 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 

Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 

Özel Eğitim Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi (I. 
KADEME) 
Özel Eğitim Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi (II. 
KADEME) 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 

  
Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sistemi  

 11/04/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayat Boyu Öğrenme Kurumları 
Yönetmeliğinde önceki öğrenmeler “bireylerin örgün, hayat boyu öğrenme ve/veya serbest öğrenme 
yoluyla edinmiş olduğu öğrenme kazanımları” olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin önceki öğrenmelerin 
tanınması sistemi başlıklı 74. maddesinin birinci fıkrasında ise “hayat boyu öğrenme kapsamında, bireyin 
örgün, hayat boyu öğrenme ve/veya serbest öğrenmeler yoluyla edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikler, 
önceki öğrenmelerin tanınmasına yönelik geliştirilen standartlarda ölçme ve değerlendirme yapılarak 
belgelendirilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu kapsamda hayat boyu öğrenme kurumları tarafından açılan 
okuma yazma kursları ile mesleki kursları başarı ile tamamlayanlar ÖÖT kapsamında değerlendirmeye 
alınmaktadır.  

 Okuma yazma yeterliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 
Okuma Yazma Yeterliklerinin Ölçme ve Değerlendirilmesi başlıklı 73. Maddesinin üçüncü fıkrasında 
“Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursunda veya Yetişkin Okuma Yazma I. Kademe Seviye 
Tespit Sınavında başarılı olanlara Okur Yazarlık Belgesi verilir.”  dördüncü fıkrasında ise “Yetişkinler II. 
Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursunda veya Yetişkin Okuma Yazma II. Kademe Seviye Tespit Sınavında 
başarılı olanlara Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi verilir.” hükümlerine yer verilerek okuma-
yazma becerilerinin ÖÖT kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemler açıklanmıştır.  



 Mesleki kurslarla ile ilgili olarak ise hayat boyu öğrenme kurumları tarafından açılan kursları başarı ile 
tamamlayan kursiyerler, 9/12/2016 tarihinde yayımlanan 6764 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen 
düzenlemeler ile 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre MTEGM tarafından hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 
1557502 resmî sayılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında Meslekî Eğitim 
Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık veya ustalık beceri sınavlarına katılabilmelerine imkân 
sağlanmıştır.  

 Ayrıca hayat boyu öğrenme kurumları tarafından açılabilen kursları başarı ile tamamlayanlara verilen 
Kurs Bitirme Belgelerinin yasal dayanakları, tanımları, kazanımları, süreleri, AYÇ (Avrupa Yeterlilikler 
Çerçevesi)- TYÇ (Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi) seviyeleri ve ISCO 08 kapsamında hangi meslek alanına 
denk geldiği ile ilgili bilgiler Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan TYÇ Veri Tabanına dâhil 
edilerek yayımlanmaya başlamıştır.  

Mesleki Yeterlilik Kurumu 

Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu 5544   Tarih: 21/9/2006 

Bu Kanunun amacı; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda 
ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve 
sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere 
Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması, çalışma usûl ve esaslarının belirlenmesi ile Türkiye Yeterlilikler 
Çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlamaktır. 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (9/11/2015 
tarihli 8213 sayılı R.G) Bu yönetmeliğin amacı; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulması, geliştirilmesi, 
uygulanması ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik; yükseköğretim 
dâhil tüm eğitim ve öğretim programları ile diğer öğrenme yollarıyla kazanılan yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler 
Çerçevesine dâhil edilme esasları, kalite güvencelerinin sağlanması, kalite güvencesinden sorumlu kurum ve 
kuruluşların belirlenmesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşumu ve yürütülmesi için danışma, karar ve 
uygulama birimlerinin oluşturulması ve işletilmesi ile bu Yönetmelik kapsamında yer alan çalışmalarla ilgili 
görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; TYÇ, ülkemizde eğitim ve 
öğretim sistemi içerisinde meslekî, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme 
yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesidir. 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile; 

a) Yeni yeterliliklerin geliştirilmesi, 

b) Mevcut yeterliliklerin iyileştirilmesi, 

c) Önceki öğrenmelerin tanınması, 

d) Yeterlilikler arası yatay ve dikey geçiş olanaklarının belirlenmesi, 

e) Yeterliliklerin uluslararası standartlarda kıyaslanabilir olması sağlanacaktır. 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ  29581    02/01/2016   

Yeterlilik türü; TYÇ’nin aynı seviyesinde yer alan ve işlevleri, öğrenme kazanımları, kredi değerleri veya 
genel, meslekî ve akademik yönelimleri açısından benzerlik gösteren yeterliliklerin sınıflandırıldığı yeterlilik 
gruplarını temsil etmektedir. Yeterlilik türleri, belirli bir öğrenme alanıyla ilişkili değildir. Yeterlilik türleri, aynı 
seviyede yer alan ancak işlevleri, öğrenme kazanımları, kredi değerleri ve/veya yönelimleri açısından önemli 
farklılıklar gösteren yeterliliklerin birbirinden ayırt edilmesine olanak sağlamaktadır. 

Türkiye yeterlilikler sistemini iyileştirme açısından bir ivme içindedir. Öncelik tanınan bu alanda yaygın ve 
informal, önceki öğrenmelerin tanınmasına (validasyon) ilişkin sistemler uygulanmaktadır (ÖÖT)). Bu alandaki 
önemli gelişmelerden biri de Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) hazırlanmış olmasıdır.  TYÇ Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK), Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile ilgili diğer bakanlıklar 



ve kamu kurumlarının, ticaret ve sanayi odalarının, sendikaların, meslek kuruluşlarının, hükümet dışı 
kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin (HDK, STÖ) ve akademisyenlerin ortak çalışmasıyla hazırlanmıştır. TYÇ ile 
ilgili yönetmelikler 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kararnameyi (Bakanlar 
Kurulu kararı) esas almaktadır.  

Ayrıca, ulusal mesleki standartların ve yeterliliklerin geliştirilmesiyle ilgili değiştirilmiş yönetmelik (MYK) 
19 Ekim 2015 tarih ve 29507 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasal düzenlemeler 
alanındaki bir başka gelişme de 15 Ekim 2015 tarihinde kabul edilen, ölçme ve belgelendirmeyle ilgili 29503 
sayılı değişik MYK yönetmeliğidir.  

 

 

Yeterlilik türleri ve seviyeler; 

Başlıca TYÇ Yeterlilik Türleri ve Öngörülen Seviyeleri  

TYÇ 

Seviyeleri  
Yeterlilik Türü Adı  Sorumlu Kurum  

1 Okul Öncesi Katılım Belgesi MEB 

2 

İlkokul Öğrenim Belgesi  MEB 

2. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi  MYK 

3 

Ortaokul Öğrenim Belgesi  MEB 

Kalfalık Belgesi  MEB 

3. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi  MYK 

4 

Ustalık Belgesi  MEB 

Mesleki ve Teknik Eğitim Lise Diploması  MEB  

Lise Diploması  MEB 

4. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK 

5 

Ön Lisans Diploması (Akademik) YÖK 

Ön Lisans Diploması (Mesleki) YÖK 

5. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK 

6 

Lisans Diploması YÖK 

6. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK 

7 Yüksek Lisans Diploması (Tezli) YÖK 



 

 

 

U
lusal 

Meslek 
Standart

larının 
ve 

Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik  29507  19.10.2015 

Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması, yürürlüğe konulması, güncellenmesi 
ve yürürlükten kaldırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile toplamda  782 Ulusal Meslek Standartı (Seviye 3-4-
5-6-7) 442 Ulusal Yeterlilik hazırlanarak Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme Ve Belgelendirme Yönetmeliği (15.10.2015 
tarihli 29503 sayılı R.G.).  

Bu yönetmelik, ulusal yeterlilikler dâhilinde MYK tarafından belgelendirme kuruluşlarının başvurularının 
incelenmesi, değerlendirilmesi; kuruluşların denetlenmesi, yetkilendirilmesi, izlenmesi ile sınav, ölçme, 
değerlendirme ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 

Avrupa Kalite Çerçevesi ile uyumlu, Türkiye Kalite Çerçevesinin belirlendiği ilk belge olarak kabul 
edilebilecek Türkiye Referanslama Raporu hazırlanmıştır. Türkiye Referanslama Raporu, uluslararası camiaya 
eğitim ve öğretim sistemimizi ve TYÇ’yi tanıtmakta, TYÇ’nin AYÇ ile uyumluluğunu kanıtlamakta, AYÇ Danışma 
Grubu tarafından yayımlanmış referanslama kriterlerine ilişkin doğru ve açık yanıtlar sunmakta ve TYÇ 
uygulama sürecine ilişkin planları içermektedir. Bu kapsamda ülkemizde uygulanan programların TYÇ 
seviyelerine göre güncelleme çalışmaları başlatılmıştır. MEB kendi bünyesinde programlarını AYÇ ve TYÇ ile 
uyumlu olacak şekilde güncellemekte, MYK 27 sektör komitesi ile sektörle birlikte meslek standartlarının 
belirlenmektedir. 

MYK Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
26713    27.11.2007 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen sektörlerde oluşturulan sektör 
komitelerinin kuruluş, görev, işleyiş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca veya oluşturulan 
çalışma gruplarınca hazırlanan meslek standartlarının Ulusal Meslek Standardı (UMS), yeterliliklerin de Ulusal 
Yeterlilik (UY) olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kuruluna sunulmak 
üzere görüş oluşturan komitelerdir. Sektör Komiteleri aşağıdaki kurum/kuruluşların birer temsilcisinden oluşur: 

 MYK  

 Millî Eğitim Bakanlığı, 

 Yükseköğretim Kurulu, 

 Meslekle ilgili diğer bakanlıklar, 

 Genel Kurulda temsil edilen isçi, işveren ve meslek kuruluşları, 

 

MYK bünyesinde oluşturulan sektör komiteleri 

1. Adalet ve Güvenlik Sektör Komitesi 

2. Agaç Isleri, Kagit ve Kagit Ürünleri Sektör Komitesi 

Yüksek Lisans Diploması (Tezsiz) YÖK 

7. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK 

8 

Doktora Diploması 

(Doktora, Sanatta Yeterlilik/Doktora ve Tıpta Uzmanlık) 
YÖK 

8.Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK 

http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2&Itemid=432.
https://www.myk.gov.tr/index.php/en/sektor-komiteleri/1691-adalet__-ve-guevenlik-sektoer-komitesi
https://www.myk.gov.tr/index.php/en/sektor-komiteleri/685-aac-ler-kait-ve-kait-__ueruenler-sektoer-komtes


3. Bilisim Teknolojileri Sektör Komitesi 

4. Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi 

5. Çevre Sektör Komitesi 

6. Egitim Sektör Komitesi 

7. Elektrik ve Elektronik Sektör Komitesi 

8. Enerji Sektör Komitesi 

9. Finans Sektör Komitesi 

10. Gida Sektör Komitesi 

11. Insaat Sektör Komitesi 

12. Is ve Yönetim Sektör Komitesi 

13. Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektör Komitesi 

14. Kültür, Sanat ve Tasarim Sektör Komitesi 

15. Maden Sektör Komitesi 

16. Medya, Iletisim ve Yayincilik Sektör Komitesi 

17. Metal Sektör Komitesi 

18. Otomotiv Sektör Komitesi 

19. Saglik ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi 

20. Spor ve Rekreasyon Sektör Komitesi 

21. Tarim, Avcilik ve Balikçilik Sektör Komitesi 

22. Tekstil, Hazir Giyim, Deri Sektör Komitesi 

23. Ticaret Sektör Komitesi 

24. Toplumsal ve Kisisel Hizmetler Sektör Komitesi 

25. Turizm, Konaklama, Yiyecek-Içecek Hizmetleri Sektör Komitesi 

26. Ulastirma, Lojistik ve Haberlesme Sektör Komitesi 

 
2018 tarihi itibariyle (Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen 

Mesleklere İlişkin Tebliğler) kapsamında 
SIRA NO:  
1. 2015/1 (40 meslek alanı)- 
2. 2016/1 ( 8 meslek alanı)- 
3. 2017/1 (33 meslek alanı) 

81 meslekte belge zorunluluğu getirilmiştir. Bu sektörler ve meslekler şu şekildedir;  

 (Sektörler :  
1. İnşaat 

a. Ahşap Kalıpçı 
b. Alçı Levha Uygulayıcısı 
c. Alçı Sıva Uygulayıcısı 

https://www.myk.gov.tr/index.php/en/sektor-komiteleri/533-blm-teknolojler-__sektoer-komtes
https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/158-cam-sektor-komitesi
https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/2636
https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/2371
https://www.myk.gov.tr/index.php/en/sektor-komiteleri/535-elektrk-ve-__elektronk-sektoer-komtes
https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/90-enerji-sektor-komitesi
https://www.myk.gov.tr/index.php/en/sektor-komiteleri/759-myk-finans-sektoer-komitesi
https://www.myk.gov.tr/index.php/en/sektor-komiteleri/768-gda-sektoer-komitesi
https://www.myk.gov.tr/index.php/en/sektor-komiteleri/89-insaat-sektor-komitesi?__option=com_content
https://www.myk.gov.tr/index.php/en/sektor-komiteleri/742-myk--ve-yoenetim-sektoer-komitesi-
https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/159-kimya-sektor-komitesi
https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/1517
https://www.myk.gov.tr/index.php/en/sektor-komiteleri/1621-maden-sektoer-komitesi
https://www.myk.gov.tr/index.php/en/sektor-komiteleri/534-medya-letm-yayincilik__-sektoer-komtes
https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/155-metal-sektor-komitesi
https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/97-otomativ-sektor-komitesi
https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/156-saglik-sektor-komitesi
https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/2507-spor-ve-rekreasiyon-sektoer-komitesi
https://www.myk.gov.tr/index.php/en/sektor-komiteleri/762-myk-tarim-sektoer-komitesi
https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/98-tekstil-sektor-komitesi
https://www.myk.gov.tr/index.php/en/sektor-komiteleri/536-tcaret-sati-ve-__pazarlama-sektoer-komtes
https://www.myk.gov.tr/index.php/en/sektor-komiteleri/513-toplumsal-ve-__kisisel-hizmetler
https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/154-turizm-sektor-komitesi
https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/sektor-komiteleri/157-ulastirma-sektor-komitesi


d. Betonarme Demircisi 
e. Betoncu 
f. Duvarcı 
g. Endüstriyel Boru Montajcısı 
h. İnşaat Boyacısı 
i. Isı Yalıtımcısı 
j. İskele Kurulum Elemanı 
k. Panel Kalıpçı 
l. PVC Doğrama Montajcısı 
m. Seramik Karo Kaplamacısı 
n. Ses Yalıtımcısı 
o. Sıvacı 
p. Su Yalıtımcısı 
q. Tünel Kalıpçı 
r. Yangın Yalıtımcısı 

2. Metal  
a. Alüminyum Kaynakçısı 
b. Çelik Kaynakçısı 
c. CNC Programcısı 
d. Direnç Kaynak Ayarcısı 
e. Hidrolik – Pnömatikçi 
f. Kaynak Operatörü 
g. Makine Bakımcı 
h. Makine Montajcısı 
i. Metal Kesim Operatörü 
j. Metal Kesimci 
k. Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi 
l. Metal Sac İşlemeci 
m. NC/CNC Takım Tezgâhları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi 
n. NC/CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi 
o. NC/CNC Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis Görevlisi 
p. Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı 
q. Refrakterci 

3. Elektrik ve Elektronik,  
a. Asansör Bakım ve Onarımcısı 
b. Asansör Montajcısı 

4. Enerji, 
a. Baca Kontrol Personeli (Bacacı)  
b. Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli 
c. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı 
d. Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli 
e. Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü 
f. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı 
g. Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli 
h. Plastik Kaynakçısı 

5. Tekstil, Hazır Giyim, Deri, 
a. Bitim İşlemleri Operatörü  
b. Boyama Operatörü 
c. İplik Eğirme Operatörü 
d. Ön İplik Operatörü 
e. Ön Terbiye Operatörü 

6. Otomotiv,  
a. Motor Testçisi 
b. Motosiklet Bakım Onarımcısı 
c. Otomotiv Boya Onarımcısı 
d. Otomotiv Boyacısı 
e. Otomotiv Elektromekanikçisi 



f. Otomotiv Kaportacısı 
g. Otomotiv Mekanikçisi 
h. Otomotiv Montajcısı 
i. Otomotiv Prototipçisi 
j. Otomotiv Sac Şekillendirmecisi 

7. Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme alanları) 
a. Tren Makinisti 

Önceki öğrenmelerin tanınması için gerekli altyapı hazırdır ve bugünkü gündem, ilgili tüm paydaşların 
iletişimi, ortak çalışması ve eşgüdümüyle sistemin pratikte daha iyi işler duruma getirilmesidir.  MYK, ulusal 
mesleki standartların geliştirilmesi için işveren kuruluşlarıyla, sendikalarla, yükseköğretim kurumlarıyla, meslek 
kuruluşları ve hükümet dışı kuruluşlarla sektör komitelerinin çalışmaları kapsamında ulusal meslek 
standartlarının ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması kapsamında protokoller imzalamaktadır. 

Ülkede ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sistemi başlatılmıştır ve bu da yetkili belgelendirme 
kuruluşlarının (YBK’lar) sonuçlanmış olup Nisan 2018 itibarıyla ISO 17024 standartlarına göre 141 
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu (YBK) bulunmaktadır. Bu YBK’lar Resmî Gazetede yayımlanan ulusal 
yeterlilikler kapsamında ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerini yürütmektedir.  

1.2 2014 güncellemesinden bu yana başlıca değişiklikler 

Türkiye 2014 yılından bu yana önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Önemli bir gelişme de TYÇ’nin 
hazırlanması ve kabulüdür.  Ayrıca, ulusal mesleki standartların ve yeterliliklerin hazırlanmasıyla ilgili 
yönetmelikte 2015 yılında değişiklik yapılmıştır. Yasal düzenleme alanındaki bir başka gelişme ise ölçme ve 
belgelendirme yönetmeliğidir.  

MYK meslek standartlarının hazırlanması için işveren kuruluşlarıyla, sendikalarla ve hükümet dışı 
kuruluşlarla sektör komitelerinin çalışmaları kapsamında ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin 
hazırlanması kapsamında protokoller imzalamaktadır ve Nisan 2018 itibarıyla bu çerçevede 782 ulusak meslek 
standardı hazırlanmıştır. Ayrıca 442 ulusal yeterlilik yürürlüğe girmiştir.  

Ülkedeki mesleki ve teknik eğitimin gözden geçirilmesi ve ulusal meslek standartlarına göre yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. Ülkede ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sistemi gelişmekte ve 
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının (YBK) oluşturulmasıyla sonuçlanmaktadır. Nisan 2018 tarihi 
itibarıyla ülkede ISO 17024 standartlarına göre 141 Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu (YBK) 
bulunmaktadır.  

Bu merkezler 244 ulusal yeterlilikte/meslekte ölçme, değerlendirme ve belgelendirme çalışması 
yapmaktadır ve başarılı olanlar için MYK mesleki yeterlilik belgeleri çıkarılmaktadır.  

Nisan 2018 tarihi itibariyle 330.000 üzerinde kişi YBK’lar tarafından gerçekleştirilen sınavlar kapsamında 
belgelendirilmiştir. 

 

 

 

 

9.Öğretmenler ve Eğitim Personeli  

 
 
Bu bölümde ana hatlarıyla, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarına öğretmen 
yetiştirmeye yönelik hizmet öncesi öğretmen eğitimi, öğretmenler, okul yöneticileri, maarif müfettişleri ve diğer 
personelin istihdamı ve çalışma koşulları ele alınmıştır. 



Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Hizmet Öncesi Eğitimi 

Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretime yönelik hizmet öncesi öğretmen eğitimi üniversiteler 
tarafından yürütülmektedir. Halen, öğretmen yetiştirmedeki ana kaynak eğitim/eğitim bilimleri fakülteleridir. 
Öğretmen yetiştiren tüm programlar 4 yıllıktır. Bunun yanında, öğretmenliğe kaynak teşkil eden eğitim fakültesi 
dışındaki bölümlerden mezun olanlara yönelik pedagojik formasyonu kazandırma amacıyla pedagojik  
formasyon eğitimi sertifika programları uygulanmaktadır. Gerek devlet gerekse vakıf üniversitelerine bağlı 
eğitim/eğitim bilimleri fakülteleri büyük oranda aynı yapı ve programlara sahip olmakla birlikte, fakülteler belirli 
bir oranda (%25) programlarını kendileri belirleme yetkisine sahiptir. Öğretmen eğitiminin yapı ve programlar 
bakımından ana yönlendiricisi Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’dur. Bu süreçte, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve 
eğitim/eğitim bilimleri fakülteleri iş birliği içinde çalışmaktadır. 2006-2007 öğretim yılında yapılan yeni 
düzenleme sürecinde, tüm öğretmen yetiştirme programlarına (müzik, beden eğitimi, resim, yabancı diller 
dâhil) “özel eğitim” dersi konulmuştur.  

Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminin Tarihsel Görünümü 

Türkiye’de öğretmen yetiştirme tarihini iki dönemde incelemek gerekir. Bunlardan birincisi MEB’e bağlı olan 
dönem (1923-1982), ikincisi de üniversitelere bağlı olan dönemdir (1982 yılı sonrası). MEB’e bağlı olan dönem, 
eğitim kademelerine göre; üniversiteler dönemi ise tüm kademeler dikkate alınarak incelenecektir. 

Okul Öncesine Öğretmen Yetiştirme 

1923-1924 eğitim öğretim yılında Türkiye’de toplam 80 anaokulu eğitim öğretime devam etmiştir. Bu okullarda 
136 öğretmen çalışmış ve5880 öğrenci öğrenim görmüştür. Bu da öğretmen başına 43 öğrenci demektir. Bu 
öğretmenlerin 9’u darülmallimat, 57’si ana şubesi, 1’i yabancı okul mezunu olup diğerleri ise (59 öğretmen) 
başka kaynaktan sağlanmıştır (Öztürk, 1998). 

1927-1928 öğretim yılında Ana Muallim Mektebi Ankara’da açılmış, 1932-33 öğretim yılında ise İstanbul Kız 
Muallim Mektebine taşınarak okul öncesi öğretmen yetiştirme görevini İstanbul'da bu isim altında 
sürdürmüştür. 

Okul öncesi öğretmeni yetiştirme görevi 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanun’un 43. maddesi ile yükseköğretim 
kurumlarına devredilmiş 1979 yılında hazırlanan iki yıllık “Anaokulu Öğretmenliği Ön Lisans Programı” 1980-
1981 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur (Öztürk, 1998). 1991-1992 eğitim öğretim yılından itibaren 
“Anaokulu Öğretmenliği Programı” dört yıla çıkartılarak doğrudan eğitim fakültesi bünyesine alınmıştır.  

İlkokullara Öğretmen Yetiştirme 

Türkiye’de, bugünkü anlamda öğretmen yetiştirmenin tarihi Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat Dönemi’ne 
(1839-1876) kadar gitmektedir (Türk Eğitim Tarihi, s.161). İlk kez 16 Mart 1848 tarihinde Darülmuallimin adıyla 
bir Erkek Öğretmen Okulu açılmıştır. Bu okul, İmparatorluğun modernleşme sürecinde medrese dışında 
öğretmen yetiştiren ilk eğitim kurumu olması açısından (Ottoman Civilization 1, s. 375) önemlidir. 

Türkiye Cumhuriyeti henüz ilan edilmeden, (ilanı 29 Ekim 1923) daha Kurtuluş Savaşı sürerken 15 Temmuz 1921 
tarihinde, Ankara’da bir eğitim kongresi (Maarif Kongresi) toplanmıştır. Kongreyi Mustafa Kemal, cepheden 
gelerek açmış ve çok önemli bir açılış konuşması yapmıştır. Kongreden, Türkiye’nin Millî ve tarihi özellikleriyle 
uyumlu bir ‘Millî Terbiye Programı’ oluşturmasını isteyen Mustafa Kemal, öğretmenleri ‘gelecekteki 
kurtuluşumuzun saygıdeğer öncüleri’ olarak tanımlamış, “Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin 
kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınızın derecesiyle oranlı bulunacaktır” diyerek, öğretmenlere ilişkin 
beklentilerini ifade etmiştir (Türk Eğitim Tarihi, s. 292-293). 

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında illerde bulunan ilk öğretmen okulları (muallim mektebi) (Erkek ve Kız İlk 
Muallim Mektepleri) 1 Eylül 1923’te il özel idarelerinden alınıp, Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Bu dönemde 20 
Muallim Mektebi bulunmakta, buralarda uygulanan programın yüzde sekseni genel kültür derslerine, yüzde 
yirmisi mesleğe dönüktü. Önceleri 5 yıllık olan bu okulların süresi 1932-1933 ders yılında 6 yıla çıkarılmıştır. Bu 6 
yılın ilk 3 yılı ortaokul düzeyinde derslerden, son 3 yılı da meslek derslerinin yer aldığı bir programdan 
oluşmuştur (Türk Eğitim Tarihi, s. 346). 

Öğretmen yetiştirme konusunda 17 Nisan 1940 tarihinde 3803 sayılı Kanunla Köy Enstitüsü adıyla özgün bir 
eğitim kurumu oluşturulmuştur. Pragmatik eğitim felsefesi anlayışına dayanan bu kurumların kuruluş amacı o 



dönemde ülke nüfusunun büyük bölümünü oluşturan kırsal kesimde yaşayan insanlara temel eğitim vermenin 
yanı sıra, hem kendilerinin hem de ülkenin refah düzeyini yükseltecek üretimle ilgili temel bilgi ve becerilerin 
kazandırılmasıdır. Şubat 1954’te bu okullar ilk öğretmen okullarıyla birleştirilmiştir. 

1971 yılına kadar ortaokulu takiben üç yıl süreyle eğitim vermiş olan ilk öğretmen okulları eğitim süresi dört yıla 
çıkarılmıştır. 1973 tarihinde çıkarılan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu “Öğretmenlik devletin, eğitim, 
öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir” hükmünü getirmiş ve 
öğretmenlerin hangi öğretim kademesinde olursa olsun, yükseköğrenim görmelerinin sağlanması gerektiğini 
öngörmüştür. Bu bağlamda 1974-1975 öğretim yılından itibaren bazı ilk öğretmen okulları, İki yıllık eğitim 
enstitüsü statüsü kazanmıştır. Bu yapı 1982 yılında üniversitelere bağlanana kadar sürmüştür. 

Orta Okullara Öğretmen Yetiştirme 

Ortaokullara öğretmen yetiştiren kurumlar incelendiğinde, 1982 düzenlemesine kadar ortaokullara öğretmen 
yetiştirmenin temel kaynağı 3 yıllık Eğitim Enstitüleri olmuştur. 

Bu tür öğretmen okullarının kaynağı, 1926-27 öğretim yılında açılan “Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye 
Enstitüsü” olmuştur. İlk yıllarda okulun öğretim süresi 3,5 yıl iken, 1967-68 öğretim yılından itibaren bütün 
bölümlerin öğretim süreleri 3 yıl olarak düzenlenmiştir. Eğitim enstitülerinin üç yıl süreli olarak ortaokullara dal 
öğretmeni yetiştirme işlevi 1978-79 öğretim yılına kadar sürmüştür. Bu okullar, 1982 yılında mevcut 
üniversitelere veya yeni açılan üniversitelere bağlanıp eğitim fakültesine dönüştürülmüşlerdir. 

Liselere Öğretmen Yetiştirme 

1923-1982 yılları arasında liselere öğretmen yetiştirmede iki kaynaktan söz edilebilir. Bunlar “Yüksek Öğretmen 
Okulu” ve üniversitelerdir. 

Yüksek Öğretmen Okulları 

Cumhuriyet Dönemi’nde ortaöğretim öğretmenlerinin yetiştirilmesinde önemli katkısı olan kurumlardan birisi 
de yüksek öğretmen okullarıdır (Bu okullar eski dönem yüksek öğretmen okullarıdır. 1891 yılında İstanbul’da 
kurulan “Darülmuallimin-i Aliye” Yüksek Öğretmen Okulu’nun başlangıcı sayılır. Öğretmen ihtiyacının 
karşılanması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, bu okulun gelişmesi için gerekli önlemleri almış, bu eğitim kurumu 
1954-55 öğretim yılına kadar kendi türünde tek okul olarak öğretmen yetiştirme işlevini sürdürmüştür. Lise 
öğretmenlerine duyulan ihtiyacın artması karşısında 1959 yılında Ankara’da, 1964 yılında da İzmir’de birer 
yüksek öğretmen okulu daha açılmıştır. Ancak, 130 yıl gibi oldukça uzun bir süre lise öğretmeni yetiştirmede 
ülkenin en köklü eğitim kurumu olma özelliğini koruyan Yüksek Öğretmen Okulları 1978 yılında kapatılmıştır. 

Üniversiteler 

1982 yılına değin öğretmen yetiştirme görevi bütünüyle Millî Eğitim Bakanlığına verilmiş ise de, üniversiteler de, 
özellikle liselere öğretmen yetiştirmede sürekli olarak önemli bir kaynak olmuşlardır. Başta İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat ve Fen Fakülteleri olmak üzere, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya ile Fen Fakülteleri lise ve 
dengi okullara Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya ve Yabancı Diller gibi alanlarda 
çok sayıda öğretmen yetiştirmişlerdir. Özellikle, 1970’li yılların ortalarından itibaren bazı üniversitelerimizde 
eğitim bölümleri açılarak Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı yoluyla öğretmen yetiştirilmiştir. Bir 
başka deyişle, çeşitli fakültelerin (fen, edebiyat vb.) öğrencileri hem kendi lisans programlarına devam etmişler 
hem de buna paralel olarak pedagojik formasyon derslerini almışlardır. Günümüzde öğretmen yetiştirme 
tamamen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) idaresinde, üniversitelerin eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinde 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca üniversitelerin MEB tarafından belirlenen diğer lisans programları mezunları da 
pedagojik formasyon eğitimi almaları kaydıyla öğretmen olarak atanabilmektedirler. 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına ilişkin olarak 18.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme 
Kurulu kararıyla 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren söz konusu programlar kişisel/mesleki gelişim 
kursları olarak eğitim/eğitim bilimleri fakültesi bulunan ve Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenen üniversitelerde 
belirlenen usul ve esaslara göre yönerge hazırlamak şartıyla ilgili üniversitelerce belirlenecek kontenjanlar 
dâhilinde uygulanmaktadır. Bu programlara başvuran öğrenciler, kontenjanlar ve üniversiteler tarafından 
belirlenen ölçütlere göre (akademik başarı puan, üniversite giriş puan vb) açılan programlara 
yerleştirilmektedir. 



Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 09.02.2012 tarihli toplantısında alınan öğretmenlik programlarında açık veya 
uzaktan öğretim sistemiyle lisans programlarına öğrenci alınmaması hususundaki kararı dikkate alınarak 2012-
2013 eğitim-öğretim yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi bünyesinde uzaktan öğretim 
yöntemiyle Okul Öncesi ve İngilizce Öğretmeni yetiştiren programlara öğrenci alımı durdurulmuştur. 2016-2017 
eğitim-öğretim yılında Okul Öncesi Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık programları hariç ikinci öğretim öğretmenlik programlarına öğrenci alımı durdurulmuştur. Bununla 
birlikte 05.05.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu kararı ile MEB’in öğretmenlik alanları ve ihtiyaçları da dikkate 
alınarak 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi bünyesindeki İlköğretim Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programına öğrenci alımı durdurulmuştur. 30.12.2015 tarihli 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Zihin Engelliler, İşitme Engelliler, Görme Engelliler ve Üstün Zekâlılar 
Öğretmenliği Programları Özel Eğitim Öğretmenliği çatısı altında toplanmıştır. 06.04.2016 tarihli YÖK Yürütme 
Kararıyla da söz konusu programın müfredatı kabul edilerek ilgili üniversitelere gönderilmiştir. Ayrıca 
15.06.2016 tarihinde eğitim/eğitim bilimleri fakülteleri bünyesindeki mevcut bölüm ve ana bilim dalları dikkate 
alınarak söz konusu fakültelerin ana bilim dalları yeniden yapılandırılmıştır. Öğretmenlik programlarının yeniden 
yapılandırılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili anabilim dalı öğretim elemanlarının katılımıyla 2016 
yılından itibaren yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup; 12.04.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul 
Toplantısında kabul edilmiştir.  

 

9.1.Okul Öncesi ve Okul Öğretmenlerinin Hizmet Öncesi Eğitimi  

12.04.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile öğretmen yetiştirme lisans programları güncellenmiştir 

Kurumlar, Eğitim Modelleri ve Seviyesi  

Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretime yönelik hizmet öncesi öğretmen eğitimi üniversiteler 
tarafından yürütülmektedir. Halen, öğretmen yetiştirmedeki ana kaynak eğitim/eğitim bilimleri fakülteleridir. 
Öğretmen yetiştiren tüm programlar 4 yıllıktır.  Bunun yanında, öğretmenliğe kaynak teşkil eden bölümlerden 
mezun olanlara yönelik pedagojik formasyonu kazandırma amacıyla pedagojik formasyon eğitimi sertifika 
programları uygulanmaktadır. Öğretmen eğitiminin yapı ve programlar bakımından ana yönlendiricisi 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’dur. Bu süreçte, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve eğitim fakülteleri iş birliği içinde 
çalışmaktadır. Öğretmen yetiştirme sürecinde MEB ve eğitim fakülteleri arasında iş birliğini sağlamak üzere 
Yükseköğretim Kurulu bünyesinde "Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu" oluşturulmuştur. 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 22-33. maddeleri; öğretim elemanlarının gruplarını, atanma ve 
yükselmelerine ilişkin asgari kriterleri ve çalışma koşullarını belirlemiştir. Üniversiteler bu koşullara ek koşul 
koyabilir ancak, daha düşük standart belirleyemezler. 

Hizmet öncesi öğretmen eğitimi modelleri, kurumları ve süreleri şöyledir: Hizmet öncesi öğretmen eğitimi 1982 
yılından bu yana üniversiteler bünyesinde yürütülmektedir. Öğretmen eğitiminde ana model “eşzamanlı” 
(concurrent) model, ana kurum “eğitim/eğitim bilimleri fakülteleridir. Bu bağlamda, genel kültür, alan bilgisi ve 
öğretmenlik formasyonu dersleri bir bütünlük içinde yürütülmektedir. Bu modelin yanında, başta fen-edebiyat 
fakülteleri mezunları olmak üzere, diğer fakülte mezunları için düzenlenen “Pedagojik Formasyon Eğitimi 
Sertifika Programı” yoluyla da öğretmen eğitimi verilmektedir.  

Öğrenci Kabul ve Giriş 

Türkiye’de tüm yükseköğretim kurumlarına giriş, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 45. maddesiyle 
düzenlenmiştir. Her kademedeki yükseköğretim programlarına giriş akademik veya mesleki/teknik ortaöğretim 
okullarından birinden mezun olma ve merkezi olarak yapılan sınavlardan başarılı olma koşuluna bağlıdır. 
Yükseköğretim programlarının kontenjanları asgari koşullar, merkezi sınav tarihi ve sınav içeriği YÖK tarafından 
belirlenir. Yükseköğretime giriş sınavı merkezi olarak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Haziran ayında yapılmaktadır.  Adaylar; ortaöğretim başarı puanları, 
yükseköğretime giriş sınavından aldıkları puanlar ve tercihlerine göre yükseköğretim kurumlarına yerleştirilirler. 
Bu sistem tüm öğretmenlik programları için de geçerlidir. Bu uygulamanın bir istisnası vardır: Özel yetenek 
sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına (resim, müzik, beden eğitimi ve spor gibi) kabul için, puanına 



ek olarak ilgili fakülte ve yüksekokul Özel Yetenek Sınavı yaparak öğrenci kabul eder. Özel yetenek sınavı ile ilgili 
düzenlemeler ilgili yükseköğretim kurumları tarafından belirlenir.  

Müfredat, Uzmanlık Alanları ve Öğrenme Çıktıları 

Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde, öğretmenlik meslek derslerine (teorik ve pratik) ayrılan süre, hem 
ilköğretim hem de ortaöğretim öğretmenlik programlarında, toplam öğretim zamanının %25-30’u arasında 
değişmektedir. Öğretmen olarak atanan her üç kademedeki (okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim) öğretmen 
adayları, en az bir yıl en fazla iki yıl süreli “adaylık-stajyerlik” dönemi geçirirler. Aday öğretmenler, en az bir yıl 
fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak 
yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Bu dönemde başarılı olanlar ”asil öğretmen” olarak atanırlar. 
Adaylıkla ilgili genel hususlar 2014 yılında yeniden belirlenmiştir. Buna göre; 

 Performans değerlendirmesi ve sınavlara ilişkin hususlarla, uygulanacak olan sözlü sınavdaki 
değerlendirmeye yönelik koşullar, 

 Asıl öğretmenliğe atanma ve sınavlarda başarılı olamayan aday öğretmenler hakkında uygulanacak 
değerlendirme tekrarına ilişkin hükümler, 

 Hangi hallerde öğretmenlik unvanın kaybedilerek memuriyetten ilişiklerinin kesileceğine dair hüküm, 

 Daha önce 657 sayılı Kanuna tabi bir kurumda adaylığı kalktıktan sonra Bakanlığımızda aday öğretmen 
olarak göreve başlayanların sınavda başarısız olmaları halinde öğretmenlik unvanını kaybedecekleri ve 
durumlarına uygun memur kadrolarına atanacaklarına ilişkin hüküm, 

 Sınav komisyonlarının oluşturulmasına dair hükümler, 

 Yönetmelikle düzenlenecek hususlara ilişkin hükümler, 

 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun aday memurluk ile ilgili hükümlerinin aday 
öğretmenler hakkında uygulanmayacağı hükmü, 

 Aynı Kanuna eklenen geçici 4 üncü madde ile performans değerlendirmesi ve sınavın 6528 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği 14/03/2014 tarihinden sonra aday öğretmen olarak göreve başlayanlar hakkında 
uygulanacağı hükmü getirilmiştir. 

Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde, eğitim fakülteleriyle MEB arasında iş birliği sağlanması temel ilkedir. Bu 
bağlamda, tüm planlama ve program çalışmaları ile model geliştirmede MEB ile ortak çalışmalar yapılır. Bu iş 
birliği ve koordinasyonun sağlanması için Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu oluşturulmuştur. 

Özel Beceriler ve Uzmanlaşma 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesi gereğince, tüm eğitim kademelerine yönelik öğretmen 
yetiştirme programları üç alanı kapsamak zorundadır. Bunlar: 

 Genel kültür, 

 Alan eğitimi, 

 Pedagojik formasyon. 

Hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarının belirlenmesinde nihai yetki YÖK’ündür. Eğitim fakültelerinin 
kısmi özerkliği vardır (toplam programın %25’i oranında). Bir önceki paragrafta da vurgulandığı gibi, hem 
ilköğretime hem de ortaöğretime öğretmen yetiştirmeye yönelik öğretim programları üç boyutta ele 
alınmaktadır ve her boyuttaki derslerin yaklaşık payları şöyledir: 

 Genel kültür: %15-20 

 Alan eğitimi: %-60 · 45-50  

 Öğretmenlik meslek dersleri: %25-30.30-35 

Eğitim-Eğitim Bilimleri Fakülteleri lisans programları 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak 
şekilde yenilenmiştir. Bologna sürecine tam uyum sağlanarak yenilenen lisans programları %25 seçmeli 
derslerden oluşmaktadır.  

Seçmeli dersler; genel kültür, pedagojik formasyon ve alan eğitimi dersleri boyutunda yer almaktadır. Pedagojik 
formasyon derslerinde yapılan bazı değişiklikler;  



 “Okul Deneyimi” dersi, işlevsel ve etkili bir biçimde gerçekleştirilemediğinden kaldırılmış olup 
Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Öğretmenlik Uygulaması 2 olmak üzere iki dönem olarak yer almaktadır.  

 Eski programlarda pek yer almayan veya seçmeli ders olarak çok az bir programda yer alan “Eğitim 
Sosyolojisi”, “Türk Eğitim Tarihi”, “Eğitim Felsefesi” dersleri, bütün lisan programlarında ortak meslek 
dersleri olarak yer almıştır. Ayrıca bütün programlarda meslek ahlâkı ve etiğiyle ilgili olarak “Eğitimde 
Ahlâk ve Etik” dersine yer verilmiştir. 

Genel kültür derslerinde yapılan bazı değişiklikler; 

 Yabancı Dil 1 ve Yabancı Dil 2 derslerinin içerikleri, gramer öğretimi ağırlıklı olmaktan çıkartılarak 
işlevsel dil becerileri kazandırma amacına dönük şekilde gündelik hayatla da ilişkilendirilerek 
güncellenmiştir. 

 “Türkçe 1: Yazılı Anlatım” ve “Türkçe 2: Sözlü Anlatım” derslerinin adları, yeni programlarda “Türk Dili 
1 ve Türk Dili 2” şeklinde yer almış olup “Türk Dili 1” dersinin içeriği, yazılı ve sözlü anlatım; “Türk Dili 
2” dersinin içeriği ise akademik dilin kullanımı ve metin yazma şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

 “Bilgisayar 1 ve Bilgisayar 2” dersleri programlardan kaldırılmış olup bu derslerin yerine, güncel 
teknolojilerini içine alan “Bilişim Teknolojileri”, eğitim ve öğretimle ilgili teknolojileri içeren “Öğretim 
Teknolojileri” dersleri eklenmiştir. 

 “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi, içeriği güncellenerek bütün programlarda ortak ders olarak yer 
almıştır. 

Alan eğitimi (AE)  derslerinde yapılan bazı değişiklikler; 

 Özel Öğretim Yöntemleri 1 ve Özel Öğretim Yöntemleri 2 dersleri lisans programlarında kaldırılmıştır. 
Bunların yerine ilgili alanın öğretimine dönük dersler açılmıştır. 

 Birden fazla alt alandan oluşan programlarda Alan Eğitimi dersleri, MEB öğretim programının öğrenme 
alanları da dikkate alınarak yapılandırılmıştır. Örneğin; İlköğretim Matematik Öğretmenliği 
programında “Sayıların Öğretimi”, “Geometri ve Ölçme Öğretimi”, “Cebir Öğretimi” ve “Olasılık ve 
İstatistik Öğretimi” derslerine yer verilmiştir. 

 Öğretmen adaylarının daha nitelikli ders kitabı seçme ve kullanabilmeleri için programlara dersin 
adının başına ilgili alanın adı getirilerek “… Ders Kitabı İncelemesi” dersi eklenmiştir. 

 Birbirleriyle yakından ilişkili programların (örneğin; dil eğitimi programları) derslerinde dünyadaki 
genel eğilimlere uyularak programlar arasında ders adları, terminoloji ve içerikleri yönünden bir 
standartlaşma sağlanmıştır. 

2018-2019  eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere   tüm programlar revize edilmiş ve ders 
tanımlarıyla birlikte http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen.htm web sayfasında ilan edilmiştir.  

 

Öğretmen Eğitimcileri  
Her düzeydeki eğitim kademelerine (erken çocukluk eğitimi de dahil) yetiştirilen öğretmenlerin öğrenim 
gördüğü kurumlarda çalışan eğitim personeli (öğretmenlik eğitimi veren öğretim elemanları) lisansüstü eğitim 
(yüksek lisans ve doktora) programları ile yetiştirilmektedir. Bu programlarda, alan, alan eğitimi ve eğitim 
bilimleri çerçevesinde akademisyenler yetiştirilmektedir. Bu programlardan mezun olan akademisyenler, 
öğretmen adaylarının alması gereken farklı uzmanlık alanlarındaki dersleri vermektedir. Ayrıca, öğretmen 
adaylarının yetiştirilmesi sürecinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda yapılan öğretmenlik uygulaması 
çalışmalarında okullarda çalışmış seçilmiş/tecrübeli öğretmenler öğretmenlik uygulaması yapan öğretmen 
adaylarına mesleki konularda danışman olarak görevlendirilmektedir. 

 
Yeterlikler, Değerlendirme ve Belgeleme  
 
Eğitim/Eğitim Bilimleri fakülteleri öğrencileri; öğretim üyeleri ve öğretmenlik uygulaması yaptıkları okullardaki 
derslerin öğretmenleri tarafından izlenmekte ve değerlendirilmektedirler. Öğrencilerin derslerdeki başarılarının 
ölçülmesi ve değerlendirilmesi yazılı sınavlar, ödevler, portfolyo değerlendirmeleri, öğretme performansının 
gözlenmesi vb yollarla olmaktadır. Fakültelere göre farklı olmakla birlikte öğrenciler, her dersten en az bir ara 
sınavı ve final sınavına girmek zorundadırlar. Mezun olabilmek için, öngörülen toplam kredinin elde edilmesi ve 
öğretmenlik uygulaması dersinden başarılı olunması gerekir. Ayrıca bir bitirme sınavı yoktur. Diplomalarda, 
öğrencilerin mezun oldukları alanlar (örneğin; sınıf öğretmenliği, tarih öğretmenliği vb.) belirtilir. Ayrıca, 

http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen.htm


diplomayla birlikte transkript (ders listesi, notlar ve krediler) ve derslere ait AKTS kredilerinin yer aldığı “diploma 
eki” verilir. Ancak bu diploma ve diploma eki, otomatik olarak öğretmenliğe atanma hakkı sağlamaz. Atanma 
konusu başka koşulların da sağlanmasını gerektirir. 

Öğretmen yetiştiren programlar dışındaki diğer programlardan mezun olanların öğretmenlik hakkını elde 
edebilmesi için iki yarı yıllık pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları düzenlenmektedir. 

Alternatif Eğitim Yolları  
Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde, 2012 yılına kadar, eğitim fakültelerinde yürütülen normal (gündüz-tam 
zamanlı) ve ikinci öğretim (akşam programları) programlarına ek olarak, öğretmen ihtiyacının çok yoğun olduğu 
“İngilizce öğretmenliği” ve “okul öncesi öğretmenliği” alanlarında geçici bir sure için, Anadolu Üniversitesi Açık 
Öğretim Fakültesi tarafından, lisans düzeyinde uzaktan öğretim programları uygulanmaktadır. İngilizce 
Öğretmenliği Programının ilk iki yılında yüz yüze eğitim yapılırken, son iki yılında uzaktan eğitim yapılmaktaydı. 
Uygulama 2012 yılında kaldırıldı ve öğretmenlik hakkı sadece eğitim fakültesi mezunlarına verildi. 

 

9.2.Okul Öncesi ve Okul Öğretmenlerinin Hizmet Koşulları  

On this page  
Bu bölüm Türkiye'de okul öncesi öğretmenlerin hizmet koşullarını belirleyen yasa ve yönetmelikleri kapsamakta 
ve ilgili bilgileri sunmaktadır. 

Planlama Politikası 

Millî Eğitim Bakanlığı öğrencilere yönelik yapacağı çalışmaları ve öğretmen istihdam politikalarını Onuncu 
Kalkınma Planı, 65. Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Yıllık Programlar, Öncelikli Dönüşüm Programları 
ve Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’ndaki hedef ve amaçlara uygun olarak politika belirleyerek 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

Mesleğe Giriş 

Türkiye’de öğretmenlik mesleğine giriş için bazı şartlar bulunmaktadır. Öğretmenler, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartların yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen 
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde belirlenen özel koşullar çerçevesinde atanmaktadır. 

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında öğretmenlerin atanma koşulları şunlardır: 

(a) Öğretmenlik mesleğine aday öğretmen olarak girilir. 
 
(b) Aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atanacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel 
şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır; 
 
(c) Mezun olunan yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına 
göre atama yapılacak alana uygun olması, 
 
(ç) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı 
alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitiminin başarıyla 
tamamlanmış olması, 
 
(d) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 
yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya 
programlarına denkliğinin kabul edilmiş olması, 
 
(e) İlk atama kapsamında atanacakların, KPSS’den atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde 
puan almış olmaları, 
 
(f) Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması. 



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmenlerin 
atanma koşulları şunlardır: 

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde 
belirtilen genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır: 

a) Mezun olunan yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına 
göre atama yapılacak alana uygun olması, 

b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı 
alanlara atanacaklar hariç, Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitiminin başarıyla tamamlanmış 
olması 

c) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 
yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya 
programlarına denkliğinin kabul edilmiş olması, 

ç) KPSS’den, atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olması, 

d) Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması. 

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ilki 2013 yılında 15 alanda gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlik Alan Bilgisi 
Testi (ÖABT) ilki 2013 yılında 15 alanda gerçekleştirilmiştir. ÖABT, Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacı ile 
birlikte ÖSYM'nin sahip olduğu soru havuzu ile soru üretimi ve geliştirilmesi kaynakları birlikte değerlendirilerek 
Millî Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile Devlet Personel Başkanlığı 
(DPB) arasında, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 
Yönetmelik” kapsamında imzalanan protokol uyarınca ÖSYM tarafından yapılmıştır. 2017 yılı için Öğretmenlik 
Alan Bilgisi Testi; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve 
Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil 
(İngilizce), Rehber Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Okul öncesi Öğretmenliği ile birlikte toplam 16 alanda 
yapılmıştır. 

657 4A statüsündeki atamalar, MEB tarafından sayısal olarak belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde; KPSS sınav 
sonuçları ve adayların il ve okul tercihleri dikkate alınarak MEB tarafından (merkezi düzeyde) elektronik 
ortamda ve adaylara açık durumda yapılmaktadır. Öğretmen atama sürecinde başvuruların alınması, atama 
yapılacak eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyaçlarına göre yapılmaktadır. 657 4B statüsünde sözleşmeli 
öğretmen olarak atanmak isteyen öğretmen adaylarından başvurular alınarak, KPSS puan üstünlüğüne göre 
belirlenen kontenjanın üç katı kadar aday mülakat sınavına tabi tutulmaktadır. Atamalar adaylardan alınan 
kurum tercihleri sonrasında mülakat sınavı puan üstünlüğüne göre yapılmaktadır. 

Mesleğe Başlama 

Aday öğretmenliğe atanabilmek için; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma 
ve/veya Bakanlıkça ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma 
şartları aranır. 

Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını 
sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Uygulanacak olan sözlü 
sınavda aday öğretmenler; a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü, b) İletişim 
becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti, c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, ç) Topluluk önünde temsil 
yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri, yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir. 
Sınavda başarılı olanlar öğretmen olarak atanır. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler il içinde veya 
dışında başka bir okulda görevlendirilerek bir yılın sonunda yukarıda belirtilen değerlendirmeye tekrar tabi 
tutulurlar. Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda 
başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir. Ancak aday öğretmenliğe 
başlamadan önce 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurluğu kaldırılarak 
asli memurluğa atanmış olanların memuriyetle ilişiği kesilmez. Bu kişiler Bakanlıkta kazanılmış hak aylık 
derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar. Sözleşmeli öğretmenlerin adaylık süreçleri içinde yukarıdaki 
aşamalar aynen geçerlidir. 



Mesleki Statü 

MEB’e bağlı okullardaki istihdam biçimleri; daimi (kadrolu) ve sözleşmeli atama şeklinde olmakta, ihtiyaç 
duyulan yerlerde de geçici statüde de olabilmektedir. Yaygın uygulama biçimi “daimi” ve sözleşmeli statüdür. 
Daimi (kadrolu) ve 4+2 yıllık görev şartını tamamlayarak daimi statü hakkını kazanan sözleşmeli personel 
“yaşam boyu” iş garantisine sahiptir.  Türkiye’de okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, 
yetişkin eğitiminde çalışan öğretmenlerin ve yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının çalışma 
koşulları ile ilgili olarak hem genel nitelikte hem de eğitim kademelerine göre ve farklı konuları içeren hukuki 
düzenlemeler bulunmaktadır. Öğretmenler, kendi özel yasalarında hüküm bulunmayan durumlarda genel 
yasalara tabidirler. Bu genel yasalar şunlardır: Devlet Memurları Kanunu: Türkiye’deki tüm devlet memurlarının 
hizmet koşullarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak ve 
yükümlülüklerini, ücretlerini ve diğer personel konularını düzenleyen temel yasadır. Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanunu: Devlet memurlarının emeklilikle ilgili hak ve ücretlerini düzenleyen temel yasadır. Emeklilikle ilgili 
konular bakımından tüm öğretmenler bu yasaya tabidir. Türkiye’de öğretmenlerin hizmet koşulları farklı yasa ve 
kurumlar tarafından belirlenmektedir. Öte yandan, MEB’e bağlı öğretmenler (okul öncesi, ilköğretim, 
ortaöğretim) ile üniversite öğretim elemanlarının hizmet koşulları bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Bu 
bağlamda; tüm öğretmenler mesleki statü, mesleğe giriş, çalışma zamanları ve tatiller, maaş ve emeklilik 
durumları bakımından öncelikle genel yasalara tabidirler. (Devlet Memurları Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanunu). Bunun yanında öğretmenlerin, görev tanımları, mesleki ilerlemeleri, çalışma zamanları, tatiller, 
hizmetiçi eğitimleri vb. konularda özel mevzuat düzenlemeleri bulunmaktadır. MEB’e bağlı öğretmenler için 
Millî Eğitim Temel Kanunu, yükseköğretim öğretim elemanları için Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim 
Personel Kanunu). Öğretmenlerin hizmet koşullarının belirlenmesi konusundaki başlıca karar organları MEB 
(görev tanımları, hizmetiçi eğitim, çalışma zamanları, atama ve yer değiştirme vb.) ve YÖK’tür (planlama ve 
koordinasyon kurumu). Kamu yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları da 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu kapsamında çalışmaktadırlar. Ancak, diğer eğitim kademelerinden farklı olarak, 
yükseköğretim kurumları personelinin hizmet koşullarıyla ilgili özel düzenlemeler bulunmaktadır (2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu). 1981 yılında gerçekleştirilen 
yükseköğretim reformu sürecinde çıkarılan bu yasalar, öğretim elemanlarının hizmet koşullarında da 
değişiklikler getirmişlerdir. (örneğin; atama süreç ve ölçütleri, maaşlar, iş güvenliği, çalışma zamanları, emeklilik 
vb.). Türkiye’de öğretmen eğitimi ve ihtiyaçlarıyla ilgili planlamalar Kalkınma Planlarının eğitim ve insan gücü 
planlaması bölümlerinde yer almış, bu çalışmalar, Kalkınma Bakanlığı, MEB ve YÖK iş birliği içerisinde 
yürütülmüştür. 

Geçici Görevlendirme 

Türkiye’de MEB’e bağlı okullarda, genel olarak, izinli olan veya göreve gelemeyen öğretmenlerin yerine 
okuldaki durumu uygun olan öğretmenlerden birisi görevlendirilmektedir. Diğer taraftan,  657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 108. Maddesi gereği aylıksız izin alınması durumunda il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince 
geçici görevlendirmeler yapılabilmektedir. Bu hallerin dışında, ihtiyaç duyulması durumunda okul ve kurumlar 
arasında Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre geçici öğretmen görevlendirmeleri 
yapılmaktadır. 

Destek Ölçütleri 

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda; öğretmenlerin desteklenmesi Bakanlık, okul yönetimi ve okul-aile birliği 
tarafından sağlanır. Bu desteklere yönelik düzenlemeler arasında; okul seminerleri, meslektaş paylaşımı, 
hizmetiçi eğitim, öğretim materyali sağlama, uzaktan eğitim vb. etkinliklerden söz edilebilir. Öğretmenlerin 
destekleyicileri olarak da okul yöneticileri, deneyimli öğretmenler, müfettişler, gönüllü eğiticilerden söz 
edilebilir. Ayrıca; Millî Eğitim Bakanlığı, her düzeydeki öğretmen için bilgisayar ortamını (bilgisayar kursları, 
interaktif TV, e-öğrenme, e-posta grupları, EBA (Elektronik Bilgi Ağı) vb.), “zengin bir öğrenme kaynağı” olarak 
kullanmaktadır. Yine, okul rehberlik servisleri, öğretmenlere çeşitli konularda destek sağlamaktadır. Mesleğe 
yeni başlayan öğretmenler, ilk yıl aday öğretmen oldukları için, onları hazırlamaya ve geliştirmeye yönelik özel 
yetiştirme programları uygulanabilmektedir. 

Öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünün yükseltilmesi amacıyla MEB bünyesinde Öğretmene Hizmet Sosyal 
ve Kültürel Faaliyetler Dairesi adı altında bir birim oluşturulmuştur. Oluşturulan bu birim tarafından diğer kurum 
ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde öğretmenlere yönelik bir takım sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemektedir. 



Ayrıca her eğitim öğretim yılı başında öğretmenlere Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği adı altında maddi bir 
destek sağlanmaktadır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında 1.050 TL verilmiştir. 

 

Maaşlar 

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlarda kadrolu olarak çalışan öğretmenlerin maaşları 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinde değinilen derece ve kademelere göre belirlenir ve ödenir. Bu 
yasada öğretmenler “eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı” içinde yer alır, maaşları da bu sınıfa ve 
derecelerine/kademelerine göre belirlenir.  Söz konusu yasaya göre; bir mesleğe giriş derecesi, o mesleğin 
hizmet sınıfı (örneğin öğretmenler için eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı) ve bireyin eğitim düzeyine göre 
belirlenir. Meslek içindeki ilerleme ise; her bir yıllık hizmet süresi bir kademe ilerlemesi, ileri düzeydeki eğitimler 
için ek kademe ilerlemesi (üniversitelerde yapılan yüksek lisans derecesi için bir kademe, doktora ve Türkiye ve 
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) yapılan yüksek lisans derecesi için iki kademe) gerçekleştirilir. 
Her kademe ilerlemesi (üç yılda bir derece) aynı zamanda maaş artışı anlamına gelir. Bir başka deyişle, 
öğretmenlerin meslek içinde ilerlemeleri ve maaş artışları; hizmet süreleri, ileri eğitim görmeleri ve üstün 
performans göstermeleriyle ilişkilidir.  Maaşların belirlenmesinde 43. maddedeki aylık ve ek gösterge tablosu 
esas alınır. Öğretmenlere ayrıca, 657 sayılı Kanun’un 152. maddesi doğrultusunda her yıl Bakanlar Kurulunca 
belirlenen oranda eğitim-öğretim tazminatı ve yan ödeme ödenir. Yukarıda belirtilen ana maaş ödemesine ek 
olarak öğretmenlere bazı ek ödemeler de yapılmaktadır. Bunlar:  

 

 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince öğretmenlere, her öğretim yılı başında bir kez 
“Eğitim-öğretime Hazırlık Ödeneği” verilir. 

 Haftalık zorunlu ders yükünü aşan öğretmenlere, her ek ders saati için ek ders ücreti ödenir. 

 Yabancı Dil Sınavında (YDS) en az 70 puanın üzerinde başarı gösteren öğretmenlere her ay “yabancı dil 
tazminatı” verilir. Puanlara göre yabancı dil tazminat miktarı değişkenlik gösterebilmektedir. 

 25/08/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet 
Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem toplu sözleşmesinin 
eğitim, öğretim ve bilim hizmet koluna ilişkin bölümünün 8. maddesi çerçevesinde; Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış 
olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 oranında artış göstererek 
ödenir. 657 sayılı Kanuna tabi diğer devlet memurları gibi, öğretmenlere de sosyal haklar kapsamında belirli 
koşullara göre ödemeler yapılır; çalışmayan eş ve çocuklar için aile yardım ödeneği, doğum yardımı, ölüm 
yardımı, tedavi yardımı vb. 

4.Dönem Toplu Sözleşmesinin 21. Maddesi gereğince, okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve müdür 
yardımcılarına nöbet görev karşılığında haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmektedir.  

Çalışma Saatleri ve Tatiller 

İlköğretim okullarında ve liselerde ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır. (Okul Öncesi Eğitim 
ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 5; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 15). Öğretmenlerin 
haftalık ders yükleri, 2006 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; okul öncesi ve 
sınıf öğretmenleri aylıkları karşılığında 18, ek ders ücreti karşılığında 12 saat olmak üzere haftada 30 saat; genel 
bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri aylıkları karşılığında 15, ek ders ücreti karşılığında 15 saat olmak üzere 
haftada 30 saat; atölye ve laboratuvar öğretmeni ise aylıkları karşılığında 20, ek ders ücreti karşılığında 24 saat 
olmak üzere ders vermekle yükümlüdür. Sınıf öğretmenleri haftada en az 30 saat okulda bulunmakla 
yükümlüdürler. Branş öğretmenleri ise; derslerinin bitiminde okuldan ayrılabilirler. Ancak, tüm öğretmenler 
eğitim-öğretim görevlerinin dışında, yasal düzenlemeler ve okul yönetimi tarafından öngörülen görevleri 
(komisyon, kurul, nöbet, sosyal faaliyetler vb.) yerine getirmekle yükümlüdürler. Eğitim dışındaki işler için ne 
kadar zaman ayrıldığı tam olarak hesaplanamadığı için, eğitime ayrılan zamanın toplam iş yükü içindeki payını 
hesaplamak mümkün değildir. Ancak, eğitime ayrılan zamanın toplam iş yükü içindeki payının %75’in üzerinde 
olduğuna ilişkin bir ortalama tahmin verilebilir.12/01/1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na 
göre (madde 43); öğretmenler yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Resmi tatil günleri (Cumartesi ve Pazar) 



ile diğer tatil günlerinde (ulusal vb. bayramlar) öğretmenler izinlidir ve izin günlerinde maaşlarından kesinti 
yapılmaz. 

Terfi ve İlerleme 

Okul yöneticiliğine (Müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı ve müdürlük): görevlendirilebilmek için fiilen 
öğretmen olmak ön koşuldur. MEB merkez teşkilatında yöneticilik: MEB merkez örgütündeki çeşitli pozisyonlara 
Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması 
Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda atamalar yapılmaktadır. İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri: yerel 
düzeydeki yönetici pozisyonlarına Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve 
Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda atamalar yapılmaktadır.  

Hareketlilik ve Yer Değiştirme 

Öğretmenlikte yurdun çeşitli yerlerinde görev yapmak esastır (Millî Eğitim Temel Kanunu, Madde 46). Kadrolu 
öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması 
esastır. Öğretmenlerin yer değiştirmeleri, her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim ve 
öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde yapılır.  Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında 
uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usûl ve 
esaslar yönetmelikle belirlenir. Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim 
kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev 
yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce 
belirlenir. (652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname). 
Öğretmenlerin yer değiştirmeleri; ilke olarak yaz döneminde (Haziran-Temmuz-Ağustos) yapılır. Kısaca; 
öğretmenler belirli koşullarda, il içinde ve iller arasında yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Bu tür yer 
değiştirmelerde, aynı maaşlarını korurlar. Ancak kamu okullarından özel okullara geçiş yapan öğretmenler 
“devlet memuru” statüsünü kaybederler ve devletten maaş alamazlar. Maaşlarını özel okul yönetimleri sağlar.   

 

Ancak, sözleşmeli öğretmen olarak atananlar; atandıkları eğitim kurumlarında sözleşmeli olarak 4 yıl, kadrolu 
olarak da en az 2 yıl olmak üzere toplam 6 yıl görev yaparlar. Bu süre zarfında sözleşmeli öğretmenlerin görev 
yerleri değiştirilemez. İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri ise, ilgili yönetmeliğin 18. 
Maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

(1) Eğitim kurumu ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların 
tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen 
fazlalığı oluşması hâlinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilir.  

(2) (Değişik Fıkra RG:30370/24.03.2018) İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve 
tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre, il içinde alanlarında öğretmen 
ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanır; bunlardan il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı 
bulunmayanlar, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il 
dışında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına Bakanlıkça atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin 
sözleşmeleri, bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri hâlinde sona erer. 

 

İşten Çıkarma 

Devlet memuru olan öğretmenlerin memuriyetinin sona ermesi çeşitli şekilde olmaktadır. Buna göre, devlet 
memurlarının, bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması; memurluğa alınma şartlarından herhangi 
birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi; 
memurluktan çekilmesi; istek, yaş haddi, malûllük, sebeplerinden biri ile (…) emekliye ayrılması ve ölümü 
hallerinde memurluğu sona erer (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu). Ayrıca, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) 
kararıyla memuriyeti sonlandırılabilmektedir. 

Sözleşmeli öğretmen olarak atananlar ise ilgili yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi birini taşıdığı 
sonradan anlaşılanların veya bu şartlardan herhangi birini görevleri sırasında kaybedenlerin, 



Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre her yıl yapılacak performans 
değerlendirmesinde başarılı olamayanların, sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilir. 

Ayrıca, sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması ya da 
öğretmenlerin bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri hâlinde sona erer. 

Emeklilik ve Aylık Bağlanması 

Emeklilikle ilgili konular (hizmet süresi, aylık miktarı, yaş sınırı vb.). Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ile düzenlenir (5510 Sayılı, 2006 tarihli). Yasanın 28. maddesi gereği kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını 
doldurmaları halinde kendi istekleriyle emekli olabilecekleri öngörülmektedir. Öte yandan 5510 Sayılı Kanun 
gereği üniversite öğretim üyeleri dışındaki kamu görevlileri için (MEB öğretmenleri dâhil) emeklilik yaş haddi 65 
ancak olağan olmayan durumlar için (sürekli hastalık, sakatlık vb.) istisnai hükümler bulunmaktadır. Emekliliği 
hak edenlere, devlet memurlarıyla ilgili gösterge ve katsayılar kapsamında emekli maaşı bağlanmaktadır. Bu gibi 
durumlarda, ilgililere belirli oranlarda düşük maaş bağlanmaktadır. Emekli olanlar, 5510 sayılı Kanun gereğince 
başka işlerde çalışmaya devam edebilirler.  

 

 

9.3.Okul Öncesi ve Okul Öğretmenlerinin Sürekli Mesleki Gelişimleri  

On this page  
Bu kısımda Türkiye'deki öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerinin yapısal unsurları ve bu öğretmenlerin 
sürekli mesleki gelişim eğitimlerine katılımları için yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar ilgili yasa ve 
yönetmelikler açısından ele alınmıştır. 

Yapısal Unsurlar 

Türkiye’de öğretmenlerin (yükseköğretim hariç) hizmet içi eğitimi ve daha üst düzeydeki eğitim ve gelişimleri 
Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 48 ve 49. maddeleri, 657 sayılı Kanunun 214. maddesi ile 652 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15. maddesi ve Hizmetiçi Eğitim 
Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenip yürütülmektedir. Bakanlık hizmet içi eğitim ihtiyacını; bilim ve 
teknolojideki gelişmeleri, yönetici raporlarını, denetim raporlarını, personelin taleplerini, araştırma sonuçlarını, 
kurul önerilerini, anketleri, ilgili mevzuatı, birim veya kurumların ihtiyaçlarını, kalkınma planlarını, hükümet 
programlarını, şura kararlarını, eylem planlarını ve diğer üst belgeleri dikkate alarak tespit eder. Öğretmen 
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce merkezî, İl millî eğitim müdürlüklerince de mahallî yıllık hizmet içi 
eğitim planları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Hizmet içi eğitim etkinlikleri yoluyla öğretmenlere; adaylık, 
uyum, bilgi yenileme, geliştirme ve üst görevlere hazırlama, alan değiştirme, pedagojik formasyon, yabancı dil, 
bilgisayar, özel eğitim gibi alanlarda mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verilmektedir. Haziran 2017’de bir üst 
politika belgesi olarak yayımlanan Öğretmen Strateji Belgesi’nin amaçları arasında öğretmenlerin kişisel ve 
mesleki gelişimlerini sürekli kılmak yer almaktadır. Belgede bu amacı gerçekleştirmeye yönelik hedefler ve 
eylem maddeleri bulunmaktadır. 

Sürekli Mesleki Gelişime Katılım için Yapılan Çalışmalar 

Öğretmenlerin sürekli mesleki gelişim çalışmaları adaylık sürecinden itibaren kapsamlı çalışmalarla önem 
verilerek yürütülmektedir. İlk defa 2016 yılında başlatılan, aday öğretmen yetiştirme programı kapsamda aday 
öğretmenler tecrübeli ve mesleğinde temayüz etmiş öğretmenlerin danışmanlığında yoğun bir yetiştirme 
sürecine tabi tutulmaktadır. Hazırlanan program doğrultusunda aday öğretmenler sınıf içi gözlem ve 
uygulamalar, hazırlık ve değerlendirme çalışmaları ile okul içi ve okul dışı faaliyetler gibi detaylı eğitimlerden 
geçirilmektedir. Danışman öğretmenler eşliğinde yapılan faaliyetlere ilaveten aday öğretmenlerden süreç 
boyunca eğitimle ilgili ulusal ve uluslararası alan yazında önemli yere sahip çeşitli kitapları okumaları ve eğitimle 
ilgili farklı ülkelerin tecrübelerini yansıtan ve sanatsal değere sahip çeşitli film ve belgeseller izlemeleri 
istenmekte, adayların eğitimle ilgili farklı teorik ve pratik sorunların farkına varacakları seminer ve konferanslar 
düzenlenmektedir. Bu faaliyetlerle aday öğretmenlerin, millî eğitimin temel amaçlarını gerçekleştirmek için bir 
öğretmende var olması gereken bilgi, beceri, tutum ve değerlere sahip olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 



MEB mesleki gelişim (hizmetiçi eğitim) faaliyetleri, 8 Nisan 1995 tarih ve 22252 sayılı Resmî Gazete’de 
yayınlanan Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği, 04 Ocak 1995 tarih ve 22161 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
Hizmetiçi Eğitim Merkezleri Yönetmeliği ile 2007/57 ve 2008/73 sayılı Bakanlık Genelgeleri kapsamında 
planlanmakta ve gerçekleştirmektedir. Mesleki gelişim faaliyetleri her yıl web tabanlı olarak öğretmenlere 
yönelik yapılan anket ile hizmetiçi eğitim ihtiyacı belirlenmektedir.  Elde edilen verilerin sonuçları merkezde 
Bakanlık birimleri, mahallinde il Millî eğitim müdürlükleri ile paylaşılarak eğitim faaliyetlerinin merkezi ve 
mahalli olarak ihtiyaçlar doğrultusunda planlanması sağlanmaktadır. Hizmetiçi eğitim etkinlikleri merkezi 
düzeyde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, yerel düzeyde de valilikler (onlara bağlı Millî 
eğitim müdürlükleri) tarafından planlanmakta ve yürütülmektedir. Merkezi ve mahalli olarak düzenlenen 
hizmetiçi eğitim etkinlikleri Hizmetiçi Eğitim Enstitüleri (Ankara, Aksaray, Erzurum, Mersin, Rize-Çayeli, İstanbul 
(2), Yalova-Esenköy, Van, İzmir), öğretmenevleri, okullarda yapılmaktadır. Eğitimlerin sonunda düzenlenen 
anketler ile eğitim faaliyetlerinin değerlendirmesi ve izlenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

 

2000-2018 Yılları Merkezi/Mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri İstatistik Bilgileri 

Yıl 
Merkezi Faaliyetler Mahalli Faaliyetler Ara Toplam Toplam 

Faaliyet 
Sayısı 

Toplam 
Katılımcı 
Sayısı 

Faaliyet 
Sayısı 

Katılımcı 
Sayısı 

Faaliyet 
Sayısı 

Katılımcı 
Sayısı 

Faaliyet 
Sayısı 

Katılımcı 
Sayısı 

2000   445 23.583 6.126 288.426     6.571 312.009 

2001   419 20.080 7.526 321.411     7.945 341.491 

2002   313 22.072 11.772 495.643     12.085 517.715 

2003   453 19.727 7.120 253.135     7.573 272.862 

2004   526 34.154 11.422 587.402     11.948 621.556 

2005   543 33.156 9.050 478.168     9.593 511.324 

2006   634 44.006 14.829 472.533     15.463 516.539 

2007   614 44.808 19.855 437.136     20.469 481.944 

2008   751 41.783 24.490 540.565     25.241 582.348 

2009   930 45.448 10.906 452.506     11.836 497.954 

2010   957 48.743 19.246 437.653     20.203 486.396 

2011   1.156 51.860 19.848 459.813     21.004 511.673 

2012* 
Yüz yüze 291 12.999 18.851 539.337 19.142 552.336 

20.280 670.087 
Uzaktan     1138 117.751 1.138 117.751 

2013* 
Yüz yüze 293 13.545 15.779 422.898 16.072 436.443 

16.155 445.084 
Uzaktan 2 2 81 8.639 83 8.641 

2014* 
Yüz yüze 307 18.836 15.269 426.405 15.576 445.241 

15.596 447.137 
Uzaktan 3 760 17 1.136 20 1.896 

2015* 
Yüz yüze 298 19.444 21.018 520.901 21.316 540.345 

21.341 561.648 
Uzaktan 9 20.632 16 671 25 21.303 

2016 * 
Yüz yüze 375 30.893 37.290 1.410.881 37.665 1.441.774 

37.798 1.729.016 
Uzaktan 48 283.150 85 4.092 133 287.242 

2017** 
Yüz yüze 400 26.850 27.319 955.585 27.719 982.735 

27.752 1.047.477 
Uzaktan 33 65.042 - - 33 65.042 

2018*** 
Yüz yüze 186 9.696 19.622 633.774 19.808 643.470 

19.827 688.641 
Uzaktan 19 45.171 - - 19 45.171 

 
 

**  *Bu yıllarda düzenlenen eğitimlerin hedef kitlesi öğretmen olarak belirlenmiştir.   **Öğretmen 
başına düşen hizmetiçi eğitim saati= 1.047.477/800.000*30=39,3 saat olarak gerçekleşmiştir. Not: 
Strateji Başkanlığı Öğretmen Sayısı: 823.616 



*** 2018 Yılı geçici istatistiki bilgidir. (08/08/2018 tarihi itibari ile) 
 
Okul içindeki mesleki gelişim çalışmaları ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliği ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Bu bağlamda eğitim kurumlarında 
görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve 
görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları 
bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla 
derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, Eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl 
içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde mesleki çalışma yapılır. Öte yandan MEB, 
öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamak üzere e-öğrenme yöntemlerini daha yaygın kullanma 
eğilimindedir. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yetiştirilmesine yönelik çeşitli eğitim 
hizmetlerinin bütün dünyada hızla gelişen uzaktan eğitim teknolojisi ile daha yaygın, hızlı ve etkili bir şekilde 
verilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar 2005 yılından itibaren başlatılmıştır. Bakanlık merkez ve taşra 
personeline yönelik, hem yüz yüze, hem de çevrimiçi (uzaktan eğitim yolu ile) hizmet içi eğitimleri 
düzenlenmektedir. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde Bakanlık Birimleri, 
Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları iş birliğinde yapılmış ve devam etmekte olan çalışmalar ile hazırlık 
çalışmaları yapılan projeler bulunmaktadır. Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda görevli öğretmen, yönetici ve 
diğer personelin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik çeşitli hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek amacı ile 
çeşitli üniversite, kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolleri 
imzalanmıştır.  Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılım (ilköğretim öğretmenlerine yönelik öğretim yılı başında, 
öğretim yılı içinde ve öğretim yılı sonundaki seminerler ve yeni göreve başlayan öğretmenlerin adaylık eğitimleri 
hariç) zorunlu değildir. Ancak bazı görevlere atanmada o görevle ilgili hizmet içi eğitim görmüş olmak tercih 
sebebidir. Hizmet içi eğitim etkinlikleri ağırlıklı olarak sömestr ve yaz tatillerinde yürütülmektedir. Bununla 
birlikte, okullardaki hizmet içi eğitim etkinlikleri çalışma saatleri içinde (ders saatleri dışında) veya hafta 
sonlarında da yapılabilmektedir. 

MEB ile üniversiteler arasında yapılan protokol çerçevesinde ortaklaşa veya üniversitelerin kendilerince 
düzenlediği kongre, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara bildirileri/posterleri bilim kurulunca 
kabul edilen yönetici ve öğretmenleri -yolluk ve gündelik verilmek suretiyle görevlendirilebilmektedirler. 

Yönetici ve öğretmenlerimizin bilgi, beceri, tutum ve değerlerinin güncellemelerini sağlayacak öğretmen 
akademisi sisteminin hayata geçirilmesine yönelik planlama çalışmaları devam etmektedir. 

 

9.4.Yükseköğretimde Çalışan Akademik Personelin Hizmet Öncesi Eğitimi  

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı temini, öğretim üyeleri dışındaki öğretim elemanı kadrolarına 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği uyarınca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. 
maddesi veya 50/d maddesi kapsamında olabilmektedir.  Bu Kanunda “Yükseköğretim kurumları; kendilerinin 
ve yeni kurulmuş ve kurulacak diğer yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı için yurt içinde ve dışında, kalkınma 
planı ilke ve hedeflerine ve Yükseköğretim Kurulunun belirteceği ihtiyaca ve esaslara göre öğretim elemanı 
yetiştirirler. 35. madde kapsamında araştırma görevlisi kadroları, araştırma veya doktora çalışmaları yaptırmak 
üzere başka bir üniversiteye, Yükseköğretim Kurulunca geçici olarak tahsis edilebilir. Bu şekilde, doktora veya 
tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik payesi alanlar, bu eğitimin sonunda kadrolarıyla birlikte kendi 
üniversitelerine dönerler. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla 
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında açıktan atama izinleri verilmiş ve söz konusu kanunlarda 
ÖYP kadrolarına atanacak adayların puan türleri esas alınarak kurumlar itibarıyla merkezi olarak 
yerleştirilmeleri, yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmeleriyle, yükseköğretim kurumlarına sağlanacak diğer 
desteklere ilişkin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir hükmü getirilmiştir. 2016 yılından itibaren 
ÖYP yoluyla araştırma görevliliği alımı durdurulmuştur. 

Bu Kanunun yanı sıra, yükseköğretim kurumları öğretim elemanı gereksinimlerinin bir bölümünü de 1416 sayılı 
Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile karşılamaktadırlar. Buna göre Türkiye’deki 
üniversiteler öğretim elemanı gereksinimlerinin büyük bölümünü yurtiçindeki lisansüstü enstitülerden bir 
bölümünü de yurt dışındaki üniversitelerden gelen adaylardan karşılamaktadırlar. Türk Yükseköğretim 
sisteminin temelinde, akademisyen yetiştirme işi yine bu sistemin sorumluluğu ve imkânlarına 
bağlıdır. Üniversiteler bünyesinde yürütülen lisansüstü programlarda YÖK tarafından kadro tahsis edilen 



araştırma görevlisi kadrolarına giriş koşullarını yerine getirip başarı gösteren tüm vatandaşlar ile kanun ile 
belirlenmiş sayıda ve nitelikte uluslararası öğrenciler atanabilmektedir. Bunun dışında ülke politikası olarak 
başarılı akademisyen adayları birçok ülkede eğitim görmek için ulusal veya uluslararası burs programlarına 
başvurabilmektedirler. 

 

9.5.Yükseköğretimde Çalışan Akademik Personelin Hizmet Koşulları  

On this page  

Planlama Politikası 

2018 Mayıs ayı itibariyle Türkiye Yükseköğretiminde 129 devlet, 72 vakıf üniversitesi ve 5 vakıf meslek 
yüksekokulu bulunmaktadır. Yaklaşık 158.098 öğretim elemanının görev yaptığı devlet üniversitelerinde bu 
sayının 2025 yılına kadar 205.000 olması öngörülmektedir. 

Mesleğe Giriş 

Öğretim elemanlarının atanma koşulları şunlardır: 

Doktor Öğretim Üyesi: Yükseköğretim Kanununun 23. Maddesi doktor öğretim üyeliğine atamayı 
düzenlemektedir. Buna göre; bir üniversite biriminde açık bulunan doktor öğretim üyeliği kadrosu, isteklilerin 
başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan 
sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından en çok dört yıl süre ile yapılır.  Her atama süresinin 
sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görevi sona erenler yeniden atanabilirler. 

 Doktor öğretim üyeliğine atanabilmek için  

 Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya 
Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının 
birinde yeterlik kazanmış olmak  gerekir. 

  

  Yükseköğretim kurumları doktor öğretim üyesi kadrosuna atama için Yükseköğretim Kurulunun onayını 
almak suretiyle ek koşullar belirleme yetkisine sahiptir. 

Doçentlik: Bir üniversite biriminde açık bulunan doçentlik kadrosu, rektörlükçe, isteklilerin başvurması için ilan 
edilir. Müracaat eden adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından üç profesör tespit edilir. Bu 
profesörler, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirirler. Rektör, bu mütalaalara dayanarak, 
üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapar (Yükseköğretim Kanunu, Madde 25). 
Doçentliğe atanabilmek için doçentlik unvanını almış olmak gerekir. Doçentlik unvanını elde edebilmek için 
doçentlik sınavını başarmak gerekir, (Madde 24). Bu duruma ek olarak, üniversiteler, doçent atama sürecinde 
ek koşullar belirleme yetkisine sahiptir. 

Doçentlik unvanı alabilmek için aranan şartlar aşağıdaki gibidir: 

Bir lisans diploması aldıktan sonra doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte 
uzmanlık unvanı veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli 
sanat dallarının birinde yeterlilik kazanmış olmak, 

Yabancı dil sınavını başarmış olmak, 

Belirlenen yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmış olmak 

Yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle ek koşullar belirleyebilir. 

Doçentlik unvanına sahip olanlar, yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilen doçent kadrolarına başvurur. 
Doçent kadrosuna başvuran adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından üç profesör tespit edilir. 
Bu profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazar ve üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü 
yönetim kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine rektör atamayı yapar. 



Profesörlük: Profesörlüğe yükseltilme ve atama (Madde 26): 

 Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında 
çalışmış olmak 

 İlgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yapmış olmak 
gerekir. 

 Üniversite veya ileri teknoloji enstitülerinde atama yapılacak olan profesör kadroları rektörlük tarafından 
ilan edilir. 

 Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini tespit etmek için üniversite 
veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca en az üçü başka üniversitelerden veya yüksek teknoloji 
enstitülerinden olmak üzere bilim alanıyla ilgili en az beş profesör seçilir. Bu profesörler her aday için ayrı 
ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. 
Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar 
üzerine, rektör atamayı yapar.   

Diğer öğretim elemanları; Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir. Diğer öğretim elemanlarının 
atanmasında da öncelikle 657 sayılı Kanunun öngördüğü genel koşullar aranır. Özel koşullar, Yükseköğretim 
Kanununun ilgili maddelerinde belirtilmektedir (Madde 31,  33). Bu pozisyonlara yapılacak atamalar genellikle 
iki-dört yıl süreli olarak yapılır. İhtiyacın devam etmesi halinde görev süresi uzatılır. Diğer öğretim elemanlarının 
atanmasında da nihai yetki rektöründür. 

Mesleki Statü 

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarından “doçent” ve “profesör”ler daimi 
statüde istihdam edilirler. Yaşam boyu istihdam garantisine sahiptirler (Yükseköğretim Kanunu, Madde 36). 
Diğer öğretim elemanları ( doktor öğretim üyeleri, öğretim görevlileri,  araştırma görevlileri, ) süreli olarak (2-4 
yıl için) atanırlar. Süreleri bittiğinde yeniden atanabilirler. (Yükseköğretim Kanunu, Madde 23, 31, 33). 

Maaşlar 

Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının maaşlarının belirlenmesinde de 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanundaki gösterge tablosu ve katsayılar dikkate alınır. Maaşların hesabında ayrıca, 2914 sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanunu’nda yer alan sınıflandırma, dereceler ve ek gösterge rakamları dikkate alınır. 
Bu özel yasada hüküm bulunmayan hallerde 2547 ve 657 sayılı yasalara göre işlem yapılır. Öğretim 
elemanlarına yapılan temel maaş ödemesi dışında, öğretim elemanlarının unvanları, ders yükleri, görev yerleri, 
yöneticilik görevleri vb. unsurlar dikkate alınarak bazı ek ödemeler yapılır (ek ders ücreti, üniversite ödeneği, 
geliştirme ödeneği, idari görev ödeneği, döner sermaye payı, akademik teşvik ödeneği vb.) (Yükseköğretim 
Personel Kanunu, Madde 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, ek madde 4). Yükseköğretim öğretim elemanları da 657 sayılı 
yasa kapsamında diğer devlet memurlarına sağlanan yabancı dil tazminatı ve sosyal haklardan yararlanırlar 
(Madde 10).   

Çalışma Saatleri ve Tatiller 

Yükseköğretim Kanunu’na (madde 22) göre öğretim üyeleri; öğretim, araştırma, yayın ve yönetim tarafından 
verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Öğretim üyelerinin maaş karşılığı olarak okutmakla 
yükümlü oldukları haftalık ders yükü 10 saat,  öğretim görevlisi ve okutmanların- ise 12 saattir. (Madde 36/d, e). 
Öğretim elemanları yıllık izinlerini, normal olarak, öğrenime ara verilen zamanlarda kullanırlar. Diğer izinler ise 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunları hükümlerine göre yürütülür (Madde 64). 

Terfiler ve İlerleme 

Yükseköğretim kurumlarında, öğretim elemanlarının yükselmeleri Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmiştir 
(2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Madde 23, 24 ve 26). Bu düzenlemeye göre yükseköğretim kademesinde üç 
kariyer basamağı bulunmaktadır. Bunlar; doktor öğretim üyeliği, , doçentlik ve profesörlük olup, ilgili 
maddelerde doktor öğretim üyeliğine, , doçentliğe ve profesörlüğe yükseltilmede aranacak asgari ölçütler 
belirlenmiştir. Ayrıca her üniversite, bu ölçütleri esas alarak daha üst düzeyde ölçütler öngören düzenlemeler 



yapmaktadır.  Ayrıca, yükseköğretim içindeki akademik yöneticilik pozisyonları (rektörlük, dekanlık, müdürlük, 
bölüm başkanlığı vb.), gerekli koşulları taşıyan tüm öğretim üyelerine açıktır. 

Emeklilik ve Aylık Bağlanması 

Üniversite öğretim üyeleri için emeklilik azami yaş haddi 2547 sayılı kanunun 30.maddesine göre 67 yaş olarak 
belirlenmiştir.  Bu maddede öngörülen emeklilik yaşı, 1/3/2006 tarihli ve 5467 sayılı, 17/5/2007 tarihli ve 5462 
sayılı, 22/5/2008 tarihli ve 5765 sayılı kanunlarla kurulan devlet üniversitelerinde, 31/12/2020 tarihine kadar 75 
olarak belirlenmiştir. (Yükseköğretim Kanunu Geçici 55. A madde). Bu madde saklı kalma koşuluyla, yaş 
hadlerini dolduracakları tarihten önce başvurmuş olup, sözleşme tarihi itibarıyla öğretim üyesi kadrolarında 
bulunanlardan yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile emeklilik yaş hadlerini 
doldurdukları tarihten itibaren 75 yaşını geçmemek üzere emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar birer 
yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. 

 

9.6.Yükseköğretimde Çalışan Akademik Personelin Sürekli Mesleki Gelişimleri  

Türkiye'de akademisyenler için planlanmış bir hizmet-içi eğitim yasası veya fiili bir uygulama bulunmamaktadır. 
Fakat ülkede 1980'lerden sonra sayıları artan ve özellikle 2000'li yıllarda uluslararası veri tabanı endekslerinin 
Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından doçentlik kıstası olarak ele alınması ile beraber, araştırma 
çalışmalarında içerik ve kalite anlamında büyük yol alınmıştır. Benzer bir biçimde, yine 2000'li yıllardan 
günümüze tüm disiplinlerde yapılan konferans, kongre, sergi ve sempozyum gibi çalışmalar katlanarak artmıştır. 
Öte yandan, YÖK desteği ile üniversitelerin abone olduğu uluslararası veri tabanları ve dijital kütüphaneler, Türk 
bilim insanlarına ulusal ve uluslararası çalışmalara makale, sunu, tez, kitap gibi temel akademik ürünlere 
zamanında ve hızlı bir biçimde ulaşım imkânı sağlamaktadır. Ayrıca son yıllarda TÜBİTAK'ın Cahit Arf Bilgi 
Merkezi çalışması, ULAKBİM çatısı altında uluslararası dergilerin tanımlanması ve ulaşımının kolaylaşması, 
araştırmacılar için doğal bir öğrenme ortamı ve mesleki gelişime olanak tanımaktadır. Ayrıca, öğretim 
elemanlarının alanlarına yönelik bilimsel çalışmalarda bulunmak ve bilim görgüsünü artırmak için üniversitelerin 
anlaşmalı olduğu ulusal/uluslararası üniversitelerle iş birliğine dayanan Farabi ve Mevlana değişim programları 
bulunmaktadır. 

 

9.7.Yetişkin Eğitimi ve Öğretimi Öğretmenlerinin ve Eğiticilerinin Hizmet Öncesi Eğitimleri  

Yaygın mesleki ve teknik eğitimde, çeşitli statü, yeterlik ve eğitim niteliklerine sahip yetiştiriciler görev 
almaktadır. Merkezlerde yeterli sayıda öğretmen veya kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, 
ek ders ücreti karşılığında görev yapacak uzman ve usta öğreticilerden karşılanır. Ek ders ücreti karşılığında 
uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde öncelikle çevredeki yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim 
üyesi, öğretim görevlileri, alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer 
resmî ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler, emekli; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alan 
uzmanları, öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler ile Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında en az bir kurs 
dönemi başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanlar, öğreticilik yapabilme yeterliliğine sahip olup 
herhangi bir kurum ve kuruluşta veya kendi adına sigortalı çalışanlar, bireysel emeklilik sigortası kapsamında 
veya sosyal güvenlik kurumu güvencesinde olanlardan karşılanır. (Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne 
Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle 
Belge ve Değerlendirmelere İlişkin Yönerge Madde 11). Bunlar: 

Uzman: Alanı ile ilgili yükseköğrenim görmüş ve bu alanda en az beş yıl başarı ile çalışmış ya da alanında yüksek 
lisans eğitimi almış kişi. 

Eğitici Personel: Meslekî yeterliğe sahip, öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi 
almış, meslekî eğitim yöntem ve tekniklerini bilen, uygulayan veya meslekî ve teknik eğitim okul ve 
kurumlarında atölye, laboratuar ve meslek dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip kişi (Mesleki Eğitim 
Kanunu Madde 3). 

Usta Öğretici: "Usta Öğretici", ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile meslekî ve teknik eğitim 
okul ve kurumları öğrencilerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan 



kişi (Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde 3). "Belletici", MTEM’lerde parasız yatılı okuyan öğrencilerin, 
ders saatleri dışında, pansiyonlarda eğitim-öğretimi ve gözetiminden sorumlu kişiler, (Çıraklık Eğitimi 
Merkezlerinde Parasız Yatılı Yönetmeliği Madde 3). 

 

9.8.Yetişkin Eğitimi ve Öğretimi Öğretmenlerinin ve Eğiticilerinin Hizmet Koşulları  

Yaygın eğitim kurumlarının hizmet koşulları, özlük hakları, çalışma saatleri, sınıf içi ve dışı ek görevleri ve 
emeklilik durumları, birkaç temel farklılık dışında Millî Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak görev yapan 
eğiticilerin özlük haklarından daha farklı değildir ve aynı yasalarla görevleri tanımlanmakta ve hizmet koşulları 
belirlenmektedir. Yaygın eğitim kurumlarında çalışan öğretim personelinin temel farklılığı çalışma saatleri ve 
yayıldığı süredir. Nitekim 2014 yılında bazı değişikliklere uğramış olan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve 
Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik’te önemli bir nokta 
vurgulanmaktadır. Bu kurumlar “Tam gün tam yıl eğitim; meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 
fizikî kapasitelerinden azamî derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak 
üzere 07.00-22.00 saatleri arasında yapılan eğitim ve öğretimi,” (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve 
Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, Madde 4/1-j) esaslarına göre 
hizmetlerini yürütürler. 

Yine aynı Yönetmelikte “diğer eğitim kurumları gibi yaygın eğitim kurum müdürleri de kendi okullarında görevli 
öğretenlerin eğitim programlarının dengeli dağıtımından sonra aylık karşılığı ders saatini doldurmayan 
öğretmenleri 15 gün içinde il müdürlüklerine yazılı olarak bildirmek durumundadırlar”, ibaresi göze 
çarpmaktadır. Bu da yaygın eğitim kurumları öğretmenlerinin maaş karşılığı ders saatini dolduramamaları 
durumunda kadrolarının bulunduğu kurum dışında görevlendirilebileceklerini işaret etmektedir. 

 

9.9.Yetişkin Eğitimi ve Öğretimi Öğretmenlerinin ve Eğiticilerinin Sürekli Mesleki Gelişimleri  

On this page  
Yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin hizmet koşulları, özlük hakları, çalışma saatleri, sınıf içi ve dışı 
ek görevleri ve emeklilik durumları, birkaç temel farklılık dışında Millî Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak 
görev yapan eğiticilerin özlük haklarından daha farklı değildir ve aynı yasalarla görevleri tanımlanmakta ve 
hizmet koşulları belirlenmektedir. Dolayısıyla, bu kurumlarda görevli öğretmenlerin ve idarecilerin sürekli 
eğitim çalışmalarına katılımı, diğer formel eğitim veren okullarınkinden farklı değildir. Türkiye’de öğretmenlerin 
(yükseköğretim hariç) hizmet içi eğitimi ve daha üst düzeydeki eğitim ve gelişimleri Millî Eğitim Temel 
Kanunu’nun 48 ve 49. maddeleri, 657 sayılı Kanunun 214. Maddesi ile 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının 
Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15. maddesi ve Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği 
çerçevesinde düzenlenip yürütülmektedir. Bakanlık hizmet içi eğitim ihtiyacını; bilim ve teknolojideki 
gelişmeleri, yönetici raporlarını, denetim raporlarını, personelin taleplerini, araştırma sonuçlarını, kurul 
önerilerini, anketleri, ilgili mevzuatı, birim veya kurumların ihtiyaçlarını, kalkınma planlarını, hükümet 
programlarını, şura kararlarını, eylem planlarını ve diğer üst belgeleri dikkate alarak tespit eder. Öğretmen 
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce merkezî, İl Millî Eğitim 
Müdürlüklerince de mahallî yıllık hizmet içi eğitim planları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Öğretmenlerle 
ilgili hizmet içi eğitim faaliyetleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, eğitim-öğretim sınıfı 
dışında kalan personelin hizmet içi eğitimleri ise İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Hizmet 
içi eğitim etkinlikleri yoluyla öğretmenlere; uyum, bilgi yenileme, geliştirme ve üst görevlere hazırlama, alan 
değiştirme, pedagojik formasyon, yabancı dil, bilgisayar, özel eğitim gibi alanlarda mesleki ve kişisel gelişim 
eğitimleri verilmektedir.  

10.Yönetim ve Diğer Eğitim Personeli  

Bu bölüm, Türkiye'de eğitim çalışmalarında görev alan yönetim ve diğer eğitim personelini, denetimden 
sorumlu görevlileri ve rehberlik ile diğer eğitsel çalışmalardan sorumlu personeli okul öncesi ve okul 
eğitiminden yükseköğretime ve yaygın eğitim öğretime kadar ele almaktadır. 

 



10.1.Okul Öncesi ve Okul Eğitiminde Yönetim Personeli  

On this page  
Bu bölümde okul müdürleri gibi okulların idaresi ve/veya yönetiminden sorumlu personelin sorumlulukları ve 
rolleri açıklanarak görevlendirilme ölçütleri ve hizmet koşulları üzerinde durulacaktır. 

Atanma Ölçütleri 

Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarının yöneticileri Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı 
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğiyle görevlendirilmektedir. Bu 
yönetmelik yöneticilerin niteliklerini, okul özelliklerine göre yönetici adaylarının ne tür yeterlik ve özellikler 
sergilemesi gerektiğini, hizmet sürelerini ve diğer çalışma koşullarını belirler. Buna göre: Millî Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum yöneticilerinin (müdür, müdür başyardımcısı, müdür 
yardımcısı) görevlendirilmeleri 2017 yılında çıkarılan bir yönetmelikle (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim 
Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik) yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu 
Yönetmeliğin 5. Maddesine göre yönetici görevlendirilmesinin genel şartları şunlardır: 

a) Yükseköğretim mezunu olmak. 

b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak. 

c) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık 
karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 

ç) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik 
görevi üzerinden alınmamış olmak. 

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, 
ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf 
tutulmuş olmak. 

Müdür olarak görevlendirileceklerin ayrıca aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları da gerekir: 

a. Müdür olarak görev yapmış olmak. 

b. Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya 
toplam en az bir yıl görev yapmış olmak. 

c. Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak. 

Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin ise aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir: 

a. Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev 
yapmış olmak. 

b. Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak. 

c. Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak. 

 

Eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmeleri, ilgili yönetmelik gereğince Bakanlık, il/ilçelerde oluşturulan 
komisyonlar marifetiyle yürütülmektedir (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik, Madde 8-13). 

Hizmet Koşulları 

Örgün eğitim kurumu, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından 
yönetilir. Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini 
düzenlemeye, yürütmeye ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, kalite yönetimi anlayışına uygun olarak okulun 
yönetilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur. Müdür; okulun öğrenci, her türlü eğitim ve 
öğretim, yönetim, personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, eğitici ve sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, 



taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri görevler 
ile Bakanlık ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince verilen görevler ile görev tanımında belirtilen diğer görevlerin 
yerine getirilmesini sağlar. Bakanlık mevzuat hükümleri gereğince müdür başyardımcısı, müdürün olmadığı 
zamanlarda müdüre vekâlet eder ve müdürden sonra okulun yönetiminde birinci derecede sorumludur. Müdür 
başyardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir. Müdür 
yardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir. Müdürün ve 
müdür başyardımcısının olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder(Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği- Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği). Ayrıca döner sermayeli okullarda teknik 
müdür yardımcısının ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan mesleki eğitim programlarının 
tür ve özelliklerine göre alan/bölüm, atölye, laboratuvar şefliklerinde görev yapan şeflerin de yönetim görevleri 
bulunmaktadır (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği). Öğretmenler, kendilerine verilen grup/sınıf/şubede eğitim 
ve öğretim faaliyetlerini, eğitim ve öğretim programında belirtilen esaslara göre planlamak ve uygulamak, ders 
dışında okuldaki eğitim ve öğretim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda mevzuatta belirtilen 
görevleri yerine getirmekle yükümlüdür (Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları, 
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği). Eğitim kurumlarında sayılan bu görevliler dışında eğitsel ve yönetsel 
konularda yöneticilere yardımcı olmak üzere ücret tespit, satın alma ve muayene ve teslim komisyonu gibi 
komisyonlarla, okulun durumuna göre; usta öğretici, memur, aşçı, kaloriferci, şoför, teknisyen gibi personel 
bulunur (Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliği). 

 

10.2.Okul Öncesi ve Okul Eğitiminde Eğitim Kalitesini Denetleyen Personel  

On this page  

Atanma Ölçütleri 

Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin rehberlik ve teftişini sağlamak amacıyla 
gerekli görülen illerde Bakan onayı ile çalışma merkezleri kurulabilir veya bu merkezler aynı yolla kaldırılabilir. 
Teftiş Kurulu Başkanlığında ve çalışma merkezlerinde yeterli sayıda Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık Maarif 
Müfettiş Yardımcısı istihdam edilir. 

Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için: 

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme 
fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak 

Ayrıca, Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına, öğretmenlikte seki yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar 
arasından ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olanlar arasından da atama yapılabilir. 

Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görevlendirildikleri çalışma merkezinde 
en az bir yıl çalışmaları esastır. Başkanlık, hizmetin gereği ve ihtiyaç halinde bu süre kaydını gözetmeden 
Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görevlendirildiği çalışma merkezini 
değiştirebilir. 

Hizmet Koşulları 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının rehberlik, işbaşında 
yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri Bakanlık Maarif Müfettişleri 
aracılığıyla yürütülmektedir. 

 

10.3.Okul Öncesi ve Okul Eğitiminde Rehberlik ve Danışmanlıktan Sorumlu Eğitim Personeli  

On this page  



İlköğretim kurumları ile ortaöğretim ve mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrencilere yardımcı olmak ve 
destek vermek amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi bulunur. Burada rehber öğretmenler 
görev yapar. Ayrıca il ve ilçelerde daha profesyonel destek vermek amacıyla rehberlik araştırma 
merkezleri(RAM’lar) bulunur. Bu merkezlerde, eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin gerekli her türlü çalışmalarla birlikte ildeki özel 
eğitim ihtiyacı olan bireylerin  eğitsel değerlendirme ve tanılamaları ve bu bireylere yönelik rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetleri yürütülür. RAM’larda rehber öğretmenlerin yanı sıra psikologlar, özel eğitim 
öğretmenleri ve buna benzer uzmanlar görev yapar. 

 

10.4.Okullarda Çalışan Diğer Eğitim Personeli veya Personeller  
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Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, eğitim ve öğretim kadrosu dışında büro hizmetlerini sunan personelin 
yanı sıra yaşamsal hizmetleri sunan temizlik, güvenlik, varsa yemek hizmetleri ve teknik hizmetleri sunan 
personel bulunmaktadır. Bunlar dışında okullarda, tür ve özelliklerine göre sağlık hizmetlerini yürüten personel 
ve kütüphaneci kadrolarında personel de bulunmaktadır. Tüm bu personelin özlük hakları, çalışma ve emeklilik 
koşulları Devlet Memurları Kanunu’na tabidir. 

Öğretmen Dışı Personelin Hizmet İçi Eğitimi 

652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince 
öğretmen dışı personelin kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamak için hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 
planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.  

 

Yıllar MERKEZİ HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ 
MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM 
FAALİYETLERİ 

 
Faaliyet Sayısı Katılan Sayısı Faaliyet Sayısı  Katılan Sayısı 

2013 187 20.240 1.866 45.235 

2014 124 12.766 1.918 33.402 

2015 249 30.017 11.022 119.963 

2016 194 19.242 6.184 227.018 

2017 89 22.052 5.942 166.002 

Total 843 
104.317 26.932 591.620 

 

10.5.Yükseköğretimde Yönetim Personeli  

Yükseköğretime bağlı eğitim ve araştırma kurumlarında görev yapan yönetim personelinin çalışma esasları, 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre üniversite organları, rektör, senato, yönetim kurulu olarak 
belirlenmiştir (Maddeler: 13-15).  

Atanma Koşulları 

Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör 
ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır. 

Üniversite Senatosu, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte 
kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur 
(Yükseköğretim Kanunu; Madde 14). Senato, üniversitenin akademik organıdır ve temel olarak üniversitenin 
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında kararlar alır. Üniversite Yönetim 



Kurulu ise rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil 
edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Yönetim Kurulu, Üniversitenin 
idari faaliyetlerinde rektöre yardımcı bir organ olup temel olarak faaliyet plan ve programlarının hazırlanmasını 
ve uygulanmasını sağlamada rektöre yardım etmek, üniversitedeki diğer birimlerin önerilerini dikkate alarak 
yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını inceleyerek kendi önerileriyle birlikte rektörlüğe sunar 
(Yükseköğretim Kanunu; Madde 15). Üniversitelerde üç temel birim olarak fakülteler, enstitüler ve 
yüksekokullar bulunur. Fakülteler bir dekan tarafından yönetilir. Dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden 
veya dışından üç profesör arasından, Yükseköğretim Kurulu tarafından üç yıl süre ile seçilir ve atanır. (Madde 
15). Fakülte bünyesinde akademik bir organ olan ve daha çok fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve 
yayım faaliyetleriyle görevli ve dekanın başkanlığında bir fakülte kurulu ile bu kurulun üç yıl için seçeceği üç 
profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşan ve fakültenin idari işleyişinde dekana yardımcı olan 
fakülte yönetim kurulu bulunur (Madde 17, 18). Enstitü ve yüksekokulların da fakültelerdeki yapı ve işleyişe 
benzer yönetim organları vardır ve bu organlarda (kurullar ve yönetim kurulları) hem öğretim üyeleri hem de 
öğrenciler temsil edilmektedir. (Madde 19-20). Üniversitelerde, yetkiler büyük ölçüde rektörlerde toplanmış 
olmasına karşın, öğretim üyelerinin katılımcı süreçlerinden (Senato, Fakülte kurulu, fakülte yönetim kurulu gibi) 
söz edilebilir.  

Hizmet Koşulları 

Yükseköğretim yöneticilerinin (rektör, müdür, dekan, vb) maaş, çalışma zamanları, yıllık izinleri, emeklilik 
koşulları gibi konuları öğretim elemanlarıyla aynı yasal düzenlemeye tabiidir. Ancak, yönetim görevinden dolayı 
ek ödeme alırlar ve disiplin soruşturmaları özel düzenlemeye tabiidir (Yükseköğretim Kurumları Yönetici, 
Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği). 

 

10.6.Yükseköğretimde Çalışan Diğer Eğitim Personeli veya Personeller  

Yükseköğretimde öğretim üyeleri dışında, dışında büro hizmetlerini sunan personelin yanı sıra yaşamsal 
hizmetleri sunan temizlik, güvenlik, varsa yemek hizmetleri ve teknik hizmetleri sunan personel bulunmaktadır. 
Bunlar dışında kurumlarda, tür ve özelliklerine göre sağlık hizmetlerini yürüten personel ve kütüphaneci 
kadrolarında personel de bulunmaktadır. Bir diğer eğitim personeli, üniversite rektörlükleri tarafından 
öğrencilere rehberlik ve psikolojik destek sağlamakla yükümlü olan öğrenci danışman merkezlerinde istihdam 
edilen rehberlik ve psikolojik danışmanlarıdır.  Tüm bu personelin özlük hakları, çalışma ve emeklilik koşulları 
Devlet Memurları Kanunu’na tabidir. Ayrıca, okullarda kadrolu personelin dışında temizlik, güvenlik, yemek 
hizmetleri vb. işlerde SGK mevzuatı kapsamında geçici personel çalıştırılmaktadır. 

 

10.7.Yetişkin Eğitimi ve Öğretiminde Çalışan Yönetim Personeli  

Yaygın eğitim kurumları yöneticileri de dâhil olmak üzere, Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı tüm eğitim 
kurumlarının yöneticileri aynı yönetmelikle görevlendirilmektedir. Bu yönetmelik yöneticilerin niteliklerini, okul 
özelliklerine göre yönetici adaylarının ne tür yeterlik ve özellikler sergilemesi gerektiğini, hizmet sürelerini ve 
diğer çalışma koşullarını belirler. Buna göre: Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum 
yöneticilerinin (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) görevlendirilmeleri 2018 yılında çıkarılan bir 
yönetmelikle (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin 
Yönetmelik) yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 5. Maddesine göre yönetici görevlendirilmesinin 
genel şartları şunlardır: 

a) Yükseköğretim mezunu olmak. 

b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak. 

c) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık 
karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 

ç) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik 
görevi üzerinden alınmamış olmak. 



d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, 
ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf 
tutulmuş olmak. 

Müdür olarak görevlendirileceklerin ayrıca aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları da gerekir: 

a. Müdür olarak görev yapmış olmak. 

b. Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya 
toplam en az bir yıl görev yapmış olmak. 

c. Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak. 

Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin ise aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir: 

a. Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev 
yapmış olmak. 

b. Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak. 

c. Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak. 

Eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmeleri, ilgili yönetmelik gereğince Bakanlık, il/ilçelerde oluşturulan 
komisyonlar marifetiyle yürütülmektedir (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik, Madde 8-13). 

 

 

10.8.Yetişkin Eğitimi ve Öğretiminde Çalışan Diğer Eğitim Personeli veya Personeller  
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Yetişkin Eğitimi ve Öğretiminde sayılan bu görevliler dışında okulun durumuna göre; usta öğretici, memur, 
tabip, psikolog, aşçı, kaloriferci, şoför, teknisyen gibi hizmetliler bulunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Kalite Güvencesi  



 

MEB Kalite Güvence sistemi çalışmaları iki birim tarafından yürütülmekte ve Türk Milli Eğitim Sisteminin kalitesi 
bu yaklaşım ile güvence altına alınmaktadır.   

1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile strateji geliştirme ve mali 
hizmetler birimlerine verilen görevleri Milli Eğitim Bakanlığı adına yapmak görevi Strateji Geliştirme 
Başkanlığına verilmiştir. Bakanlığımız tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve 
denetimini ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata önceden belirlenmiş amaç ve 
hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara 
dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmek 
görevi ise Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığına verilmiştir. Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından okullardaki 
öğrenme ve öğretme sürecinin geliştirilmesi, öğrencilerin öğrenmesini geliştirme çalışmalarına yönelik 
standartlar oluşturma çalışmalarına devam edilmektedir. Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından okul ve kurumların 
sunduğu hizmetlerin kalite ve verimliliğinin artırılmasına yönelik denetim hizmetleri ve geliştirme çalışmaları 
yapılmaktadır.  

Bakanlığımızca belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, eğitim – öğretim kurumlarımızda sunulan 
hizmetlerin kaliteli ve verimli olarak yerine getirilmesinde okul/kurumların kurumsal performansları da önemli 
oranda belirleyici olmaktadır. Bu doğrultuda ilgili genel müdürlüklerce de sorumlu oldukları okul/kurumların 
kalitelerini geliştirmeye yönelik izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. 

 
Türkiye’de eğitim sisteminin ve eğitim kurumlarının değerlendirilmesi, denetlenmesi, izlenmesi ve rehberlik 
yapılmasına ilişkin çalışmalar ulusal düzeyde Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından, il 
düzeyinde ise 81 İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde  yürütülmektedir.  

(09/12/2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 6. Maddesi ile 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 17.Maddesi ile Bakanlığımızın rehberlik, denetim, inceleme ve soruşturma 
işlemlerinden sorumlu birimi olan Rehberlik ve Denetim Başkanlığı “Teftiş Kurulu Başkanlığı”na 
dönüştürülmüştür.  

Daha sonra 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 320. maddesi ile 
de 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten 
kaldırılmıştır. 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 320. maddesi 
ile Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri, “Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, 
Bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek,  Bakanlığın 
görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü 
kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek, Bakanlık 
tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle iş birliği 
içinde yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine 
ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, 
elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgili birimlere ve  kişilere iletmek,  Bakanlık teşkilatı ve personeli ile 
Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, 
eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde 
denetim, inceleme ve soruşturma iş ve işlemlerini Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla yapmak, her derece 
ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında 
yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini Bakanlık Maarif 
Müfettişleri aracılığıyla yürütmek” şeklinde sıralanmıştır. 

6764 Sayılı Kanun’la İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde yer alan Maarif Müfettişleri Başkanlıkları kaldırılmış, 
müdürlüklerde halen görevli maarif müfettişleri, Kanuna eklenen bir ek madde ile şahsa bağlı kadrolarda, il millî 
eğitim müdürüne bağlı olarak inceleme, araştırma rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilmişlerdir. 
6764 sayılı Kanun’a ekli 2 sayılı liste ile  Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde 50 Bakanlık Maarif Başmüfettişi, 450 
Bakanlık Maarif Müfettişi ve 250 Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı ataması öngörülmüştür. İlk 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140524-18.htm


etapta,  geçmişte Maarif müfettişi, eğitim müfettişi, millî eğitim denetçisi ve il eğitim denetmeni unvanlarına 
sahip Bakanlık teşkilatında görevli olanlar arasından mülakatla 50 başmüfettiş ve 450 müfettişin atama işlemleri 
tamamlanmıştır. Türkiye’de eğitim hizmetlerinin yürütülmesi, denetimi, izlenmesi ve geliştirilmesinden Millî 
Eğitim Bakanlığı sorumludur. Bakanlık, bu denetim, izleme ve geliştirme görevini, okul düzeyinde okul-kurum 
yöneticileri (iç değerlendirme), yerel ve ulusal düzeyde yerinde denetim (okul-kurum ziyaretleri) yoluyla yerine 
getirmektedir (dış değerlendirme). Bu dış değerlendirme, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli Bakanlık maarif 
müfettişleri aracılığıyla yerine getirilir. Dış değerlendirme sürecinde; kurumun genel değerlendirmesi yapılır. 

Eğitim kurumlarının kalitesinin değerlendirilmesi Teftiş Kurulu Başkanlığının yıllık planlamaları doğrultusunda 
dış değerlendirme şeklinde gerçekleştirilir. Kurumların rehberlik ve izleme amaçlı belirli periyotlarla genel 
denetimi yapılır. Denetimlerde Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Denetim Rehberleri kullanılır. Bakanlık 
maarif müfettişlerince okul-kurum denetimi sonucunda denetim raporlarında getirilen sorunlar ve çözüm 
önerilerinin kurumlarca yapılan gelişim planları ile uygulanma durumuna ilişkin izleme ve değerlendirme 
çalışmaları da dış değerlendirme kapsamında gerçekleştirilir. Bakanlık Maarif Müfettişleri tarafından 
gerçekleştirilen okul-kurum denetimlerinde eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetim faaliyetleri ve malî iş ve işlem 
alanlarına odaklanılır. 

Öğretmenlerin bireysel değerlendirilmesinde rutin değerlendirmeleri yapmak üzere okul-kurumların 
müdürlerine sorumluluk verilmiş, öğretmenlerin her dönem en az bir kez değerlendirilmesi ve izlenmesi yoluna 
gidilmiştir. Öğretmenlerin bireysel gelişimine yardımcı olan okul müdürleri bu süreçte sorun tespit etmeleri 
halinde öğretmenin branşındaki bir müfettiş tarafından izlenmesi ve değerlendirilmesi için İl Millî Eğitim 
Müdürlüğüne  talepte bulunabilir. Diğer taraftan görevini üstün başarı ile yürüten öğretmenlerin başarı belgesi 
alması yönünde okul-kurum, il/ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerince teklif getirilebilmektedir. (07/07/2013 tarih ve 
28758 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği madde 78.) 

Okullarda kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik okul/kurumlar tarafından kurum faaliyetlerinin etkin bir 
şekilde yerine getirilebilmesi için okul yöneticileri ve öğretmenlerin katıldığı planlama ve değerlendirme 
toplantıları yapılmaktadır. Bu iç planlama ve değerlendirme süreci daha çok kurumu geliştirmeye yönelik 
zorunlu bir süreçtir. Okul müdürünün başkanlığında okulun tüm öğretmenlerinin katıldığı “öğretmenler kurulu” 
, aynı sınıf seviyesinde ders okutan öğretmenlerden oluşan “sınıf öğretmenler kurulu”, aynı şubede ders okutan 
öğretmenler ile rehberlik öğretmenlerinden oluşan “şube öğretmenler kurulu” toplantıları yapılır. Aynı dersi 
okutan öğretmenlerden oluşan 'zümre öğretmenler kurulu', okul/öğrenci ödül ve disiplin kurulu toplantıları 
yapılır. Tüm bu toplantılar yoluyla, kurumun iç değerlendirmesi yapılmakta, kurumu geliştirmeye dönük 
planlamalara ve değerlendirmelere yer verilmektedir. Zorunlu olan bu toplantılarda yapılacak görüşmelere 
ilişkin başlıklara okul-kurumların ilgili mevzuatlarında yer verilmiştir. İç değerlendirme çalışmalarına ve 
toplantılarına ilişkin raporlar ve öneriler okul-kurumun dış değerlendirmesini gerçekleştiren Bakanlık maarif 
müfettişlerince de incelenmekte ve değerlendirilmektedir. (07/07/2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve 26/07/2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan MEB Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği). 

Ayrıca 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Millî Eğitim 
Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü, İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim 
Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim ve Yurt Dışı Öğretim Genel 
Müdürlüğü bünyesinde kurulan izleme ve değerlendirme daire başkanlıklarında Bakanlığı ilgilendiren üst 
politika belgelerinde yer alan hedeflere ulaşılma durumuna ilişkin izleme ve değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığınca öğrenci, öğretmen, okul, ilçe ve il gelişim seviyelerinin ülke genelinde yıllık olarak 
izlenmesi, değerlendirilmesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kalite Endeksinin oluşturulması amacıyla ilgili 
paydaşların katılımı ile Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan “Millî Eğitim Kalite Çerçevesi” kabul edilmiştir. 
(Yüksek Planlama Kurulu'nun 6/3/2015 Tarih ve 2015/6 Karar Numarası ile Resmî Gazete) 

 Millî Eğitim Kalite çerçevesinde yer alan göstergelerin Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların kalite 
standartlarının izlenmesinde esas alınması hedeflenmiştir. Millî Eğitim Kalite çerçevesi 14 Alan, 57 Alt Alan, 472 
Alt Alan bileşeninden oluşmaktadır.  Millî Eğitim Kalite Çerçevesinde, öğrenci temel kazanımları, beşerî altyapı, 
malî ve fiziksel altyapı, hazır oluş, eğitim ortamı ve çevre, sosyal alanların katılımı, hayat boyu öğrenme, 
hareketlilik, başarı ve geçişler, izleme ortamı, risk değerlendirme, izleme faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve izleme 
alanları ile bu alanlara yönelik alt alanlar ve alt alan bileşenleri yer almaktadır.  Millî Eğitim Kalite Çerçevesinin 

http://rdb.meb.gov.tr/www/yayinlarimiz/icerik/13


amacı, eğitim ve öğretimde kurumsal kalite düzeyinin ölçülerek geliştirilmesi, performans yönetimi ve 
geliştirmesine temel teşkil edecek verilerin toplanması ve yönetilmesidir. Kurulacak altyapı ile sürdürülebilir 
kalite yönetim sisteminin kurulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda Millî Eğitim Kalite Çerçevesi modülü 
oluşturulmuş, Millî Eğitim Kalite Çerçevesi kriterlerinin ilgili Bakanlık Modülleri ile bağlantısı kurulmuş ve 
buralardan gerekli verileri alması sağlanmış kullanıma hazır hale getirilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı Kurumsal 
Performans Yönetim Sistemi modülündeki performans göstergeleri ile eşleştirilmiş olan Millî Eğitim Kalite 
Çerçevesi kriterleri ile ilgili 81 ilde pilot çalışması yapılmıştır. Millî Eğitim Kalite Çerçevesi modülüne  
https://kalitecercevesi.meb.gov.tr/ adresi üzerinden giriş yapılabilmektedir. 

Millî Eğitim Kalite Çerçevesi ile kurumların ve hizmet birimlerinin kaliteyi sürdürebilirlikleri ve uygulamaları 
izlenecek ve buna göre bütün kurumlarımızın kaliteyi yakalamalarına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Sistem, 
okullarımızın yönetim sistemimizin geliştirilmesini, stratejik planın uygulanmasını, performansının izlenmesini, 
değerlendirilmesini ve iyileştirilmesine rehberlik eden bir kalite güvence sistemin kurulmasını sağlayacak en 
önemli bileşenlerden biri olacaktır. Türkiye’deki eğitimin kalite haritası belirlenecek, okul/kurumlar belli 
kriterlere göre değerlendirilerek aralarında farklılık olan okul/kurumlar için iyileştirme ve geliştirme çalışmaları 
yapılacaktır. Millî Eğitim Kalite Çerçevesi eyleme geçtiğinde Okul/kurumlar kalite endekslerine göre 
puanlandırılacak ve Türk Eğitim Sisteminin kalitesi uluslararası standartlara göre ölçülecektir. Başarının ve 
başarısızlığının nedenleri verilere dayalı olarak tespit edilecek ve geliştirme çalışmaları yapılabilecektir. Millî 
Eğitim Kalite Çerçevesi'nde belirlenen bileşenlere göre okul/kurumların, ilçe ve illerin başarı durumları analiz 
edilerek izlenip raporlanabilecek ve buna göre eğitim politikalarının üretilmesinde geçerli, güvenilir veriye 
dayalı bir mekanizma kurulmuş olacaktır.  

25 Mart 2018 tarihli ve 30371 sayılı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite 
Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik” ile örgün ve yaygın eğitim öğretim programları ile yaygın ve 
serbest öğrenmelerin doğrulanması sonucu düzenlenen tüm yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanması, 
kalite güvencesinden sorumlu kurumların belirlenmesi, kalite güvence ölçütlerinin tanımlanmasının 
belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) kapsamında Millî Eğitim kalite 
çerçevesi, öz değerlendirme ve kalite sisteminin oluşturulması ile ilgili tedbir maddesi bulunmaktadır. Bu tedbir 
maddesinin ilgili faaliyet maddeleri arasında; Millî Eğitim Kalite Çerçevesinin Uygulamaya Konulması ve Eğitim 
Kalite Endeksinin hazırlanması ile ilgili çalışmalara başlanması, Öz değerlendirme uygulamalarında farkındalık 
oluşturulmasına yönelik modülün hazırlanması, MTE okul ve kurumlarına kalite sistemi ile ilgili bilgilendirme 
yapılması, çalışmaları yapılmaktadır. 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) oluşturulmasına yönelik ilk çalışmalar, YÖK tarafından 2005 
yılında Bergen’de gerçekleştirilen ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin oluşturulmasını karara bağlayan Bakanlar 
Toplantısı sonrasında başlatılmıştır. TYYÇ’nin, YÖK tarafından tamamen onaylanması 21.01.2010 tarihli 
Yükseköğretim Kurulu Genel Kurul Kararı ile olmuştur ve tüm yükseköğretim kurumlarının bu doğrultuda 
yapılanması gerekmektedir. 

Yükseköğretimde kalite güvencesi oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında Yükseköğretim kurumlarında 
eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve 
bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki 
ve sorumluluklara ilişkin esasların düzenlendiği Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 23 Temmuz 2015 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu yönetmelik çerçevesinde Yükseköğretim Kalite Kurulu oluşturulmuştur. Bu yönetmeliğe göre, yükseköğretim 
kurumları, kendi kurumlarında uygulanacak iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması ve işletilmesi ile iç ve 
dış değerlendirme sürecinin bu konuda hazırlanacak uygulama esasları kapsamında yürütülmesini sağlamakla 
yükümlüdür.  

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun idari ve mali yapısı ile işleyişine ilişkin hususlar, 7033 sayılı "Sanayinin 
Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun" ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek Madde 35 hükümlerine göre 
yeniden düzenlenmiştir ve 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu 
yasal düzenleme ile Yükseköğretim Kalite Kurulu idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel 
bütçeli bir yapı haline gelmiştir. (http://www.yok.gov.tr/web/kalitekurulu). 

https://kalitecercevesi.meb.gov.tr/
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150723-3.htm
http://www.yok.gov.tr/web/kalitekurulu


11.1.Okul Öncesi ve Okul Eğitiminde Kalite Güvencesi  

On this page  

Sorumlu Kurumlar 

Okul Öncesi Eğitim 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, 
değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri Bakanlık maarif müfettişleri aracılığıyla 
yürütülmektedir. Bu denetimlerde okul öncesi eğitim kurumlarında (kamu ve özel) kurum faaliyetleri 
değerlendirilir ve rehberlik faaliyetlerinde bulunulur. Müfettişlerce yapılan “kurum” denetimi sonunda kurum 
faaliyetlerinin değerlendirilmesine yönelik raporlar hazırlanır. Hazırlanan denetim raporlarında tespit edilen 
sorunların çözümüne yönelik kurumlarca gelişim planları yapılır. Gelişim planlarının uygulanma durumuna 
ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılır. Kurumun 
değerlendirilmesinde Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Denetim Rehberleri 
kullanılır. 

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin bireysel değerlendirilmesinde rutin 
değerlendirmeleri yapmak üzere okul-kurumların müdürlerine sorumluluk verilmiş, öğretmenlerin her dönem 
değerlendirilmesi ve izlenmesi yoluna gidilmiştir. Öğretmenlerin bireysel gelişimine yardımcı olan okul 
müdürleri bu süreçte branşa özel sorun tespit etmeleri halinde okul öncesi branşındaki bir müfettiş tarafından 
izlenmesi ve değerlendirilmesi için il/ilçe Millî Eğitim Müdürlüğüne başvuruda bulunabilmektedirler. Diğer 
taraftan çalışmalarında başarılı bulunan öğretmenlere başarı belgesi alması yönünde de okul-kurum İl/ilçe Milli 
Eğitim Müdürlüklerince teklif getirilebilmektedir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarında kalite güvencesinin sağlanması için iç değerlendirme sürecine okul yöneticileri 
ile birlikte öğretmenler de katılmaktadır. Okul öncesi eğitim kurum müdürünün başkanlığında okulun tüm 
öğretmenlerinin katıldığı “öğretmenler kurulu” toplantıları ve “"zümre öğretmenler kurulu" toplantılarında 
kurumun iç değerlendirmesi yapılmakta, kurumu geliştirmeye dönük planlamalara yer verilmektedir. Zorunlu 
olan bu toplantılarda yapılacak görüşmelere ilişkin başlıklar kurumların ilgili mevzuatında yer almaktadır. İç 
değerlendirme çalışmalarına ve toplantılarına ilişkin raporlar ve öneriler okul öncesi eğitim kurumunun dış 
değerlendirmesini gerçekleştiren maarif müfettişlerince de incelenmekte ve 
değerlendirilmektedir.  (26/07/2014 tarih ve 29072 sayılı Remi Gazetede yayınlanan MEB Okul Öncesi Eğitim Ve 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği) 

Millî Eğitim Kalite Çerçevesi, 

Millî Eğitim Kalite çerçevesinde yer alan göstergeler ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim 
kurumlarının kalite standartları da izlenebilecektir. Millî Eğitim Kalite Çerçevesinde, öğrenci temel kazanımları, 
beşerî altyapı, malî ve fiziksel altyapı, hazır oluş, eğitim ortamı ve çevre, sosyal alanların katılımı, hayat boyu 
öğrenme, hareketlilik, başarı ve geçişler, izleme ortamı, risk değerlendirme, izleme faaliyetleri, bilgi ve iletişim 
ve izleme alanları ile bu alanlara yönelik alt alanlar ve alt alan bileşenleri yer almaktadır. Millî Eğitim Kalite 
Çerçevesinde belirlenen bileşenlere göre illerin okul öncesi kurumlarının başarıları analiz edilerek izlenip 
raporlanabilecek ve buna göre eğitim politikalarının üretilmesinde geçerli, güvenilir veriye dayalı bir mekanizma 
kurulmuş olacaktır. (Yüksek Planlama Kurulu'nun 6/3/2015 Tarih ve 2015/6 Karar Numarası ile Resmî Gazete) 

İlköğretim ve Ortaöğretim 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, 
değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla 
yürütülmektedir. 

Millî Eğitim Kalite Çerçevesi, 

Millî Eğitim Kalite çerçevesinde yer alan göstergeler ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim 
kurumlarının kalite standartları da izlenebilecektir. Millî Eğitim Kalite Çerçevesinde, öğrenci temel kazanımları, 
beşerî altyapı, malî ve fiziksel altyapı, hazır oluş, eğitim ortamı ve çevre, sosyal alanların katılımı, hayat boyu 
öğrenme, hareketlilik, başarı ve geçişler, izleme ortamı, risk değerlendirme, izleme faaliyetleri, bilgi ve iletişim 
ve izleme alanları ile bu alanlara yönelik alt alanlar ve alt alan bileşenleri yer almaktadır. Millî Eğitim Kalite 

http://tkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_11/14010033_okuloncesi_egitim_kurumlari_rehberlik_ve_denetim_rehberi_2016.doc


Çerçevesinde belirlenen bileşenlere göre illerin okul öncesi kurumlarının başarıları analiz edilerek izlenip 
raporlanabilecek ve buna göre eğitim politikalarının üretilmesinde geçerli, güvenilir veriye dayalı bir mekanizma 
kurulmuş olacaktır. (Yüksek Planlama Kurulu'nun 6/3/2015 Tarih ve 2015/6 Karar Numarası ile Resmî Gazete) 

Kalite Güvencesi için Yöntem ve Yaklaşımlar 

Okul Öncesi Eğitim 

Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından gerçekleştirilir. Müdür; 
mevzuata uygun olarak okulun bütün işlerini düzenlemeye, yürütmeye ve denetlemeye yetkilidir. Okul öncesi 
eğitim kurumu müdürü, kalite yönetimi anlayışına uygun olarak okulun yönetilmesi, değerlendirilmesi ve 
geliştirilmesinden sorumludur. Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ders içi 
etkinliklerinin gözlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve izlenmesi okul müdürünün görev alanına 
girmektedir. 

Maarif Müfettişleri Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan yıllık planlamalar çerçevesinde okul öncesi eğitim 
kurumları Bakanlık maarif müfettişleri tarafından denetlenir değerlendirilir ve rehberlik faaliyetlerinde 
bulunulur.  Denetim rehberlerinde yer alan eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetim faaliyetleri ve malî iş ve işlemler 
süreçler gibi alanlarda gösterge ve prosedürlere göre değerlendirmeler yapılır, tespitler ve kurumun gelişimine 
dönük öneriler geliştirilir. Sonuçlar öğretmen ve yöneticilerle paylaşılır. Hazırlanan denetim rehberleri Teftiş 
Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayınlanmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumları denetim rehberi 
hazırlanırken, Millî Eğitim Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde belirtilen denetim hizmetlerinin 
çeşitleri referans alınmıştır. Denetim rehberleri ile maarif müfettişlerine denetimlerde yol göstermek, kurum 
denetimlerinde ülke genelinde uygulama birliği sağlamak ve sorunlu alanların önceliklendirilerek denetim 
yapılmasını gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Denetimlerde, yürürlükteki hukuki düzenlemeler dikkate 
alınmaktadır. Ayrıca denetim rehberinde yer almayan hususlar için ilgili mevzuat hükümlerine göre rehberlik ve 
denetim yapılmaktadır. 

Maarif müfettişleri tarafından gerçekleştirilen okul-kurum denetimleri eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetim 
faaliyetleri ve malî iş ve işlemler süreçler alanlarında gerçekleştirilmektedir. 

Rehberde bu üç alana ait alt alanlar ve kriterler bulunmaktadır. Alanlara göre alt alanlar aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir. Bunlar; 

1. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 

 Eğitim-Öğretim Süreçleri- Eğitim-Öğretim Ortamları 

 Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Sonuçları- Öğretim Etkinlikleri 

 Sorunlar- Eğitim Etkinlikleri 

 Çözüm Önerileri- Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Sonuçları 

 Sorunlar 

 Çözüm Önerileri 

2.  Yönetim Faaliyetleri 

 Yönetim Süreçleri- Araştırma ve Planlama 

 Yönetim Faaliyetleri Ve Sonuçları- Örgütleme 

 Sorunlar- Komisyon, Birlik ve Ekiplerin Çalışmaları 

 Çözüm Önerileri- Öğrenci İşleri 

 İnsan Kaynakları İş ve İşlemleri 

 Denetim, İzleme ve Değerlendirme 

 İletişim ve Eşgüdüm 

 Bilişim Sistemleri 

 Yönetim Faaliyetlerinin Sonuçları 

 Sorunlar 

 Çözüm Önerileri 



3. Mali İş ve İşlemler 

 Mali Kaynakların Kullanım Süreçleri- Mali Kaynakların Kullanımı 

 Mali Kaynaklar Ve Kullanımı- Taşınır Mal İşlemleri 

 Döner Sermaye İş Ve İşlemleri- Sorunlar 

 Taşınır Mal İşlemleri- Çözüm Önerileri 

 Sorunlar Çözüm Önerileri 

4. İzleme ve Değerlendirme 

5. Yönetici Bilgileri 

6. Örnek Uygulamalar 

7. Genel Değerlendirmeler 

Denetim raporlarında tespit edilen sorunlara ilişkin tanımlamalara yer verilmekte ve tanımlanan sorunlara 
dönük öneriler geliştirilmektedir. Raporlar, okullara tebliğ edilmekte aynı zamanda İl/ilçe Millî Eğitim 
Müdürlüğüne de bir sureti iletilmektedir. Müfettişlerin tespitleri doğrultusunda kurumlarca gelişim planları 
yapılmaktadır. Kurumlarca yapılan gelişim planlarında her bir denetim alanı altında ve tanımlanan her bir sorun 
için; 

Çözümü Gerçekleştirecek Sorumlu Birim/Okul/Kurum 

 Çözüm İçin İş birliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar 

 Çözüme Yönelik Yapılacak Faaliyetler 

 Çözüm İçin Öngörülen Süre (Ay-Yıl) 

gibi başlıklara yer verilmektedir. Gelişim planı doğrultusunda okul-kurumun gelişimi İl/ilçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri tarafından izlenmektedir. 

İlköğretim ve Ortaöğretim   

Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının denetimlerinde Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan denetim 
rehberleri kullanılır.  

 

11.2.Yükseköğretimde Kalite Güvencesi  

On this page  

Sorumlu Birimler 

Türkiye’deki yükseköğretim sisteminde kalite güvencesinden sorumlu olan kurum Yükseköğretim Kurulu’dur 
(YÖK). Tüm üniversitelerin idari ve akademik anlamda bağlı olduğu YÖK’ün çalışmaları ve görev tanımları 1981 
yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 1982 Anayasası tarafından belirlenmiştir. 01.03.2014 
tarihinde yürürlüğe giren Millî Eğitim Temel Kanun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun (Md.16) ile faaliyete giren Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü de bu 
süreçte Millî Eğitim Bakanlığı adına iş birliği birimi olarak faaliyet göstermektedir. Son yıllarda yapılan bazı 
çalışmaların yanı sıra, YÖK kuruluşundan bu güne bir yükseköğretim programı açmada kaliteyi sağlama adına 
getirdiği bazı kıstaslarla bir anlamda ön kalite denetimini hâlihazırda yapmaktaydı. Bu kıstasların yanı sıra 
akademisyen istihdamında da kıstaslar bulunmaktadır. YÖK öğretim elemanı olma kıstaslarını belirlemekte ve 
YÖK’le ilişkili bir kurum olan ‘Üniversiteler arası Kurul Başkanlığı’ ise doçentlik kriterlerini saptamaktadır. Bu 
ölçütler dışında üniversiteler kanunların ön gördüğü kıstaslar ölçüsünde kendi öğretim üyesi atama kriterlerini 
de belirlemektedir. YÖK’ün akademik programlar açma konusunda geliştirdiği ön kalite denetimi olarak 
adlandırılabilecek standartlar ve akademisyen istihdamına dair bu kıstaslar 7. Bölüm’de ele alınmıştır. Kalite 
güvencesi geliştirmek adına YÖK son yıllarda birçok çalışma sürdürmüştür. Türkiye 2001 yılında Bologna 
Süreci’ne dâhil olmuştur. 2015 yılında Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite 

http://tkb.meb.gov.tr/www/yayinlarimiz/icerik/13/2016%20http:/rdb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_12/31113740_mesleketmmerkezlerrehberlkvedenetmrehber.pdf


Güvencesi Yönetmeliği ile bu doğrultuda başlatılan çalışmalar bu geliştirmelerin en son ve en somut örneği 
olarak göze çarpmaktadır. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu, 23 Temmuz 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kalite 
Güvencesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulmuştur. Söz konusun Kurul’un görevleri şu şekildedir: 

a) Yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon ulusal politika ve stratejisini tanımlamak ve Genel Kurulun 
onayına sunmak, 

b) Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sistemlerinin kurulmasını desteklemek ve bu konuda 
yükseköğretim kurumlarına rehberlik etmek, 

c) Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde 
bulunmak, 

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili çalışmaları izlemek, ulusal ve 
uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirmek, 

d) Dış değerlendirmede ve akreditasyonda uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve kuralları belirleyerek 
Genel Kurulun onayına sunmak, 

e) Genel Kurul tarafından onaylanan dış kalite değerlendirmeleri ve akreditasyonda uygulanacak prosedürlerle 
ilgili yükseköğretim kurumlarını bilgilendirmek ve yayınlar yapmak, 

f) Yükseköğretim kurumlarının hazırlamış oldukları öz değerlendirme ve dış değerlendirilme süreci sonrası, dış 
değerlendirme raporlarını değerlendirerek kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde nihai 
raporu düzenleyip Genel Kurula sunmak, 

g) En çok beş yılda bir yapılması gereken dış değerlendirmeyi süresi geçmesine rağmen yaptırmayan 
yükseköğretim kurumları hakkında, masrafları ilgili yükseköğretim kurumundan tahsil edilmek üzere dış 
değerlendirme yaptırılmasını Genel Kuruldan talep etmek, 

ğ) Yükseköğretim kurumlarına yönelik olarak yıl boyunca gerçekleştirilen dış kalite değerlendirmeleri, 
karşılaşılan problemler ve kalite iyileştirmesi süreci ile ilgili önerileri her yılın sonunda Genel Kurula sunmak, 

h) Dış kalite değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, belirlenmiş ilke ve 
kurallar çerçevesinde tescil almak üzere Yükseköğretim Kuruluna müracaat eden özel hukuk tüzel kişilerinin 
tescil müracaatlarını değerlendirerek Genel Kurula görüş vermek, bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve 
gerekli gördüğünde bilgi almak, gerektiğinde uyarmak veya tescillerinin iptali için Genel Kurula öneride 
bulunmak, 

ı) Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde Kurulu temsil etmek, 

i) (d), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri uyarınca Genel Kurula sunduğu rapor ve görüşleri, eş zamanlı olarak Kurulun 
internet sayfasında kamuoyu ile paylaşmak, 

j) Yükseköğretim Kurulu tarafından bu Yönetmelik amaç ve kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

(2) Yükseköğretim Kalite Kurulu gerek gördüğü takdirde çalışma usul ve esaslarını belirleyeceği komisyonlar 
kurabilir, danışma kurulları oluşturabilir.  

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun idari ve mali yapısı ile işleyişine ilişkin hususlar, 7033 sayılı "Sanayinin 
Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun" ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek Madde 35 hükümlerine göre 
yeniden düzenlenmiştir ve 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu 
yasal düzenleme ile Yükseköğretim Kalite Kurulu idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel 
bütçeli bir yapı haline gelmiştir. (http://www.yok.gov.tr/web/kalitekurulu) 

 

Kalite Güvencesi için Yöntem ve Yaklaşımlar 

http://www.yok.gov.tr/web/kalitekurulu


“Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” 2005 yılında 
yayınlanmış ve 2006 yılında birkaç maddede iyileştirme yapılmıştır. Bu yönetmeliğin ışığında “Yükseköğretim 
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu” çalışmalarına başlamıştır. Yükseköğretim Akademik 
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK), Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvence Birliği 
(ENQA)’ ne yapmış olduğu üyelik başvurusu 15 Haziran 2007 tarihinde ENQA Kurulunca kabul edilmiştir. YÖK 
tarafından 2005 yılında kurulan “Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 
Komisyonu” (YÖDEK), “Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” 
kapsamında, üniversitelerin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sistematik bir biçimde 
yürütebilmeleri için gerekli süreçleri ve performans göstergelerini tanımlamıştır. 2015 yılında Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile  yeniden düzenlenen bu 
süreçler Türkiye’de üniversitelerin kalite güvencesine sahip olabilmeleri ve gerek Bologna süreci, gerekse hızla 
değişen ve dönüşen dünyanın gereksinimlerine cevap verebilecek bireyleri yetiştirmede, ülke ve dünya adına 
önem arz eden alanlarda yüksek kalitede ve etkili araştırmalar yapabilme adına, üniversitelerin performansını 
arttırmayı amaçlamaktadır. Yeni Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin genel çerçevesi ile misyonu şu 
şekilde özetlenebilir: 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği çerçevesinde kurulan, Yükseköğretim Kalite Kurulunun Misyonu 

 Bu Kurul, dış değerlendirme odaklı iki ana misyonu koordine edecektir: 

 Kurumsal Değerlendirme 

 Program Akreditasyonu 

Yükseköğretim kurumlarının her 5 yılda bir zorunlu olarak kurumsal değerlendirmeleri gerçekleştirilecektir. Bu 
değerlendirme her üniversitenin kendi misyonunu ve özgünlüğünü ön planda tutan kurumsal öz değerlendirme 
yaklaşımı esaslı olacaktır. Bu süreçteki en önemli hassasiyet ise değerlendirme sonrası, değerlendirme 
raporlarının üniversitelerin internet sayfalarında yayımlanması olacaktır. 

Program akreditasyonu ise ilgili programa ait yeterlilikler esaslı ve uluslararası kalite güvencesi normlarının da 
referans alarak düzenleneceği ilke ve esaslar dâhilinde Kurulca tescil yetkisi verilen ajanslar tarafından 
gerçekleştirilecektir. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu, yükseköğretim kurumlarında, Kalite Kurulu tarafından veya tescil yetkisi almış özel 
hukuk tüzel kişileri aracılığı ile kurumsal ve program bazında kalite güvence sistemlerinin tesisinden, belirli 
aralıklarla dış değerlendirilmesinin yapılmasından, yükseköğretim alanındaki kalite güvence çalışmalarının 
düzenlenmesi ve koordinasyonun sağlanmasından ve ilgili diğer faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur. 

 Yükseköğretim Kalite Kurulunun Görevleri  

 Yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon ulusal politika ve stratejisini tanımlamak - ve 
Yükseköğretim Kurulu’nun uygun görüşünü alarak karar vermek, 

 Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sistemlerinin kurulmasını desteklemek ve bu konuda 
yükseköğretim kurumlarına rehberlik etmek, 

 Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri 
faaliyetlerde bulunmak, 

 Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili çalışmaları izlemek, 
ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirmek, 

 Dış değerlendirmede ve akreditasyonda uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve kuralları 
belirleyerek Yükseköğretim Kurulu’nun uygun görüşünü alarak karar vermek, 

 Dış kalite değerlendirmeleri ve akreditasyonda uygulanacak prosedürlerle ilgili yükseköğretim 
kurumlarını bilgilendirmek ve yayınlar yapmak, 

 Yükseköğretim kurumlarının hazırlamış oldukları öz değerlendirme ve dış değerlendirilme süreci 
sonrası, dış değerlendirme raporlarını değerlendirerek kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri 
içerecek şekilde nihai raporu düzenleyip Yükseköğretim Kurulu’na sunmak, 

 En çok beş yılda bir yapılması gereken dış değerlendirmeyi süresi geçmesine rağmen yaptırmayan 
yükseköğretim kurumları hakkında, masrafları ilgili yükseköğretim kurumundan tahsil edilmek üzere 
dış değerlendirme yaptırılmasını Yükseköğretim Kurulundan talep etmek, 



 Yükseköğretim kurumlarına yönelik olarak yıl boyunca gerçekleştirilen dış kalite değerlendirmeleri, 
karşılaşılan problemler ve kalite iyileştirmesi süreci ile ilgili önerileri her yılın sonunda Yükseköğretim 
Kurulu’na sunmak, 

 Dış kalite değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, belirlenmiş ilke ve 
kurallar çerçevesinde tescil almak üzere müracaat eden özel hukuk tüzel kişilerinin tescil 
müracaatlarını değerlendirmek, uygun bulunanlara tescil yetkisi vermek, bu kuruluşların faaliyetlerini 
izlemek ve gerekli gördüğünde bilgi almak, gerektiğinde uyarmak veya tescillerinin iptal etmek, 

 Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde 
Yükseköğretim         Kurulu’nu temsil etmek, 

 Yükseköğretim Kurulu tarafından 2547 sayılı Kanunun amaç ve kapsamında verilen diğer görevleri 
yerine getirmek. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyelerinin Seçimi 

 Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen 5 (beş), 

 Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen 4 (dört), 

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

 Kalkınma Bakanlığı, 

 Maliye Bakanlığı, 

 Millî Eğitim Bakanlığı, 

 Sağlık Bakanlığı, 

 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 

 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 

 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, 

 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 

 Türk Akreditasyon Kurumu, 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından (TOBB) seçilen 1 (birer) üye 

 1 (bir) öğrenci temsilcisi olmak üzere; 

Toplam 21 (yirmi bir) üyeden oluşur. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nda, YÖK tarafından seçilen üyeler arasından salt çoğunlukla bir başkan seçilmekte, 
seçilen başkanda Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen üyelerden birisini Başkan Yardımcısı olarak 
belirlemektedir. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerinden öğrenci konseyi temsilcisinin görev süresi 1 (bir) yıl diğer üyelerin 
süresi ise 4 (dört) yıldır. Üyeler iki dönemden fazla üyelik yapamamaktadırlar. Yükseköğretim Kalite Kurulu 
Başkanı ve Yardımcısı Kurulda sürekli görev yaparlar ve bu göreve seçilmelerinden itibaren kurumlarından izinli 
sayılırlar. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt 
çoğunluğu ile karar alır. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun idari ve mali yapısı ile işleyişine ilişkin hususlar, 7033 sayılı "Sanayinin 
Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun" ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek Madde 35 hükümlerine göre 
yeniden düzenlenmiştir ve 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu 
yasal düzenleme ile Yükseköğretim Kalite Kurulu idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel 
bütçeli bir yapı haline gelmiştir.   

11.3.Yetişkin Eğitimi ve Öğretiminde Kalite Güvencesi  

On this page  

Sorumlu Birimler 



Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yetişkin eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, 
değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla 
yürütülmektedir. 

Yetişkin Eğitimi Kalite Güvencesi, Eğitimde Kalite Yönetim Sisteminin Kurumlar kategorisi başlığı altında 
değerlendirilir. Yetişkin eğitiminden Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Özel 
Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü sorumludur.(5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu) Millî Eğitim 
Bakanlığı Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Yetişkin Eğitiminin; İlçe düzeyindeki değerlendirmeleri 
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, İl düzeyindeki değerlendirmeleri İl Millî Eğitim Müdürlükleri, Bakanlık düzeyindeki 
değerlendirmeleri ise Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılır. 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı yetişkin eğitim kurumlarının kalitesinin değerlendirilmesi Teftiş 
Kurulu Başkanlığının yıllık planlamaları doğrultusunda dış değerlendirme yoluyla gerçekleştirilir. Bu 
denetimlerde hayat boyu öğrenme (kamu-özel) kurumlarının tüm faaliyetleri değerlendirilir ve kurumlara 
rehberlik yapılır. Müfettişlerce yapılan “kurum” denetimi sonunda kurum faaliyetlerinin değerlendirilmesine 
yönelik raporlar hazırlanır. Hazırlanan denetim raporlarında tespit edilen sorunların çözümüne yönelik 
kurumlarca gelişim planları düzenlenir. Gelişim planlarının uygulanma durumuna ilişkin izleme ve 
değerlendirme çalışmaları İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılır. Yetişkin eğitim kurumlarının 
değerlendirilmesinde Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Denetim Rehberleri kullanılır. 

Millî Eğitim Kalite Çerçevesi 

Millî Eğitim Kalite çerçevesinde yer alan göstergeler ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yetişkin Eğitimi veren 
kurumlarında kalite standartları da izlenebilecektir. Millî Eğitim Kalite Çerçevesinde, öğrenci temel kazanımları, 
beşerî altyapı, malî ve fiziksel altyapı, hazır oluş, eğitim ortamı ve çevre, sosyal alanların katılımı, hayat boyu 
öğrenme, hareketlilik, başarı ve geçişler, izleme ortamı, risk değerlendirme, izleme faaliyetleri, bilgi ve iletişim 
ve izleme alanları ile bu alanlara yönelik alt alanlar ve alt alan bileşenleri yer almaktadır. Millî Eğitim Kalite 
Çerçevesi'nde belirlenen bileşenlere göre illerin yetişkin eğitimi kurumlarının başarıları analiz edilerek izlenip 
raporlanabilecek ve buna göre eğitim politikalarının üretilmesinde önemli, güvenilir veriye dayalı bir mekanizma 
kurulmuş olacaktır. (Yüksek Planlama Kurulu'nun 6/3/2015 Tarih ve 2015/6 Karar Numarası ile Resmî Gazete) 

Kalite Güvencesi için Yöntem ve Yaklaşımlar 

Hayat Boyu Öğrenme kamu-özel) kurumlarının  denetiminde Teftiş Kurulu  Başkanlığınca hazırlanan denetim 
rehberleri kullanılır. 

Hazırlanan denetim rehberleri Teftiş Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayınlanmaktadır. Denetim rehberleri 
hazırlanırken, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenen denetim hizmetlerinin çeşitleri 
referans alınmıştır. Rehber ile maarif müfettişlerine denetimlerde yol göstermek, kurum denetiminde uygulama 
birliği sağlamak ve sorunlu alanların önceliklendirilerek denetim yapılmasını gerçekleştirmek amaçlanmıştır. 
Denetimlerde yürürlükteki hukuki düzenlemeler dikkate alınmaktadır. Ayrıca denetim rehberinde yer almayan 
hususlar için ilgili mevzuat hükümlerine göre rehberlik ve denetim yapılmaktadır. 

Bakanlık Maarif müfettişleri tarafından gerçekleştirilen yetişkin eğitim kurumları denetimleri eğitim-öğretim 
faaliyetleri, yönetim faaliyetleri ve malî iş ve işlemler  alanlarında gerçekleştirilmektedir. 

Rehberde bu üç alana ait alt alanlar ve kriterler bulunmaktadır. Alanlara göre alt alanlar aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir. Bunlar; 

1. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 

 Eğitim-Öğretim Süreçleri- Eğitim-Öğretim Ortamları 

 Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Sonuçları- Öğretim Etkinlikleri 

 Sorunlar- Eğitim Etkinlikleri 

 Çözüm Önerileri- Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Sonuçları 

 Sorunlar 

 Çözüm Önerileri 

http://goo.gl/eqpYpF


2.  Yönetim Faaliyetleri 

 Yönetim Süreçleri- Araştırma ve Planlama 

 Yönetim Faaliyetleri Ve Sonuçları- Örgütleme 

 Sorunlar- Komisyon, Birlik ve Ekiplerin Çalışmaları 

 Çözüm Önerileri- Öğrenci İşleri 

 İnsan Kaynakları İş ve İşlemleri 

 Denetim, İzleme ve Değerlendirme 

 İletişim ve Eşgüdüm 

 Bilişim Sistemleri 

 Yönetim Faaliyetlerinin Sonuçları 

 Sorunlar 

 Çözüm Önerileri 

3. Mali İş ve İşlemler 

 Mali Kaynakların Kullanım Süreçleri- Mali Kaynakların Kullanımı 

 Mali Kaynaklar Ve Kullanımı- Taşınır Mal İşlemleri 

 Döner Sermaye İş Ve İşlemleri- Sorunlar 

 Taşınır Mal İşlemleri- Çözüm Önerileri 

 Sorunlar Çözüm Önerileri 

4. İzleme ve Değerlendirme 

5. Yönetici Bilgileri 

6. Örnek Uygulamalar 

7. Genel Değerlendirmeler 

Denetim raporlarında müfettişlerce tespit edilen sorunlara ilişkin tanımlamalara yer verilmekte ve tanımlanan 
sorunlara dönük öneriler geliştirilmektedir. Daha sonra raporlar ilgili yetişkin eğitim kurumuna tebliğ edilmekte 
aynı zamanda İl Millî Eğitim Müdürlüğüne de bir sureti iletilmektedir. Müfettişlerin tespitleri doğrultusunda 
kurumlarca gelişim planları yapılmaktadır. Kurumlarca yapılan gelişim planlarında her bir denetim alanı altında 
ve tanımlanan her bir sorun için; 

 Çözümü Gerçekleştirecek Sorumlu Birim/Okul/Kurum 

 Çözüm İçin İş birliği Yapılacak Kurum/Kuruluşlar 

 Çözüme Yönelik Yapılacak Faaliyetler 

 Çözüm İçin Öngörülen Süre (Ay-Yıl) 

gibi başlıklara yer verilmektedir. Hazırlanan gelişim planları doğrultusunda okul-kurumun gelişimi müfettişler 
tarafından izlenmektedir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12.Eğitsel Destek ve Rehberlik  

Eğitimde rehberlik ve destek çalışmaları Türk Eğitim Sisteminde, yükseköğretim seviyesi dışında, tüm 
seviyelerde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanır. Yükseköğretim seviyesinde ise Yüksek Öğretim Kurumu 
öğrencilerin rehberlik, destek ve kariyer planlama süreçlerine yardım eden birimler önerebilmektedir. 

Özel Eğitim: Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak 
yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki 
özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen 
eğitimdir. 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için mecburi eğitim okul öncesi dönemden başlayarak ortaöğretimi de 
kapsayacak şekilde düzenlenmiş olup özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin genel ve mesleki eğitim görme 
haklarından yararlanabilmelerini sağlamaya yönelik usul ve esaslar Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile 
düzenlemiştir. Ayrıca kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile 
ilgili yürütülecek eğitim hizmetlerinde Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri ile birlikte özel eğitim 
ihtiyacı olan öğrencilerin kayıtlı bulundukları okul/kurumda uygulanan mevzuat hükümleri birlikte 
uygulanmaktadır. 

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucuna göre özel eğitim 
ihtiyacı olan bireyler için her tür ve kademede kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hizmeti 
verilebildiği gibi Bakanlıkça bu bireyler için özel eğitim okul ve kurumları da açılmaktadır. Bu kapsamda görme, 
işitme, bedensel yetersizlik, zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler ve özel yetenekli olan 
bireylere kurumsal düzeyde eğitim hizmeti verilmektedir. Ayrıca zorunlu eğitim çağında olan ve sağlık 
problemleri nedeniyle doğrudan eğitim kurumlarından yararlanamayacak durumdaki özel eğitim ihtiyacı olan 
bireyler için de evde ya da hastanede eğitim hizmetleri sunulmaktadır. 

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında engellilerin eğitsel değerlendirme ve tanılamalarına 
göre Bakanlığımıza bağlı özel eğitim okullarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitim 
hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda engellilere özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilecek destek 
eğitim hizmetinin giderleri Millî Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin 
en az sınırlandırılmış ortamda eğitim almaları esası gözetilerek eğitimlerine öncelikle normal gelişim gösteren 
akranlarının devam ettiği sınıflarda, özel eğitim sınıflarında, gündüzlü ve/veya yatılı özel eğitim 
okullarında/kurumlarında devam etmeleri yönünde tedbirler alınmaktadır. 

Özel eğitim okul/kurumlarındaki eğitim ve öğretim hizmetleri  ile bu kurumların yönetimi ve 
kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim hizmetlerinin niteliğini geliştirmeye yönelik politikalar belirlenir. Bu 
doğrultuda özel eğitim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, eğitim araç-gereçleri 
hazırlama çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ilgili bakanlıklarla iş birliği içinde gerçekleştirilir. 

Rehberlik; Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde, öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, 
eğitim sürecinden bireysel yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve öğrencilere destek 
sağlamaya yönelik uzman kişilerce yapılan çalışmalardır. 

Rehberlik hizmetleri; eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik ve kişisel/sosyal olmak üzere 3 ana boyutta ele 
alınmaktadır.  

Eğitsel rehberlik: Bireyin yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer, kişilik özellikleri, imkân ve koşullarıyla uyumlu eğitsel 
kararlar alması; eğitime ilişkin olumlu tutum geliştirmesi ve hayat boyu öğrenme sürecinde bireyin gelişimine 
destek olunması amacıyla bireye ve ailesine sunulan hizmettir. 



Mesleki rehberlik: Bireyin kendini ve meslekleri tanıması; yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer ve kişilik özellikleri 
doğrultusunda mesleğe yönelik seçimler yapması; mesleğe hazırlanması, başlaması, mesleğini sürdürmesi ve 
hayat boyu öğrenme sürecinde kendini geliştirmesi için birey ve ailesine sunulan hizmettir. 
 
Kişisel/Sosyal rehberlik: Bireyin bilişsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve davranışsal gelişimini desteklemek amacıyla 
kendini tanıması; karar verme ve problem çözme gibi sosyal beceriler ile yaşam becerilerini geliştirmesi ve 
sorumluluk sahibi bir birey olarak hayatına devam edebilmesi için bireye ve ailesine sunulan hizmettir. 
 

Rehberlik hizmetleri hizmetten yararlanan birey sayısına göre bireysel ve grup olmak üzere ikiye ayrılır.  
Bireysel rehberlik; bireyin eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal gelişimine yönelik birebir sunulan rehberlik 
hizmetlerini kapsar. Grup rehberliği; bireylerin eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal gelişimlerine yönelik grupla 
gerçekleştirilen rehberlik hizmetlerini kapsar.  
Rehberlik hizmetleri öğretim kademelerine göre beşe ayrılır: 
Okul öncesi dönemde rehberlik hizmetleri; çocuğun sosyalleşmesine, ilkokula hazır olması için uyum 
çalışmalarına, kendini ifade etmeye yönelik sosyal beceriler kazanmasına, olumlu benlik algısı ile mesleklere 
ilişkin olumlu tutumlar geliştirmesine ve aile rehberliğine yönelik olarak eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal 
rehberlik hizmetleri kapsamında yürütülür. 
 
İlkokul kademesinde rehberlik hizmetleri; öğrencinin okula uyum sağlamasına, eğitim ortamlarına ve 
öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmesine; öğrenmeyi öğrenme ve öğrendiklerini aktarmaya yönelik 
bilişsel becerileri kazanmasına; etkili öğrenmeye yönelik stratejiler geliştirme, duyguları tanıma, kendini ifade 
etme gibi sosyal ile zorlu yaşam olaylarıyla baş etme becerileri kazanmasına; kişilik gelişimini ve mesleki 
gelişimlerini desteklemeye yönelik olarak eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri kapsamında 
yürütülür. 
 
Ortaokul kademesinde rehberlik hizmetleri; öğrencinin ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri doğrultusunda seçmeli 
derslere, eğitsel ve sosyal kulüplere yönelmesine ve hobi edinmesine; güçlü ve zayıf yönlerini tanımasına ve 
geliştirilmesi gereken yönlerini fark etmesine; gelişim dönemi özelliklerini tanımasına ve uyum sağlamasına 
yönelik olarak eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri kapsamında yürütülür. 
 
Ortaöğretim kademesinde rehberlik hizmetleri; öğrencinin bireysel özelliklerini değerlendirip sağlıklı bir kimlik 
oluşturarak yetişkinlik yaşamına hazırlanmasına; değerlerini fark etmesine ve kendi değerleri ile toplumsal 
değerler arasında bağ kurabilmesine; yükseköğretim kurumlarına devam etmeye istekli olmasına ve kendisine 
uygun bir alana yönelmesine, iş yaşamına hazırlanmasına ve meslek edinmesine yönelik olarak eğitsel, mesleki 
ve kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri kapsamında yürütülür. 
 
Yaygın eğitimde rehberlik hizmetleri; bireyin gelişim dönemi özellikleri, ihtiyaçları, beklentileri, çevre koşulları, 
sosyoekonomik ve kültürel özellikleri dikkate alınarak hayat boyu öğrenmeyi destekleyen, meslek öncesi eğitim, 
iş yaşamına hazırlık, yeni bir meslek edinme, aktarılabilir becerilerin iş ve meslek yaşamındaki önemine yönelik 
olarak eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri kapsamında yürütülür.[10.11.2017 tarih ve 30236 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği] 
 

Yükseköğretim kurumlarında, lisans düzeyinde yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programının amacı 
alanın kuramsal bilgilerine sahip; alana özgü geniş yelpazedeki hizmetleri sunabilecek bilgi, beceri ve tutumlara 
sahip; insan iyi oluşuna duyarlı, insan yaşamını gelişimsel bir süreç olarak kavramsallaştırabilen; bireysel ve 
toplumsal farklılıklara saygı, merak ve anlayışı olan; mesleki gelişim ile bireysel gelişimi bütünleştirebilen; 
toplumun çeşitli kesimleriyle çalışabilecek esnekliğe sahip meslek elemanları yetiştirmektir. Program 
mezunlarının çoğu Millî Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezleri ile ilk ve ortaöğretim 
kurumlarında rehberlik öğretmeni olarak çalışmaktadır. Ayrıca özel psikolojik danışma merkezleri, Türk silahlı 
kuvvetler psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri, aile ve çocuk mahkemeleri, üniversite psikolojik danışma 
merkezleri, sağlık ve endüstri kurumlarında çalışmaktadır. Özetle, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans 
programından mezun olanlar, Rehberlik öğretmeni (Psikolojik Danışman) unvanıyla veya istihdam eden 
kurumun vereceği kadro unvanıyla (Örneğin; Psikolojik Danışman, Pedagog, İnsan Kaynakları Uzmanı, Eğitim 
Uzmanı vb.) eğitim, adalet, sağlık ve endüstri gibi sektörlerde çalışabilmektedirler. 



Yükseköğretim seviyesinde ise, rehberlik ve destek hizmetleri iki temel kanaldan sunulmaktadır. Bunlardan 
birincisi, her öğrenciye atanan bir akademik danışmandır. Bu akademik danışman öğrencinin kayıtlı olduğu 
programda görev yapmakta ve öğrenciyi mezuniyetine dek akademik ve kariyer anlamında desteklemektedir. 
İkinci destek mekanizması ise üniversitelerin bünyelerinde görevlendirdiği psikologlardır. Üniversitelerin farklı 
sağlık birimlerinde görevlendirilen bu psikologlara öğrenciler ihtiyaç duydukları dönemlerde 
ulaşabilmektedirler. 

Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, eğitsel amaçla bireyin tüm gelişim alanındaki özellikleri ve 
akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları belirlenerek en az sınırlandırılmış eğitim 
ortamına ve özel eğitim hizmetine karar verilir. Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılaması rehberlik ve 
araştırma merkezinde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından nesnel, standart testler ve 
bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılır. Tanılamada; bireyin özürlü/engelli sağlık kurulu raporu ile 
zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri, eğitim 
performansı, ihtiyacı, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve bireysel gelişim raporu dikkate alınır. Eğitsel 
değerlendirme ve tanılama; eğitimin her tür ve kademesindeki geçişler ile bireylerin eğitim performansı ve 
eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak veli ya da okulun/kurumun isteği üzerine gerektiğinde tekrarlanır. 

36 ayını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için okul öncesi eğitim zorunludur. Kayıtların yapıldığı 
yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66, 67 ve 68 aylık olanların velisinin yazılı talebiyle; eylül ayı sonu itibarıyla 68 ayını 
tamamlamış,79 aydan gün almamış olan ve ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını Durum Bildirir Tek Hekim 
Sağlık Raporu ile belgeleyen öğrencilerin Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda okul öncesi 
eğitime 1 yıl daha devamları sağlanır Bu dönemde eğitimlerini öncelikle okul öncesi eğitim kurumlarında 
kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan akranları ile aynı 
sınıfta veya özel eğitim ana sınıflarında sürdürmeleri esastır. Ancak kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla 
eğitimlerini sürdüremeyecek durumda olan 36 ayını tamamlayan ve 66 ayını doldurmayan çocuklar için özel 
eğitim anaokulu açılabileceği gibi bu çocuklar için, ilkokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları, 
bağımsız anaokulları ve diğer ilkokullar bünyesinde özel eğitim anasınıfları da açılır.0-36 ay arasındaki özel 
eğitim ihtiyacı olan çocuklara erken çocukluk eğitim hizmeti il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile 
özel eğitim okulları, okul öncesi eğitim kurumları, bünyesinde ana sınıfı bulunan eğitim kurumları ile çocuk ve 
ailenin ihtiyaçları doğrultusunda evlerde de yürütülür  

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki eğitimlerini öncelikle 
kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada sürdürebilecekleri gibi özel eğitim 
ihtiyacı olan bireyler için açılan ilkokul,  ortaokul ve ortaöğretim okul/kurumlarında da sürdürebilirler. 

Merkezî sistem ortak sınavları ile öğrenci almayan genel veya mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına 
yönlendirme kararı alınan özel eğitim ihtiyacı olan bireyler, ilgili birimlerle yapılacak iş birliği çerçevesinde 
kontenjan sağlanarak yatılı okulların pansiyonlarına Bakanlıkça sınavsız yerleştirilirler. 

Genel veya mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönlendirme kararı alınanlardan, yatılı okumak isteyen 
öğrenciler için, ikamet adresine göre yakın yatılı okulların olanakları da değerlendirilerek yeterli kontenjan 
sağlanır. 

İlkokul ve ortaokul kademesindeki genel eğitim programlarının amaçlarını gerçekleştiremeyecek durumda olan 
bireyler ise eğitimlerini, gelişim alanlarındaki performans düzeylerine göre hazırlanmış eğitim programlarının 
uygulandığı özel eğitim okul/kurumlarında sürdürürler. 

Ortaokulu tamamlayan öğrenciler genel, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına, özel eğitim programı 
uygulayan özel eğitim okul/kurumlarını tamamlayan öğrenciler özelliklerine uygun okul/kurumlara 
yönlendirilirler. 

Çeşitli nedenlerle ilköğretim kurumlarını tamamlayamayan ve mecburi ilköğretim çağı dışına çıkan bireyler Millî 
Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulunda eğitimlerini sürdürebilirler. Özel eğitime ihtiyacı olduğunu Özel 
Eğitim Hizmetleri Kurulundan alınacak belge ile belgelendirenlerde yaş kaydı aranmaz.  

Yetişkin Eğitiminde Özel Eğitim Hizmetleri; Özel eğitim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlarda farklı konu ve 
sürelerde düzenlenen programlarla özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik yaygın eğitim hizmeti verilir. 

Yaygın eğitim hizmetleri; Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme 
ihtiyaçlarını karşılamak, onları işe ve mesleğe hazırlamak amacına yönelik programların hazırlanması ve 
uygulanması biçiminde yürütülür. Yaygın eğitim programları ailenin, bireyin eğitimine etkin katılımını sağlamaya 



ve  temel yaşam becerileri kazanmasına yönelik bilgi ve beceriler içerecek şekilde hazırlanır. Yaygın eğitim 
programları bireylerin gelişim özellikleri ve yeterlilikleri doğrultusunda bulunduğu çevrenin imkânlarıyla iş 
piyasasının talepleri dikkate alınarak uygulama ağırlıklı planlanır. Yaygın eğitim hizmetleri, illerde oluşturulan il 
mesleki eğitim kurulu ile resmî ve özel kurum ve kuruluşların iş birliğiyle planlanır ve uygulanır. 

Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin, diğer resmî ve 
özel kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliği çerçevesinde yaygın eğitim programlarından yararlanmaları 
sağlanır. , Yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanan özel eğitim ihtiyacı olan kursiyerlerin kurumlara ulaşımları 
11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime 
Erişim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ücretsiz sağlanır.  
Yükseköğretimde özel eğitim hizmetleri; ortaöğretimlerini tamamlayan özel eğitime ihtiyacı olan bireyler; 
rehberlik ve araştırma merkezleri (RAM), rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu veya rehberlik servisi 
tarafından yükseköğretime yönlendirilirler.  

Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri ülkemizde, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Bakanlığımızın 19 hizmet biriminden biri olan Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Çalışmalar Anayasanın, 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Çocuk Koruma Kanunu, 573 
Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Okul Öncesi ve 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğine 
dayanılarak yürütülmektedir. 

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek 
eğitim hizmetleri de sağlanarak normal gelişim gösteren akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, 
ilköğretim (ilkokul ve ortaokul), orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel 
eğitim uygulamalarıdır. 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini, normal gelişim gösteren 
akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak da 
sürdürebilirler. Özel eğitim sınıflarında kayıtlı olan öğrenciler yarı zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme 
uygulaması kapsamında bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin planlaması doğrultusunda bazı 
dersleri ve sosyal etkinlikleri diğer akranları ile bir arada yapabilirler. 

12.1.İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Özel Eğitim Uygulamaları  

Hedef Grup(ların) Tanımı 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından 
anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireyleri ifade eder. 

 Ağır düzeyde otizmi olan birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki 
sınırlılıkları nedeniyle yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

 Ağır düzeyde zihinsel engelli bireyZihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal, pratik uyum ve öz bakım 
becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle yaşam boyu süren, yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine 
ihtiyacı olan bireyi 

 Bedensel engelli birey: Kas, iskelet ve sinir sistemindeki bozukluklar nedeniyle özel eğitim ve destek 
eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

  Çok ağır düzeyde zihinsel engelli birey: Bireyin zihinsel yetersizliği yanında öz bakım, günlük yaşam ve 
temel akademik becerileri kazanamaması nedeniyle yaşam boyu bakım ve gözetime ihtiyacı olan 
bireyi, 

 Görme yetersizliği olan birey: Görme gücünün kısmen ya da tamamen kaybından dolayı özel eğitim ve 
destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

 Hafif düzeyde otizmi olan birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki hafif 
düzeydeki sınırlılığı nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

 Hafif düzeyde zihinsel engelli birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif 
düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine sınırlı düzeyde ihtiyacı olan bireyi, 

 İşitme engelli birey: İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen kaybından dolayı özel eğitim ve destek 
eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 



 Orta düzeyde otizmi olan birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki 
sınırlılıkları nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine yoğun şekilde ihtiyacı olan bireyi, 

 Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum 
becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel 
eğitim ile destek eğitim hizmetine yoğun şekilde ihtiyacı olan bireyi, 

 Özel yetenekli birey: Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılık, sanat ve liderliğe ilişkin kapasitede önde 
olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi 
seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireyi ifade eder. 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin takip ettikleri program esas alınarak gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları, 
performansları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim 
hizmetlerini de içeren bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulanır. Bu programın adına Bireyselleştirilmiş 
Eğitim Programı denir. 

Özel Destek Şartları 

Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri ülkemizde, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Bakanlığımızın 19 hizmet biriminden biri olan Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Çalışmalar Anayasanın, 5378 Sayılı Engelliler Hakkında 
Kanun, Çocuk Koruma Kanunu, 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Eğitim 
Hizmetleri Yönetmeliği, Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Açıköğretim Yönetmeliği, Açıköğretim Ortaokulu Yönetmeliği, Hayatboyu 
Öğrenme Kurumları Yönetmeliği, Mesleki Açıköğretim Lisesi Yönetmeliğine dayanılarak yürütülmektedir.  

Özel eğitim, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin; 

Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri esas alınarak; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim 
ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kapasitelerini en üst düzeyde kullanmaları, üst 
öğrenime, meslek hayatına ve toplumsal yaşama hazırlanmalarını amaçlar. 
 
Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tanılama sürecinden başlayarak kendilerine en uygun eğitim ortamlarına 
yönlendirilmeleri, yönlendirildikleri eğitim ortamlarında bireysel ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan öğretim 
süreçleriyle nitelikli bir özel eğitim hizmeti verilmesi temel esastır. 
 
Rehberlik ve araştırma merkezlerinde yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucuna göre özel eğitim 
ihtiyacı olan bireyler, en az sınırlandırılmış eğitim ortamları esas alınarak öncelikle kaynaştırma/bütünleştirme 
uygulamaları yoluyla diğer akranlarıyla aynı ortamlarda eğitim almaktadırlar. Bunun yanı sıra özel eğitim ihtiyacı 
olan öğrenciler diğer akranlarının öğrenim gördüğü okullarda açılan özel eğitim sınıflarında da eğitimlerini 
sürdürmektedirler. Bununla birlikte  bu bireyler eğitim ihtiyaçları ve performans düzeylerine göre her tür ve 
kademede açılan özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim almaktadırlar. Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim 
ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak 
durumda olanlar için evde ve hastanede eğitim hizmeti verilmektedir. 

Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları: Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve 
kademede diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde 
gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bu bireylere destek eğitim hizmetleri de sunularak akranlarıyla birlikte 
tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak verilen eğitimdir. 
 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini, normal gelişim gösteren 
akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak da 
sürdürebilirler. Özel eğitim sınıflarında kayıtlı olan öğrenciler yarı zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme 
uygulaması kapsamında bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin planlaması doğrultusunda bazı 
dersleri ve sosyal etkinlikleri diğer akranları ile bir arada yapabilirler. 

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimin tanımından da anlaşılacağı üzere bu eğitimde amaç; yetersizliği 
olmayan bireylerle özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin birbirinden etkileşim yoluyla edinebilecekleri pek çok 
olumlu davranış geliştirmelerine yardımcı olmaktır.  Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimdeki yaklaşım; 



yetersizliği olmayan bireylere, toplumda engelli bireylerin de bulunduğu bilincinin aşılanması,  birlikte 
yaşamanın gerekliliğinin benimsetilmesidir. 

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler, yetersizliği olmayan akranlarıyla aynı 
sınıfta eğitim görmeleri hâlinde kayıtlı bulundukları okulda uygulanan eğitim programını; özel eğitim sınıflarında 
ise sınıfın türüne göre iki farklı eğitim programını takip ederler. Öğrencilerin takip ettikleri programlar temel 
alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı  (BEP) hazırlanır. 

Okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak bireylerin bir sınıfa en fazla iki birey 
olacak şekilde eşit olarak dağılımı sağlanır. 

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin yetersizlik türü, eğitim performansı 
ve ihtiyacına göre; araç-gereç, eğitim materyalleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirmede 
gerekli tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Madde24 ) 

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda öğrencinin yetersizliğine 
uygun fiziksel, sosyal, psikolojik ortam düzenlemeleri yapılır. 

Destek Eğitim Odası: Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine 
devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim 
materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla destek eğitim odası açılır. Destek eğitim odasında 
öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir eğitim yapılır. Ancak, gerektiğinde eğitim 
performansı bakımından aynı seviyede olan öğrencilerle grup eğitimi de yapılabilir. Destek eğitim odasında 
verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun çalışma saatleri içinde öğrencinin ders saati içinde ya da 
dışında da ders saatleri içinde yapılır 

Özel Eğitim Sınıfları: Özel eğitim sınıfları Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin  25 inci maddesinde yer alan 
hükümler gereği il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda Valilik Oluru ile açılmaktadır. 
Bu kapsamda söz konusu Yönetmeliğin 26’ncı maddesince ‘Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını 
uygulayan özel eğitim sınıfları’ açılabilmektedir. Bu sınıflara zorunlu öğrenim çağındaki bireylerden okul öncesi 
eğitim programı ile ilköğretim kurumları programlarını takip edebilecek durumda olan bireyler devam 
edebilmektedir. Ayrıca aynı Yönetmeliğin 28’inci maddesince okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve mesleki eğitim 
veren ortaöğretim kurumlarında özel eğitim programı uygulanmak üzere ‘Bulunduğu okulun veya kurumun 
eğitim programından farklı bir eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları’ açılabilmektedir. Bu sınıflara 
zorunlu öğrenim çağındaki bireylerden ilköğretim, genel veya mesleki ortaöğretim programlarını takip 
edemeyecek durumda olan bireyler devam edebilmektedir. 

Özel Eğitim Okul ve Kurumları: Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini öncelikle yetersizliği olmayan 
akranlarıyla birlikte kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdürmeleri esas olmakla birlikte, bu bireyler için 
Bakanlıkça her tür ve kademede örgün ve yaygın özel eğitim okul ve kurumları da açılır.  

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan okul öncesi eğitim kurumları: 36 ayını tamamlayan özel eğitim 
ihtiyacı olan çocuklar için okul öncesi eğitim zorunludur. Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66, 67 
ve 68 aylık olanların velisinin yazılı talebiyle; eylül ayı sonu itibarıyla 68 ayını tamamlamış,79 aydan gün almamış 
olan ve ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu ile belgeleyen 
öğrencilerin Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda okul öncesi eğitime 1 yıl daha devamları 
sağlanır Bu dönemde eğitimlerini öncelikle okul öncesi eğitim kurumlarında kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla 
eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan akranları ile aynı sınıfta veya özel eğitim ana sınıflarında 
sürdürmeleri esastır. Ancak kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüremeyecek durumda 36 ayını 
tamamlayan ve 66 ayını doldurmayan çocuklar için özel eğitim anaokulu açılabileceği gibi bu çocuklar için, 
ilkokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları, bağımsız anaokulları ve diğer ilkokullar bünyesinde özel 
eğitim anasınıfları da açılır.0-36 ay arasındaki özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara erken çocukluk eğitim hizmeti il 
veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile özel eğitim okulları, okul öncesi eğitim kurumları, bünyesinde ana 
sınıfı bulunan eğitim kurumları ile çocuk ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda evlerde de yürütülür   

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan ilköğretim kurumları; 

İşitme, görme, bedensel yetersizlik, ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin ilköğretim 
kademesindeki eğitimlerini öncelikle normal gelişim gösteren akranlarının devam ettiği okullarda 
kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında sürdürmeleri esas olmakla birlikte işitme, 



görme ve, bedensel yetersizlik, yetersizliği olan bireyler için Bakanlıkça gündüzlü ve/veya yatılı ilkokullar ile 
ortaokullar açılmaktadır. 

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler için gündüzlü ilkokullar ve ortaokullar Bakanlıkça açılarak bu 
bireylerin eğitime erişimleri sağlanmaktadır. 

Ayrıca ilköğretim kurumlarında uygulanan programları takip edemeyecek durumdaki orta veya ağır düzeyde 
zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireylerin bu kademedeki eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla 
Bakanlıkça gündüzlü özel eğitim uygulama okulu açılmaktadır. Bu kurumlarda orta veya ağır düzeyde zihinsel 
yetersizliği olan öğrenciler ile otizmi olan öğrenciler aynı bina içerisinde yetersizlik türüne göre oluşturulan 
sınıflarda ayrı olarak öğrenimlerini sürdürmektedir. Özel eğitim uygulama okulu birinci 4 yıl (1, 2, 3 ve 4 üncü 
sınıflar) I. Kademe; ikinci 4 yıl ise (5, 6, 7 ve 8 inci sınıflar) II. Kademe olarak eğitim hizmeti vermektedir. 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan ortaöğretim kurumları; İşitme, görme, bedensel yetersizliği 
olanortopedik ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin ortaöğretim kademesindeki eğitimlerini 
öncelikle kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdürmeleri esas olmakla birlikte işitme ve bedensel ortopedik 
yetersizliği olan bireyler için Bakanlıkça gündüzlü ve/veya yatılı özel eğitim meslek liseleri de açılarak bu 
bireylere eğitim ve öğretim hizmeti sunulmaktadır. 

İlköğretimlerini tamamlayan, genel, mesleki ve teknik ortaöğretim programlarına devam edemeyecek 
durumdaki hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilere, hafif düzeyde otizmi olan öğrencilere ve görme 
yetersizliği olan öğrencilere iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla Bakanlıkça gündüzlü 
özel eğitim okulu açılarak bu bireylerin ortaöğretim kademesindeki dört yıllık zorunlu öğrenimlerini 
sürdürmeleri sağlanmaktadır. 

Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireylerden genel, mesleki ve teknik 
ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumdaki öğrenciler için Bakanlıkça gündüzlü özel eğitim 
uygulama okulu (III. Kademe) açılmaktadır. Özel eğitim uygulama okulunda (II. Kademe)uygulanan özel eğitim 
programını tamamlayan öğrenciler III. Kademedeki (9,10,11,12) eğitimlerine özel eğitim uygulama okuluna (III. 
Kademe) devam ederler. 

Özel yetenekli bireylerin eğitimi amacıyla açılan kurumlar: Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim çağındaki 
özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst 
düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla Bakanlıkça gündüzlü Bilim ve Sanat Merkezleri açılmaktadır. Bu 
kurumlarda bireysel eğitim-öğretim yapılması esastır. Kurumdaki eğitim-öğretim etkinlikleri, öğrencilerin devam 
ettikleri örgün eğitim kurumlarındaki programlara destek olacak şekilde planlanır ve yürütülür. Öğrencilere, 
geleceğe yönelik düşünme, tahminlerde bulunma ve bunları tartışarak çalışmalarına yansıtma becerileri 
kazandırılır. 

Hastanede Eğitim Hizmetleri: Sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen ve sağlık 
kuruluşlarında yatarak tedavi gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan 
bireylerin zorunlu eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya üniversiteler 
arasında imzalanan protokole göre hastaneler bünyesinde hastane sınıfları açılmaktadır. 

Evde Eğitim Hizmetleri: Sağlık problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından 
doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve 
lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda 
il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından evde eğitim hizmeti verilmesi kararı alınmaktadır. Evde eğitim 
hizmetinin yürütülmesi ile ilgili süreçte evde eğitim hizmeti alacak bireyin eğitimi için görevlendirilecek 
öğretmenler ile çalışma saatlerinin belirlenmesi, öğrenci için öngörülen haftalık ders saati sayısına karar 
verilmesi, eğitim ortamının düzenlemesine yönelik alınması gereken tedbirler vb. hususlar hakkındaki planlama 
da özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yapılmaktadır. 

Diğer Kurumlarda Özel Eğitim Hizmetleri: Rehberlik ve araştırma merkezleri; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin 
eğitsel değerlendirme, tanılama, izleme ve yönlendirme hizmetlerini yürüterek birey için en az sınırlandırılmış 
eğitim ortamını önerir, birey ve ailesine destek eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunar. 
Resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları ile yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ihtiyacı 
olan bireylere özel eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlüdürler. Bu okul ve kurumlarda, özel eğitim ihtiyacı olan 
bireylere sunulan eğitim-öğretim hizmetlerinin etkililiğini arttırmak amacıyla özel eğitim tedbirleri alınarak 



gerekli düzenlemeler yapılır. Bu bireylere sağlanacak her türlü özel eğitim hizmeti için millî eğitim müdürlükleri, 
RAM’lar ve özel eğitim okulları ile iş birliği yapılır. 

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezlerinin amacı; 

 Özel eğitim okullarında verilen eğitim hizmetlerinin amacı 

Özel eğitim okullarında verilen eğitim hizmetlerinin amacı ve okulun birimleri, özel eğitim okulunun amacı özel 
eğitim ihtiyacı olan bireylerin;  İlgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda, genel ve meslekî eğitim görme 
haklarını kullanabilmelerini, 

 Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği içinde çalışabilen, 
çevresine uyum sağlayabilen, üretici bireyler olarak yetişmelerini, 

 Öğrenciyi merkez alan bir yaklaşımla hazırlanan programlarla; zihinsel, fiziksel, işitsel, görsel, sosyal, 
duygusal, dil ve konuşma güçlüğü ve davranış problemlerini azaltmak, öz bakım, bağımsız yaşam ve işlevsel 
akademik becerilerini geliştirmek, kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerini ve topluma uyumlarını, 

 Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel, araç ve gereç kullanarak; ilgileri, gereksinimleri, 
yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını 
sağlamaktır 

 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde verilen eğitim hizmetlerinin amacı 

Merkezin amacı özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin Bakanlıkça belirlenmiş destek eğitim programları ile özel 
yöntem, personel, araç ve gereç kullanarak ilgileri, ihtiyaçları, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda hayata 
hazırlanmasını, 

 Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği içinde çalışabilen ve 
çevresine uyum sağlayabilen üretici bireyler olarak yetişmelerini, 

 Dil ve konuşma güçlüğü ile zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal ve davranış problemleri olan özel 
eğitim ihtiyacı olan bireylerin engellilik hâlinin ortadan kaldırılmasını ya da etkilerinin en az seviyeye 
indirilerek yeteneklerinin en üst seviyeye çıkarılması ve topluma uyumlarının sağlanması, temel öz bakım 
becerilerinin ve bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilmesini, sağlamak için destek eğitimi çalışmaları 
yapmaktır.(Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği Madde 4-5) 

Ayrıca, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında engellilerin eğitsel değerlendirme ve 
tanılamalarına göre Bakanlığımıza bağlı özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 
engellilere yönelik yedi destek eğitim programı uygulanmaktadır. Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim 
Programı; programın genel amaçlarına ulaşmayı sağlayacak modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan 
oluşmaktadır. Modüller “Kaba Motor Beceriler” başlığı altında on bir, “İnce Motor Beceriler” başlığı altında yedi 
olmak üzere toplam on sekiz modülden oluşmaktadır. Modülde yer alan toplam ders saati 2510’dur. Bedensel 
Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı, özel eğitim hizmetleri kapsamında destek eğitim kurumlarına devam 
eden bedensel (spastik ve ortopedik) yetersizliği olan bireylerin verilen özel eğitim hizmetinden etkili bir 
biçimde ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak amacıyla ülkemizde bedensel yetersizliği olan bireylerin 
gelişim özellikleri dikkate alınarak aşağıda belirtilen ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Dil ve konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı, programın genel amaçlarına ulaşmayı sağlayacak beş 
modülden oluşmaktadır. Modülde yer alan toplam ders saati 300’dür. Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim 
Programı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 
uygulanmak üzere, dil ve konuşma güçlüğü olan bireylerin günlük iletişimde ihtiyaçlarını karşılayacak dil ve 
konuşma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
 
1. Görme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı, kavramsal, sosyal, pratik uyum ve bağımsız hareket 
becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan görme 
yetersizliği olan her yaştaki bireylerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanan sekiz modülden oluşmaktadır. 
Modülde yer alan toplam ders saati 1200’dür. görme engellilerin bireysel özellikleri ve özür dereceleri dikkate 
alınarak bilişsel, sosyal, akademik, psikomotor, bağımsız hareket, günlük yaşam ve özbakım ile ilgili temel 



becerilerin kazandırılması ve geliştirilmesi amacı ile Millȋ Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanmak üzere görme engelliler destek eğitim programı hazırlanmıştır. 

2. İşitme Engelli Bireyler Destek eğitim Programı, işitme eğitimi, dil eğitimi, iletişim, okuma yazma anlama ve 
matematik olmak üzere beş modülden oluşmaktadır. Modülde yer alan toplam ders saati 1220’dir. Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kullanılacak İşitme Engelliler 
Destek Eğitim Programı, bireyin hayat boyu kullanabileceği dinleme, konuşma, dil, iletişim, okuma yazma ve 
matematik becerilerini kazanmaları, bu becerileri kullanarak sosyal hayata etkin katılım sağlamaları amacıyla 
hazırlanmış bir programıdır. 
 
3. Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı, özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin gelişim özellikleri ve 
özür dereceleri dikkate alınarak bilgiyi işlemleme, analitik düşünme, okuma-yazma ve matematikle ilgili temel 
becerilerinin geliştirilmesi amacı ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinde uygulanmak üzere üç modülden oluşmaktadır. Modülde yer alan toplam ders saati 750’dir. Özel 
öğrenme güçlüğü olan bireylerin gelişim özellikleri ve özür dereceleri dikkate alınarak bilgiyi işlemleme, analitik 
düşünme, okuma-yazma ve matematikle ilgili temel becerilerinin geliştirilmesi amacı ile Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanmak üzere destek eğitim programı 
hazırlanmıştır. 
 
4. Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı, özel eğitim hizmetleri kapsamında özel özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezlerine devam eden yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin eğitim ortamlarından 
verimli ve etkili biçimde yararlanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan on üç modülden oluşmaktadır. Modülde 
yer alan toplam ders saati 8750’dir. Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı, özel eğitim 
hizmetleri kapsamında özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden yaygın gelişimsel bozukluğu 
olan bireylerin eğitim ortamlarından verimli ve etkili biçimde yararlanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 
 
5. Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı, kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya 
da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek 
eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan zihinsel yetersizliği olan her yaştaki bireylerin özellikleri dikkate alınarak 
hazırlanan dokuz modülden oluşmaktadır. Modülde yer alan toplam ders saati süresi 1660’dır. Zihinsel 
Yetersizliği Olan Bireylerin Destek Eğitim Programı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren özel 
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitime devam eden zihinsel yetersizliği olan bireylerin, 
verilen özel eğitim hizmetlerinden etkili ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 
Program, ülkemizde zihinsel yetersizliği (ağır, orta, hafif düzeyde) olan bireylerin gelişim alanlarına ait özellikler 
dikkate alınarak hazırlanmıştır. 
 
6. Her bir modülde bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içerik, açıklamalar ve ölçme değerlendirme 
bölümleri yer almaktadır. Modüller bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve uygulamaya imkân 
sağlayacak şekilde kendi içerisinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıda 
hazırlanmıştır. Modüllerde yer alan kazanımlar bireye kazandırılacak becerilerden  oluşmaktadır. Modüller 
uygulayıcıya rehber olabilmesinin yanında, eğitim kurumlarının uygulayacağı eğitime de bir standart getirdiği 
gibi ölçme değerlendirme sürecini de kolaylaştırmaktadır. 

Bireylerin programın genel amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik 
kazanımlardan oluşmaktadır. Her bir modülde bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, modülün içeriği, 
modülle ilgili açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümleri yer almaktadır. Modüller bireyselleştirilmiş eğitim 
programı hazırlama ve uygulamaya imkân sağlayacak şekilde, kendi içerisinde bütünlüğü olan ve birbirini 
işlevsel olarak tamamlayacak yapıda hazırlanmıştır. Modüllerde yer alan kazanımlar bireye kazandırılacak bilgi, 
beceri ve tutumlardan oluşmaktadır.  Modüller öğretmen veya uygulayıcıya rehber olabilmesinin yanında 
eğitim kurumlarının uygulayacağı eğitime de bir standart getirir ve ölçme değerlendirme sürecini de 
kolaylaştırır. 

652 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 43’üncü maddesi gereğince,  engelli sağlık kurulu raporu 
düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî % 20 oranında 
engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve 
tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen özel eğitim ihtiyacı olan 
bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan 



ödenekten karşılanır. Bu özürlü bireylerin özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine göre eğitim 
programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının görüşü 
alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR 

Kurum Sayısı(Rehabilitasyon Merkezi 
sayısı) Öğrenci Sayısı Gönderilen Ödenek Miktarı 

Kurum Say. 

Ocak 2017 2047 336.275 196.359.348,00 

Şubat 2017 2064 340.124 198.979.705,00 

Mart 2017 2083 344.684 202.132.891,50 

Nisan 2017 2096 346.172 202.578.485,00 

Mayıs 2017 2104 349.131 204.685.072,00 

Haziran 2017 2108 349.062 204.880.570,00 

Temmuz 2017 2117 347.473 204.186.964,00 

Ağustos 2017 2143 349.041 205.013.927,00 

Eylül 2017 2157 349.680 203.333.184,00 

Ekim 2017 2163 353.722 205.878.854,00 

Kasım 2017 2179 358.731 209.367.752,00 

Aralık 2017 2196 360.288 209.958.935,00 

TOPLAM 2017  2196 360.288 2.447.355.687,00 

 

2016 yılında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek eğitim alan engelli bir birey için Maliye 
Bakanlığı: 

Aylık 

 8 ders bireysel eğitim için  509+KDV 

 4 ders grup eğitimi için  143+KDV 

 Toplam  652+KDV 



  

  

Yıllık 

 96 ders bireysel eğitim için  6.108+KDV 

 48 ders grup eğitimi için  1.716+KDV 

 Toplam  7.824+KDV 

ödeme yapmaktadır. 

Okullara fiziksel erişim kapsamında, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik 20 Temmuz 2013 tarih ve 
28713 sayılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde okul ve kurumlarda fiziksel 
düzenlemeler yapılmaktadır. 

 

12.2.Okul Öncesi ve Okul Eğitiminde Sağlanan Özel Eğitim Uygulamaları  

On this page  
Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 19. maddesine göre okul öncesi eğitim isteğe bağlı örgün eğitim kurumları içinde 
yer alır. Bu kurumların açılması ile ilgili ilkeler bu Yasanın 21. maddesinde yer almaktadır. İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu’nun 13. maddesinde “Okul öncesi kurumlarında zorunlu mecburi  öğrenim çağına gelmemiş olan 
çocuklar eğitilir.” ifadesi yer almaktadır.  

1992 yılında çıkarılan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile Okul Öncesi Eğitimi 
Genel Müdürlüğü kurulmuş ve okul öncesi eğitim kurumları bu Genel Müdürlük çatısı altına alınmıştır. Millî 
Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılmasına 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 25/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.  

Yürütülen çalışmalar Anayasanın, 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun, Çocuk Koruma Kanunu, 573 Sayılı Özel 
Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Okul öncesi ve İlköğretim 
kurumları yönetmeliği, Ortaöğretim kurumları yönetmeliği, Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğine dayanılarak 
yürütülmektedir. 

Hedef Grup(ların) Tanımı 

Özel Eğitim, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak 
yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki 
özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen 
eğitimdir. 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin, üretici ve mutlu vatandaşlar olarak yetişmeleri ve kendi kendilerine yeterli 
bir duruma gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmeleri ve uygun eğitim programları ile özel 
yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst 
öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmaları amaçlanmaktadır. 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim hizmetleri ile bu hizmetlere 
erişimle ilgili iş ve işlemler Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerince yürütülmektedir. 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından 
anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireyleri ifade eder. 

  Ağır düzeyde otizmi olan birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki 
sınırlılıkları nedeniyle yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 



 Ağır düzeyde zihinsel engelli bireyZihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal, pratik uyum ve öz bakım 
becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle yaşam boyu süren, yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine 
ihtiyacı olan bireyi 

 Bedensel engelli birey: Kas, iskelet ve sinir sistemindeki bozukluklar nedeniyle özel eğitim ve destek 
eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

  Çok ağır düzeyde zihinsel engelli birey: Bireyin zihinsel yetersizliği yanında öz bakım, günlük yaşam ve 
temel akademik becerileri kazanamaması nedeniyle yaşam boyu bakım ve gözetime ihtiyacı olan 
bireyi, 

 Görme yetersizliği olan birey: Görme gücünün kısmen ya da tamamen kaybından dolayı özel eğitim ve 
destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

 Hafif düzeyde otizmi olan birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki hafif 
düzeydeki sınırlılığı nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

 Hafif düzeyde zihinsel engelli birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif 
düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine sınırlı düzeyde ihtiyacı olan bireyi, 

 İşitme engelli birey: İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen kaybından dolayı özel eğitim ve destek 
eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

 Orta düzeyde otizmi olan birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki 
sınırlılıkları nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine yoğun şekilde ihtiyacı olan bireyi, 

 Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum 
becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel 
eğitim ile destek eğitim hizmetine yoğun şekilde ihtiyacı olan bireyi, 

 Özel yetenekli birey: Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılık, sanat ve liderliğe ilişkin kapasitede önde 
olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi 
seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireyi ifade eder. 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin takip ettikleri program esas alınarak gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları, 
performansları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim 
hizmetlerini de içeren özel eğitim programı uygulanır. Bu programın adına Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 
denir. 

Kabul Şartları ve Okul Seçimi 

Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarına katılım zorunlu değildir. Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliğinin 10. maddesine göre, çocukların, ailelerinin ikamet ettikleri yere en yakın okul öncesi eğitim 
kurumuna kaydedilmeleri esastır. Ancak, belgelendirilmek kaydıyla çalışan anne babalar çocuklarını, boş 
kontenjan olması ve ilgili komisyonca uygun bulunması durumunda iş yerine en yakın okul öncesi eğitim 
kurumuna da kayıt yaptırabilirler. 

30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 36 - 66 ay arasındaki çocukların anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48 - 66 
ay arasındaki çocukların ise anasınıflarında okul öncesi eğitim almaları sağlanacaktır.  Bu köklü değişikliği 
takiben, 2013 yılının Ağustos ayında bakanlık ilköğretime başlama yaşını 66 aydan 69 aya kadar uzatmış ve 
isteyen ailelere çocuklarının gelişimsel durumlarını gösterir bir doktor raporu ile ilköğretime başlamalarını bir 
sene öteleme olanağı sunmuştur. 

MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı 
yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu 
anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir. Okul 
müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları velisinin vereceği dilekçe; 69, 
70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime 
yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir. 

Yukarıda yapılan açıklamalar nedeniyle 36 ila 69 ay arasındaki çocuklarımız okul öncesi eğitim çağını 
oluşturacaktır MEB Stratejik Plan (2015-2019)’a göre 4-5 yaş çocuklarda net %70 okullaşma oranı, İlkokul birinci 
sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların oranı %92 olması hedeflenmektedir. Ayrıca 
Millî Eğitim Bakanlığının hedefi, tüm çocukların en az bir yıl okul öncesi eğitim alarak ilkokula başlamalarını 
sağlamaktır. Bu hedeflere ulaşmak için çalışmalar devam etmektedir. 



Diğer taraftan şu anda faaliyetleri devam eden “3, 4, 5 Erken Eğitimi Seç” programını uygulayan Bakanlığımızın 
okul öncesi eğitimde hedefi yine %100 okullaşmadır. 

 

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca hazırlanan rapor 
doğrultusunda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla okul öncesi eğitim kurumlarına yönlendirilen 
36-71 aylık çocuklar bu kurumlara kaydedilir. Bu sınıfların mevcutları 10 çocuk bulunan sınıflarda iki, 20 çocuk 
bulunan sınıflarda ise bir çocuk olacak şekilde oluşturulur. 

36 ayını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için okul öncesi eğitim zorunludur. Kayıtların yapıldığı 
yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66, 67 ve 68 aylık olanların velisinin yazılı talebiyle; eylül ayı sonu itibarıyla 68 ayını 
tamamlamış,79 aydan gün almamış olan ve ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını Durum Bildirir Tek Hekim 
Sağlık Raporu ile belgeleyen öğrencilerin Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda okul öncesi 
eğitime 1 yıl daha devamları sağlanır 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre  (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Erken çocukluk 
dönemi eğitimi, 0- 36 ay arasındaki bireyleri kapsayan eğitimdir. ) 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar 
için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile özel eğitim 
okulları, okul öncesi eğitim kurumları, bünyesinde ana sınıfı bulunan eğitim kurumları ile çocuk ve ailenin 
ihtiyaçları doğrultusunda evlerde de yürütülür.Okul öncesi dönemde sunulan özel eğitim hizmetleri iki farklı 
kademede gerçekleşmektedir. Birincisi, 0-36 ay arasındaki özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara erken çocukluk 
eğitim hizmeti sunmak amacıyla, özel eğitim okulları, okul öncesi eğitim kurumları, bünyesinde ana sınıfı 
bulunan eğitim kurumları ile çocuk ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda evlerde,İkincisi, 36-66 ay arasındaki özel 
eğitim ihtiyacı olan çocuklar için okul öncesi eğitimidir.  

Bu dönemde özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunlu olup çocukların eğitimlerini 
öncelikle okul öncesi eğitim kurumlarında kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında yetersizliği 
olmayan akranları ile aynı sınıfta veya özel eğitim sınıflarında sürdürmeleri esastır. 36 ayını tamamlayan ve 66 
ayını doldurmayan çocuklar için özel eğitim anaokulu açılabileceği gibi bu çocuklar için, ilkokul kademesinde 
eğitim veren özel eğitim okulları, bağımsız anaokulları ve diğer ilkokullar bünyesinde özel eğitim anasınıfları da 
açılır.  

Yaş Seviyeleri ve Öğrencilerin Gruplandırılması 

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca hazırlanan rapor 
doğrultusunda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla okul öncesi eğitim kurumlarına yönlendirilen 
(Değişik ibare:RG-25/6/2015-29397) 36-71 aylık çocuklar bu kurumlara kaydedilir. Bu sınıfların mevcutları 10 
çocuk bulunan sınıflarda iki, 20 çocuk bulunan sınıflarda ise bir çocuk olacak şekilde oluşturulur. 

Okulöncesi eğitim kurumlarında yer alan çocuklar gelişim özelliklerine göre anaokulu ve anasınıfı olarak 
gruplandırıldıklarından, programlarda yer alan etkinlikler de çocukların gelişim özelliklerine göre hazırlanmıştır. 
Kazanımlar ve etkinlikler 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okulöncesi Eğitim Programı Öğretmen Kılavuzunda belirtildiği 
üzere 36-48 ay çocukları, 48-60 ay çocukları ve 60-72 ay çocukları için hazırlanan yıllık planlara göre yürütülür.  

Müfredat, Dersler 

Programda yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olarak ikiye ayrılmıştır. İlköğretim kurumlarında dersler ve ders 
saatleri sınıf esasına göre düzenlenmiştir. Sınıflara ait ders sayıları ve saatleri için (çizelgeye) 
http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/dosya/6 bakınız.  Okutulacak seçmeli dersler, öğrencilerin 
ilgi, yetenek ve istekleri doğrultusunda velisinin de rehberliğinde öğrenciler tarafından seçilmektedir. 

 Öğretim programları merkezi olarak hazırlanmakta ve tüm okullarda aynı öğretim programları 
uygulanmaktadır. Öğretim programları, ilgili birimler veya Talim ve Terbiye Kurulunca hazırlatılarak Bakan 
onayı ile yürürlüğe konmaktadır. İlköğretimde dersler Türkçe olarak okutulmaktadır. Öğretim programları, 
gerektiğinde ve ihtiyaç duyulduğunda Talim ve Terbiye Kurulu ve ilgili birimler tarafından düzenli olarak 
gözden geçirilerek güncellenmektedir. 

 İlköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programları, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 
hazırlanarak/hazırlatarak Talim ve Terbiye Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/dosya/6
http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/dosya/6
http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/dosya/6


 İlköğretim (ilkokul-ortaokul) kurumlarında; İlkokulda haftalık ders saati toplam 30 saattir. 1. Sınıfta 26 saat 
zorunlu, 4 saat serbest etkinlikler, 2 ve 3. Sınıflarda 28 saat zorunlu, 2 saat serbest etkinlikler, 4. Sınıfta ise 
30 saat zorunludur. Ortaokulda haftalık ders saati toplam 35 saattir. 29 saat zorunlu, 6 saat seçmeli 
derslerdir. 

 İmam-hatip ortaokullarında haftalık ders saati toplam 36 saattir.5. 6.ve 7. Sınıflarda 34 saat zorunlu, 2 saat 
seçmeli derslerdir. 8. Sınıflarda ise 35 saat zorunlu 1 saat seçmeli derslerdir. 

Okul öncesi özel eğitim kurumlarında uygulanmakta olan özel eğitim programları henüz bulunmamakta; normal 
gelişim gösteren öğrenciler için hazırlanan okul öncesi eğitim programı BEP yapılarak özel eğitim ihtiyacı olan 
öğrencilere uygulanmaktadır. 

Öğretim Yöntemleri ve Materyaller 

Özel eğitimde erken çocukluk ve okul öncesi dönemi eğitimi, bireyin eğitimi ve bireyin eğitimine katkı sağlamak 
amacıyla ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi yoluyla yapılır. Erken çocukluk ve okul öncesi dönemi eğitimi 
hizmetleri okul ve kurumlarda veya gerektiğinde evde yürütülür. Erken çocukluk dönemi ve okul öncesi dönemi 
eğitimi hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yapılır. Erken 
çocukluk ve okul öncesi dönemi eğitimi hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi için öncelikle bireyin ve 
ailenin eğitim ihtiyaçları belirlenir. 

Öğrencilerin Gelişimi 

Okulöncesi eğitim kurumlarında Okulöncesi Eğitim Programı doğrultusunda hazırlanan çocuğa yönelik Gelişim 
Raporu, her dönem sonunda e-Okul sistemine işlenerek bir örneği veliye verilir. Gelişim raporuna pedagojik 
olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler işlenmez. (MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 
Madde 30). 

İlköğretim kurumlarında (ortaokul/İmam-hatip ortaokulu); ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, 
Davranış Puanı Ölçütleri EK-4’te verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-
hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından “(1) Geliştirilmeli”, “(2) İyi”, “(3) Çok iyi” şeklinde 
değerlendirilerek e-Okul sistemine işlenir. (MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 
29) 

Sertifikasyon  
Okul öncesi eğitimi alan çocuklara (anaokulu, uygulama sınıfı ve anasınıfı) eğitim yılı sonunda Katılım Belgesi EK-
13 verilir. 

Mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmadıkça, öğrencinin okulla ilişiği kesilmez. Öğrenci veya velisinin istemesi 
hâlinde ilkokul, ortaokul/imam-hatip ortaokulunu tamamlayan öğrenciye öğrenim durumunu gösterir Öğrenim 
Belgesi EK-3 düzenlenir. 

Öğrenim belgeleri e-Okul sistemindeki kayıtlar esas alınarak düzenlenir. Her öğrenim belgesine, e-Okul sistemi 
tarafından güvenlik numarası verilir. Öğrenim belgesini ilgili müdür yardımcısı ile okul müdürü imzalar. Müdür 
yardımcısı bulunmayan okullarda ise belge okul müdürünce görevlendirilen bir öğretmen tarafından imzalanır. 
MEB Okul öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (Madde 73). 

12.3.Okul Öncesi ve Okul Eğitiminde Öğrencilere Desteğin Ölçütleri  

Hedef Grup(ların) Tanımı 

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde  haziran ayının 
üçüncü haftasının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 
hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden 
yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden  herhangi bir belge talep edilmez (Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliği). 

30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 36 - 66 ay arasındaki çocukların anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48 - 66 
ay arasındaki çocukların ise anasınıflarında okul öncesi eğitim almaları sağlanacaktır.  Bu köklü değişikliği 
takiben, 2013 yılının Ağustos ayında bakanlık ilköğretime başlama yaşını 66 aydan 69 aya kadar uzatmış ve 



isteyen ailelere çocuklarının gelişimsel durumlarını gösterir bir doktor raporu ile ilköğretime başlamalarını bir 
sene öteleme olanağı sunmuştur. 

MEB Stratejik Plan (2015-2019)’a göre 4-5 yaş çocuklarda net %70 okullaşma oranı, İlkokul birinci sınıf 
öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların oranı %92 olması hedeflenmektedir. 

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca hazırlanan rapor 
doğrultusunda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla okul öncesi eğitim kurumlarına yönlendirilen 
(Değişik ibare:RG-25/6/2015-29397) 36-71 aylık çocuklar bu kurumlara kaydedilir. Bu sınıfların mevcutları 10 
çocuk bulunan sınıflarda iki, 20 çocuk bulunan sınıflarda ise bir çocuk olacak şekilde oluşturulur. 

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca hazırlanan rapor 
doğrultusunda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla okul öncesi eğitim kurumlarına yönlendirilen 
36-66 aylık çocuklar bu kurumlara kaydedilir. Bu sınıfların mevcutları 10 çocuk bulunan sınıflarda iki, 20 çocuk 
bulunan sınıflarda ise bir çocuk olacak şekilde oluşturulur. 

Belirli Destek Mekanizmaları 

Okul öncesi eğitimde çocukta istenen davranışların geliştirilmesi için okul aile işbirliğinin sağlanması önemlidir. 
Bu nedenle eğitim yılı başında kurum yöneticileri ve öğretmenler bir araya gelerek, aileleri programa ne şekilde 
katabileceklerini kararlaştırırlar. Öğretmen, her çocuğun evine bir yarıyılda en az bir kez ev ziyareti yapmaya 
özen gösterir. Ev ziyaretlerinde; evdeki rutin işlerin öğrenme yaşantısı olarak nasıl kullanılabileceği ailelere 
gösterilebilir. Çocuk ve ailenin birlikte oynayabileceği oyun ya da etkinlikler plânlanabilir. Çocuk ve ailesi ev 
ortamında gözlemlenebilir. Ailelerle, okulda ve evde neler yapılabileceği konuşulur, ailelerin plânlama ve 
uygulamalara etkin katılımı sağlanır (Okul Öncesi Eğitim Programı). 

Çocukların psikolojik açıdan sağlıklı gelişimleri ve ortaya çıkabilecek sorunlarının çözümlenmesi amacıyla okul 
öncesi eğitim kurumlarında bir rehberlik öğretmenin bulunması esastır. Okul rehberlik öğretmeninin 
bulunmaması durumunda, çocukların psikolojik sağlık hizmetleri konusunda il/ilçe olanaklarından yararlanılır. 

Okul öncesi eğitimden yararlanacak olan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla 
eğitimlerini sürdürebildikleri gibi, engel gruplarına göre özel eğitim okulu bünyesindeki özel eğitim anasınıfı ve 
anaokullarında da eğitimlerini sürdürebilmektedirler. Engel türüne göre uyarlanmış ayrı bir müfredat 
uygulanmamakla birlikte bu öğrenciler için BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) hazırlanır. Buna ek olarak 
öğrencilerin gelişim alanlarındaki yetersizliğine bağlı olarak bağımsız hareket edebilme (baston eğitimi, işaret 
dili) , bağımsız yaşam becerileri, öz bakım becerileri, alanlarında da özel eğitim öğretmenleri tarafından eğitim 
verilmektedir. 

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engel grupları, dereceleri ve engel niteliği ile bireysel gelişim 
yeterlilikleri dikkate alınarak Bakanlıkça hazırlanmış eğitim programları doğrultusunda destek eğitim hizmetleri 
verilmektedir. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre özel eğitim değerlendirme kurullarınca destek eğitim 
almasına karar verilen bireyler için destek özel eğitim hizmetlerinin belirli bir oranı Bakanlığımız bütçesinden 
ayrılan ödenek ile karşılanmaktadır. 

Özel eğitim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrencilere ücretsiz kitap temini, özel eğitim okul ve kurumları 
ile özel eğitim sınıflarında gündüzlü öğrenim gören öğrencilerin okula ulaşımlarının ücretsiz sağlanması ve bu 
öğrencilere ücretsiz öğle yemeği temini adına Bakanlığımızca gerekli tedbirler alınmaktadır. 

 

12.4.Okul Öncesi ve Okul Eğitiminde Rehberlik ve Danışmanlık  

Rehberlik; Türk Millî Eğitiminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik hizmetleri; kendini tanıyan, 
kendisine sunulan eğitsel ve mesleki fırsatları değerlendirebilen, sorumluluk alabilen bireyler yetiştirilmesini ve 
bireylerin toplum içinde sağlıklı bir birey olarak yaşamlarını sürdürerek kendini gerçekleştirmelerini amaçlar. 

Eğitimde rehberlik ve destek çalışmaları Türk Eğitim Sisteminde, yükseköğretim seviyesi dışında, tüm 
seviyelerde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanır. Bu kapsamdaki çalışmalardan MEB Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumludur. Taşra teşkilatındaki rehberlik hizmetleri çalışmalarının 
yürütülmesi için illerde il Millî eğitim müdürlüklerine, nüfusun yoğun olduğu ilçelerde ise ilçe Millî eğitim 
müdürlüklerine bağlı olarak rehberlik ve araştırma merkezleri açılmaktadır. 



Rehberlik ve araştırma merkezleri: Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin 
etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin gerekli her türlü çalışmalarla birlikte ildeki özel eğitim 
gerektiren bireylerin tanılanmaları ve bu bireylere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il ve 
ilçelerde rehberlik ve araştırma merkezi/merkezlerince yürütülür.  Öğretim kurumlarındaki rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetleri ise okullardaki rehberlik servisleri aracılığıyla yürütülür. Bu servislerde, bu alanda 
eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş rehberlik alan öğretmenleri görev yapar. Rehberlik 
servisleri bulundukları ilçe/il rehberlik ve araştırma merkeziyle koordineli çalışır. 

Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde a)Rehberlik Hizmetleri Bölümü Başkanlığı, b) Özel Eğitim 
Hizmetleri Bölümü Başkanlığı yer almaktadır. 

Rehberlik Hizmetleri Bölümü Başkanlığı genel olarak, merkezin çalışma alanında yer alan eğitim-öğretim 
kurumlarının özellik, kademe ve türlerine göre ayrı olarak rehberlik hizmetleri çerçeve programını hazırlar. 
Rehberlik hizmetleri bölümü, üniversiteler ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak öğrencilerin zihinsel, psikolojik 
ve sosyal bakımlardan dengeli ve sağlıklı bir şekilde kapasitelerini geliştirmeleri, yapıcı ve yaratıcı olmaları, 
özelliklerini tanımaları ve değerlendirmeleri ile bu yönde meslekî ve eğitsel rehberlikte bulunulması için grup 
rehberlik etkinliklerine yönelik programlan hazırlar ve uygulanmasında okullara gerekli yardımlarda bulunur. 
Eğitim kurumlarının rehberlik servislerinden gelen öğrenciler ile bireysel olarak merkeze başvuran bireylere 
gerekli psikolojik yardım hizmetini verir, verilecek hizmetin niteliğine göre çeşitli psikolojik ölçme araçlarını 
bilimsel standartlarına göre uygular, yönlendirmeye ilişkin rehberlik hizmetlerini, servisler ile ilgili kurum ve 
kuruluşların da görüşlerini alarak plânlar. Çevrenin gereksinimlerini belirlemek, hizmetleri geliştirmek, niteliği ve 
verimi artırmak için araştırmalar yapar. Öğrencilerin yönelebilecekleri üst öğrenim kurumları, iş alanları ve 
mesleklere ilişkin bilgileri kapsayacak, onların çeşitli alanlardaki gelişimlerini destekleyecek yayınlar hazırlar ve 
eğitim-öğretim kurumlarına ulaştırır. Hizmetlerde kullanılacak psikolojik ölçme araçları ile diğer araç ve 
tekniklerin tespiti, çoğaltımı, sağlanması, geliştirilmesi ve servislere dağıtımı için il düzeyinde yapılabilecek 
çalışmaları plânlar, yürütür ve sonuçlandırır. 

Rehberlik çalışmalarının içeriği ve bağlamı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyelerinde öğrencinin 
ihtiyaçları ve durumuna göre çeşitlilik gösterebilir. Bir rehber ve gözlemci olarak görev yapan alan öğretmeni, 
öğrencilere ve ailelere yeterlik alanına uygun olarak psikolojik destek sunmakta, öğrencinin gelişim alanlarını 
destekleyici çalışmalar yapmakta ve Bakanlığın belirlediği alanlarda veri toplayarak raporlama yapmaktadır. 
Rehberlik öğretmenleri, psikolojik danışmanlık, kişisel/sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetleri sunarlar. 

Türk Eğitim Sisteminde Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği 10.11.2017 tarih ve 30236 sayılı resmi gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte rehberlik hizmetleri eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik ve 
kişisel/sosyal rehberlik olmak üzere 3 ana boyutta ele alınmaktadır. 

Akademik Rehberlik 

Akademik rehberlik çalışmaları Türk Eğitim Sisteminde eğitsel rehberlik hizmetleri olarak yer almaktadır. Bu 
hizmetlerde, her tür eğitim kademesindeki her öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, meslekî değer, başarı ve 
motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun 
programlara yönelmesi için gerekli çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar kapsamında; öğrencilerin okul ortamlarına 
adaptasyonunu sağlama, çalışma becerilerini geliştirme, motivasyonlarını artırma, üst öğrenim kurumlarına 
yönlendirme gibi hizmetler sunulmaktadır. 

Bu çalışmalar eğitim kademelerine indirgendiğinde bazı çalışmaların daha fazla ağırlık kazandığı görülmektedir. 

Okul öncesi eğitimde eğitsel rehberlik genel anlamıyla öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını tespit etmek, öğrencilerin 
yetenek alanlarını belirleyip bunları velilerle paylaşmak üzerine yoğunlaşır. Erken yaşta tespit edilen özel 
yetenekli öğrenciler dahil her tür özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, ilköğretim eğitimlerinden itibaren gözlem 
altında tutulur ve ilgili kurumlarca ek eğitimler sağlanır. 

İlkokul-ortaokul kademesinde ise öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin fakında olması, motivasyonu, başarısı ve 
bireysel özellikleri oranında gelişimine uygun programlara yönelmesi için gerekli çalışmalar yapılır. Bu 
kademede bir üst öğrenim kurumuna yönlendirme çalışmaları ağırlık kazanmaya başlar. 

Ortaöğretim kademesinde eğitsel rehberlik çalışmalarından daha çok mesleki rehberlik çalışmaları yapılarak 
öğrenciyi bir üst öğrenim kurumuna hazırlayıcı, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara hazırlama   ve 
çalışma becerilerini geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. 



Psikolojik Danışma 

Türk Eğitim Sisteminde psikolojik danışma çalışmaları kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri, öğrencilerin bireysel ve 
sosyal gelişimlerini desteklemek, duygusal bireyin bilişsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve davranışsal gelişimini 
desteklemek amacıyla kendini tanıması; karar verme ve problem çözme gibi sosyal beceriler ile yaşam 
becerilerini geliştirmesi ve sorumluluk sahibi bir birey olarak hayatına devam edebilmesi için bireye ve ailesine 
sunulan hizmettir. 

Bireysel rehberlik hizmetleri yanı sıra okul/kurumlarda aileye yönelik rehberlik hizmet çalışmaları bu kapsamda 
değerlendirilebilir. Aile rehberliği çalışmalarında çocuklarda beklenen davranışların pekiştirilmesi adına okul ve 
aile iş birliği sağlanması önem arz etmektedir. Bu amaçtan hareketle, okullar velilerle eğitim yılının başında 
görüşmeler yaparak karşılıklı sorumlulukların altını çizer ve çocuğun gelişiminde, ruhsal sağlığında etkin adımlar 
atılmaya gayret edilir. 

Eğitsel ve mesleki rehberlik ile öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak grupla rehberlik 
etkinlikleri de psikolojik danışma hizmetleri kapsamında düzenlenir. Bu etkinlikler; öğrencilerin gelişimsel 
gereksinimlerini de karşılayacak şekilde bilimsel standartlara uygun olarak programlanır, uygulanır, 
değerlendirilir ve geliştirilir. Grup rehberlik etkinliklerinden, bilgi verme gibi, uygulanması özel uzmanlık 
gerektirmeyenler, rehberlik saatlerinde sınıf rehber öğretmenlerince uygulanabilir. Söz konusu etkinliklerden 
uygulanması, alanında teknik beceri ve uzmanlık gerektirenler ise rehberlik öğretmenleri tarafından uygulanır. 

Kariyer Rehberliği 

Kariyer rehberliği hizmetleri ülkemizde mesleki rehberlik hizmetleri olarak yürütülmektedir. Mesleki rehberlik; 
Bireyin kendini ve meslekleri tanıması; yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer ve kişilik özellikleri doğrultusunda mesleğe 
yönelik seçimler yapması; mesleğe hazırlanması, başlaması, mesleğini sürdürmesi ve hayat boyu öğrenme 
sürecinde kendini geliştirmesi için birey ve ailesine sunulan hizmettir.(Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Madde  

Bu hizmetler okul öncesinden başlayarak sistematik olarak yürütülmekte ve ailelerin de sürece katılımına önem 
verilmektedir. Bu eğitim kademesinde kariyer danışmanlığına yönelik hizmetler, çocuğun akademik eğilimlerine 
göre öğrencinin ileriki eğitiminde önüne çıkabilecek engeller veya fırsatların ifade edildiği veli öğrenci 
görüşmeleri olarak çeşitlenir. 

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde her öğrenciye; meslekî tercih yapması, kendine uygun mesleğe 
yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 
verilir.  Öğrencinin özellikleri, iş dünyası, meslekler ve bunları edinme yollarına ilişkin güncel bilgiler sistemli 
olarak aktarılır. Bu kapsamda meslek kuruluşları, meslek elemanları aracılığıyla okullarda meslek alanlarıyla ilgili 
seminerler verilir. Mesleki ilgi envanterleri ve gözlemler öğrencilerin mesleki yönelimleri ölçülür. Ortaokul ve 
ortaöğretim son sınıflarında bir üst öğrenim kurumlarına geziler düzenlenir. 

Ortaöğretimde ise hizmetler genelde; üst öğrenime, meslek alanlarına ve mesleğe yönelmede, etkili öğrenme 
ve çalışma becerileri geliştirmede, meslekler ve gerektirdiği özellikler ile meslek ve çalışma yaşamı konusunda 
bilinçlendirmede, bireysel özelliklerini değerlendirip farkındalık düzeyini geliştirmede, bireysel ve sosyal 
gelişimin sürdürülüp yetişkin yaşamına hazırlanmada yoğunlaşır. Orta öğretimdeki hizmetlerde okul türlerine 
göre gerekli uyarlamalar yapılır. 

 

12.5.Yükseköğretimde Öğrencilere Desteğin Ölçütleri  

On this page  
 
Tüm devlet yükseköğretim kurumlarında öğrencilere yönelik sübvanse edilmiş öğlen yemeği sunulmaktadır. Bu 
sübvansiyonun kaynağı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinden karşılanmaktadır. 

 

Hedef Grup(ların) Tanımı 

Yükseköğretimde bir devlet üniversitesine kayıtlı öğrenci, eğitim programı ve türü ne olursa olsun, aşağıda 
tanımlanan destek mekanizmalarından faydalanabilir. 



Bununla birlikte ülke dışında lisans, yüksek lisans ya da doktora düzeyinde bir üniversiteye kayıtlı olup bu tür 
destek mekanizmalarından yararlanan gruplar da bulunmaktadır. Özel kurumlar tarafından sunulan özel eğitim 
destek hizmetlerinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar yararlanamamaktadır. Yabancı uyruklu olup, 
Türkiye’de bir üniversitede lisans eğitimi almaya hak kazanan bireyler, özel girişimler dışında “Türkiye Bursları 
(Scholarships)” üzerinden başvurarak belirtilen şartları taşımaları halinde eğitim desteği alabilirler. 

Özel Destek Şartları 

Öğrencilere kamu ve özel kuruluşlar tarafından çeşitli biçimlerde finansal içerikli destekler sağlanmaktadır. Bu 
destekler burs, öğrenim kredisi, öğrenim harcı kredisi (katkı payı kredisi) barınma ve beslenmeye mali destek 
sağlanması ya da bazı hizmetlerin sübvanse edilerek ucuzlatılması biçiminde olmaktadır. Bu genel desteklerin 
dışında öğrenciler diğer okul ve yaşam giderlerini kendileri karşılamak durumundadır. Öğrencilere ya da 
ailelerine vergi muafiyeti biçiminde bir destek sağlanmamaktadır. 

Öğrenme Gelişim Desteği 

Bu hizmetlerin yasal çerçevesi 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve 5102 Sayılı Yüksek 
Öğrenim Öğrencilerine Burs Verilmesine İlişkin Kanun ile belirlenmiştir. Bu içerikteki hizmetlerin yürütülmesi ve 
eşgüdümünün sağlanması amacıyla kurulmuş Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bulunmaktadır. 
Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşları da yükseköğrenim öğrencilerine bu kurum aracılığı ile burs 
sağlayabilmektedirler. Belediyeler tarafından yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesi halinde yapılan 
yardım miktarı, öğrencilere ait bilgiler ne kadar süre ile verileceğine ilişkin bilgiler ocak ve mayıs ayları arasında 
KYK’ ya bildirilir. Böylece; öğrencilere sağlanan finansal destekler izlenerek daha fazla sayıda öğrenciye 
yardımda bulunulması sağlanmış olmaktadır.  

Burslar 

T.C. vatandaşı yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim 
Öğrencilerine Burs Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır. Bursdan, ön lisans, 
lisans, yüksek lisans ve doktora  programlarına devam eden öğrenciler faydalanabilmektedir. Bursun nasıl 
verileceği 5102 sayılı kanun gereği çıkarılmış olan Burs/Kredi Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Bu yönetmelikte 
burslardan kimlerin nasıl yararlanacağı yer almaktadır. 

Her öğretim yılı için burs kontenjanı, aylık burs miktarı ve ödeme zamanı Kurum bütçesi dikkate alınarak Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yönetim Kurulu’nca belirlenir. 

Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, 
öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir. Bursların devam ettirilmesi 
öğrencinin öğrenimini başarılı biçimde sürdürmesine bağlıdır. Kurumdan burs alan öğrencilerin başarı durumları 
her yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alınan 
bilgiye göre başarılı öğrencilerin bursları devam eder, başarısız öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez. 
Bursu kesilen öğrencilere, burslarının kesildiği tarihten itibaren Öğrenim Kredisi Yönetmeliği’nde belirlenecek 
esaslara göre kredi verilebilir. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenen tarihler 
arasında http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresinden müracaatta bulunan öğrenciler kamu kurumlarından alınan 
bilgilerine göre değerlendirmeye tabi tutulur ve durumları mevzuata uygun öğrencilerden değerlendirme 
sırasına göre kontenjan kadar öğrenciye burs diğer öğrencilerin tamamına  öğrenim kredisi verilmektedir.  2018 
yılı itibariyle lisans öğrencilerine aylık  470 TL, yüksek lisans öğrencilerine aylık 940 TL, doktora öğrencilerine 
aylık 1410 TL ödenmektedir. 

Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri üçer aylık dönemler halinde yapılmakta iken, 01 Ocak 2005 tarihinden 
itibaren aylık olarak ödenmeye başlanmıştır. Ayrıca, başarılı öğrencilerin öğretmen yetiştiren yükseköğretim 
kurumlarını tercih etmeleri teşvik edilerek, öğretmenlik mesleğinin cazip hale getirilmesi ve böylece eğitimin 
niteliğinin yükseltilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı burslu öğrenci okutabilmektedir. Öğretmen ve Eğitim 
Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak 
Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun). Bu kanun uyarınca Bakanlıkça belirlen öğretmen yetiştiren yükseköğretim 
programlarını (1) ilk beş tercihinde kazanan öğrencilere belirlenen kontenjan sınırlılığında, (2) bu programları 
yine ilk beş tercihinde kazanan Anadolu öğretmen lisesi mezunu öğrencilere kontenjan sınırlılığına bağlı 
kalınmadan burs verilmektedir. Burs miktarları her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir.  Millî Eğitim 

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/tr/turkiye-burslari/basvuru-sartlari
http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/tr/turkiye-burslari/basvuru-sartlari
http://yurtkur.gsb.gov.tr/


Bakanlığı, 2011-2012 öğretim yılında öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarını tercih listelerinin ilk 5 
sırasında yazıp kazanan 1500 öğrenciye burs vermiştir. Burstan yararlanmak için ilk koşul, MEB'in bu yılki 
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yaptığı duyuru uyarınca, 2011-2012 öğretim yılında 
Bakanlık tarafından belirlenmiş olan öğretmenlik yetiştiren yükseköğretim programlarını ilk 5 tercihte kazanmak 
olarak belirlenmiştir. Üniversitelere göre kontenjan dağılımları, kılavuzlardaki öğretmen yetiştiren 
yükseköğretim programlarının karşısında yer alıyor. Ayrıca Anadolu Öğretmen Lisesi mezunları, belirtilen 
kontenjan içerisinde yer alamasa da kontenjandan bağımsız olarak bursluluk haklarından faydalanabilmektedir. 

Öğrenim Kredisi 

Yükseköğretim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini 
kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu 
hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenciye, öğrencilik hali devam etmek ve kredi almasına engel 
bir durumu olmamak koşuluyla, öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresi kadar kredi verilir. 
Öğrenciler aldıkları kredileri normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, 
kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde ödemek zorundadır. Kurumdan öğrenim kredisi alan 
öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresinin bitimine kadar geçen sürede veya 
herhangi bir nedenle kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle 
belirlenir. Bir yükseköğretim kurumundan ayrılıp başka bir yükseköğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, 
öğrenimlerine bir öğretim yılı ara vermemeleri ve eski öğretim kurumlarında bir yıldan fazla başarısız 
olmamaları durumunda yeni öğretim kurumuna nakil işlemi yapılarak öğrenim kredilerinin ödenmesine devam 
edilmektedir. Öğrenim kredisi almaktan vazgeçen öğrenciler de borçlarını yukarıda belirtilen esaslara göre 
öderler. Öğrenim sırasında veya öğrenimden sonra vefat ettikleri veya çalışamayacak derecede sürekli sakat 
kalmış oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından saptananların borçları silinir. 

08.04.1929 Tarih ve 1416 Sayılı Ecnebî Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükmünce yurt 
dışındaki üniversitelere lisansüstü eğitim için devlet bursu ile gönderilen öğrencileri kapsar.  Türkiye'de ya da 
diploma denkliği sağlanması kaydıyla yurt dışında lisans eğitimlerini tamamlayan öğrenciler kanunda belirtilen 
şartları taşımak kaydıyla her yıl YÖK bünyesindeki üniversiteler ve diğer kamu kurumlarının görüşü alınarak 
belirlenen kontenjanlar doğrultusunda yurt dışına lisansüstü eğitim bursiyeri olarak gönderilmektedir. 
Sekreterya işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. 

Söz konusu burs, karşılıklı bir burstur. Kanuna göre, eğitim tamamlandığında lisansüstü eğitim amacıyla yurt 
dışında geçirilen süre karşılığında belirli bir süre mecburi hizmet yapılması zorunludur. Bu hizmet, adına gidilen 
üniversitede akademik personel olarak  ya da adına gidilen kurumda alınacak görevle geçirilecek bir hizmet 
süresidir. 

İlgili yönetmeliğe göre, Kanun kapsamında yurt dışına gönderilecek bursiyerler, öncelikle ALES'ten alınacak ilgili 
bölümleri adına belirlenen bir taban puan şartını taşımalıdırlar. Yurt dışına gönderilmek üzere belirlenen toplam 
kontenjanın üç katına göre en yüksek puandan başlayarak yapılan puan sıralamasına göre adaylar sözlü sınava 
davet edilir. Sözlü sınav puanı ile diğer puan şartlarının aritmetik ortalaması sonucunda bir sıralama ortaya çıkar 
ve bu sıralama sonucunda adaylar yurt dışına gönderilmeye hak kazanır.  

Bursiyerlere ödenen miktarlar, eğitim alınan ülkenin yerel şartlarına göre değişiklik arz etmektedir. Güncel burs 
miktarları için  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150502-6.htm web sayfası ziyaret edilebilir.  

Mali Destek (Barınma ve Beslenme Desteği) 

Öğrenim gördüğü okulun bulunduğu yer ailesinin oturduğu yerden başka olan yükseköğretim öğrencilerinden 
gereksinim duyanlara Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda ve bazı üniversitelerin 
kendi yurtlarında kontenjanlar dahilinde barınma ve beslenme desteği sağlanmaktadır. Bu destekler öğrencilere 
maliyetinin altında, sübvanse edilerek ucuzlatılmış barınma ve beslenme desteği şeklinde olmaktadır. Barınma-
Beslenme miktarları her yıl yeniden belirlenmektedir. Bu hizmetler ülke genelinde yaygınlaştırılmış durumdadır.  
KYK halen; 81 il ve 248 ilçedeki  776 yurtta toplam 635.757 yatak kapasitesi ile barınma hizmeti vermektedir. 

Ayrıca bazı özel üniversiteler kendilerini tercih eden başarılı öğrencilerden kendilerinin belirledikleri sayıda 
öğrencinin, beslenme, barınma ve öğrenim ücretlerini ve yaşam giderlerini karşılamaktadırlar. 

KYK yurtlarında barınan öğrencilere her yıl yeniden belirlenen miktarlarda kahvaltı ve akşam yemeği desteği 
sağlanmaktadır. Ayrıca, yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35’ i oranında indirimli olup 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1416.pdf%20)
http://yyegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/31022150_2014ylsykilavuzu.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150502-6.htm
http://www.kyk.gov.tr/
http://www.kyk.gov.tr/


mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu diyetisyenler ya 
da yurt yöneticileri tarafından denetlenmektedir. Yemekler alakart ya da tabldot olarak verilmektedir. 

Diğer Destekler 

Herhangi bir sosyal güvenlik veya sigorta kapsamında olamayan öğrencilere Öğrenci Sağlık Merkezlerinde 
ücretsiz sağlık ve psikolojik danışma hizmetleri sunulmaktadır. 

Tüm öğrencilere verilen özel kimlik kartlarıyla, kent içi kamusal ulaşım araçlarında, tiyatrolarda, sinemalarda, 
müzelerde ve bazı diğer sanatsal etkinliklerden yararlanmada öğrencilere indirim sağlanmaktadır. 

 

12.6.Yükseköğretimde Rehberlik ve Danışmanlık  
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Akademik Rehberlik 

Yükseköğretim kurumlarında öğrencilere sunulan diğer rehberlik ve psikolojik danışman hizmetleri de akademik 
ve mesleki olmak üzere iki grupta ele alınabilir. Lisans ve önlisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler için 
sınıf ya da şube düzeyinde bir danışman görevlendirilir. Akademik danışmanlar öğrencilerin ders alma, ders 
bırakma, seçmeli derslere yönlendirilmesi, eğitim etkinlikleri gibi akademik konularda yardım ve rehberlik 
sağlarlar. Bu danışmanlar ayrıca öğrencilere kredi, burs, barınma vb. konularda da yardım ve rehberlik sağlarlar. 
Lisansüstü öğrencilere de programlarına kayıt yaptırdıktan sonra bir ders danışmanı, tezli programlarda teze 
geçmeden önce bir tez danışmanı atanır.  

Psikolojik Danışma 

Yükseköğretim öğrencileri, üniversitelerin MEDİKO birimlerinde görevlendirilen psikologlardan veya mevcutsa 
üniversite hastanelerindeki ilgili birimlerden destek alabilirler. 

Kariyer Rehberliği 

Mesleki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması yasal zorunluluk olmasına karşın, tüm yükseköğretim 
kurumlarına genellenebilecek bir yapılanma söz konusu değildir. Yükseköğretim Kanunu yükseköğretim 
kurumlarının, özel ve kamu kuruluşları ile iş birliği yaparak mezunlarına iş bulma konusunda yardımcı olmalarını 
öngörmektedir (Madde 47). Bazı yükseköğretim kurumlarında bu hizmetleri sağlamak amacıyla Kariyer 
Danışmanlık Merkezleri kurulmuştur. Bu merkezler aracılığıyla ya da çeşitli birimlerce öğrencilere yönelik 
mesleki tanıtım toplantıları yapılmakta, özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinin bu etkinliklere katılımı 
sağlanmaktadır. Bu yolla öğrenciler ve işveren kuruluşları bir araya getirilmeye çalışılmaktadır.  

Öğrencilerin mesleklerini daha iyi tanımaları, istihdam olanaklarını öğrenmeleri, işverenlerle etkileşim içine 
girebilmeleri daha çok programların gereği olan staj uygulamaları ile gerçekleşmektedir. İşyerinde eğitim ve staj 
uygulamaları lisans ve önlisans programlarında yaygın biçimde yapılmaktadır. Birçok programda alanına göre bu 
uygulama bir zorunluluktur.  

Önlisans programları kapsamında yer alan meslek yüksekokullarının işyeri eğitim ve staj uygulamalarının nasıl 
yapılacağı yasal bir çerçeveye bağlanmıştır. Bu konuları düzenleyen yönetmelik mesleki ve teknik eğitim 
bölgelerinde yer alan meslek yüksekokulu öğrencilerinin işyerlerindeki eğitim ve uygulama ve stajlarına ilişkin 
ilke ve uygulamaları belirlemektedir. (Mesleki Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 
İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik). Bu yönetmeliğe göre 
öğrenciler stajlarını yarıyıl ve yaz tatillerinde yaparlar. Ancak işyeri koşullarının uygun olmaması durumunda bu 
süreler dışında öğretimi aksatmamak koşuluyla staj yapılabilir. Staj süresi programın niteliğine göre 30 
işgününden (240 saat)’den az 60 işgününden (480 saat)’den çok olamaz. Öğrenim süresi içinde mesleki 
uygulama yapan yüksekokulların öğrencileri yukarıda belirtilen 30-60 günlük staj süresinin dışında 
değerlendirilir. Bu süreç hem işyeri yetkilisi hem de ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. 

Lisans programlarının staj uygulamaları ise, fakülte/yüksekokul veya bölüm düzeyinde düzenlenir, sürecin 
izlenmesi ve değerlendirilmesi ilgili dersin öğretim elemanı tarafından yapılır. 



Staj programları hem işyerleri ile yükseköğretim kurumları arasındaki bağların güçlenmesine hem de 
öğrencilerin istihdam fırsatlarından yararlanmalarını kolaylaştırıcı bir süreç niteliği taşımaktadır.  

Üniversite-endüstri ilişkilerinin gelişmesi daha çok üniversiteler bünyesinde yer alan Teknoparklar ya da 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri/merkezleri aracılığı ile gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu bölgelerde çeşitli 
firmalar yer alabilmekte ve çeşitli düzeylerdeki araştırmacılar bu bölgelerde yer alan firmalarda yarı ya da tam 
zamanlı olarak çalışabilmektedirler. Böylece hem endüstri kuruluşlarının üniversiteyi daha iyi tanıması hem de 
ilişkilerin geliştirilmesi olanaklı olmaktadır. 

1416 sayılı kanun kapsamında yurt dışında lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrencilerin de yurt içinde bağlı 
bulundukları kurum ya da üniversitelerle yurt dışında bulunan eğitim müşavirliklerinde yer alan birer danışmanı 
bulunmaktadır. Yurt içi danışmanlar, bursiyerin ders içerikleri hakkında, yurda döndüklerinde çalışacakları 
kurum hakkında destek ve bilgi sağlar. Bununla birlikte lisansüstü tez aşamalarında da bursiyerlere yardımcı 
olurlar. Yurt dışında eğitim müşavirliklerinde bulunan danışmanlar ise, öğrencinin bulunduğu ülkeye uyum 
sağlamasında yardımcı olur. Ülkenin yerel şartlarına yönelik temel ihtiyaçların karşılanmasında öğrenciye destek 
olur. Bununla birlikte öğrencinin bulunduğu ülkede devam ettiği üniversitedeki durumu (ders devamı, notlar, 
tez aşamaları vs.) hakkında Millî Eğitim Bakanlığına raporlar sunar. Yurt dışında bulunan öğrencinin Bakanlıkla 
olan iletişimini ve koordinasyonunu sağlar. 

 

12.7.Yetişkin Eğitimi ve Öğretiminde Öğrencilere Desteğin Ölçütleri  
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Hedef Grup(ların) Tanımı 

6764 sayılı Kanunla çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınarak MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğüne bağlanmıştır. 6764 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler 26.03.2017 ve 16.09.2017 tarihlerinde 
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine yansıtılmıştır. Ortaöğretim kurumlarına kaydolmak için ortaokulu veya 
imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma şartı aranır. 
Yaş şartını taşımayan öğrencilerin örgün ortaöğretim kurumlarına kayıtları yapılmaz. Kayıtlar, öğrencinin e-Okul 
sistemi veya denklik belgesindeki bilgilerine göre yapılır. Evli olanların kayıtları yapılmaz, öğrenci iken 
evlenenlerin okulla ilişiği kesilerek kayıtları e-Okul üzerinden Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim 
Lisesine veya Açık Öğretim İmam-Hatip Lisesine gönderilir. Ancak Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri için bu 
hüküm uygulanmaz. Mesleki eğitim merkezlerinde, ortak derslerinde Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Mesleki Gelişim Dersleri okutulmaktadır. Mesleki eğitim merkezlerinde ise 2016-2017 
eğitim-öğretim yılında 27 alan, 141 dalda öğretim programı güncellenerek uygulamaya konulmuştur. 

Mesleki eğitim merkezine devam eden öğrenciler, 10 uncu sınıftan itibaren her ders yılı sonunda yılsonu beceri 
sınavına alınır. 11 inci sınıfın sonunda girilen beceri sınavı kalfalık, 12 nci sınıfın sonunda girilen beceri sınavı 
ustalık sınavı olarak uygulanır. Kalfalık ve ustalık sınavları il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun uygun görüşü 
alınarak ilgili meslek odasının koordinesinde yapılabilir. Sınava girecek öğrenci sayısının fazla olduğu 
alan/dallarda; alanın özelliğine bağlı olarak zümre toplantısında alınacak karara göre birden fazla komisyon 
kurulabilir (Madde 47-7). Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk 
sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır. Kalfalık sınavında 
başarısız olan öğrenciler ise ilk sorumluluk sınavı döneminde beceri sınavı esaslarına göre yeniden kalfalık 
sınavına alınır (Madde 58-3). 

2017 yılında güncellenen Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 70/A Maddesi’nde; Mesleki eğitim merkezi 
öğrencilerinden 11 inci sınıfın sonunda yapılan kalfalık sınavlarında başarılı olan ve başarısız dersi 
bulunmayanlara Kalfalık Belgesi, kalfalardan programlarında öngörülen teorik ve pratik eğitim süresi sonunda 
yapılan ustalık sınavlarında başarılı olanlara Ustalık Belgesi düzenlenir. Ustalık ve işyeri açma belgesine sahip 
olanlar ile ustalık belgesi kullanılmayan alanlar için gördükleri öğrenim bakımından en az ustalık seviyesinde 
yeterliliğe sahip olanlardan okul ve kurumlarca açılan iş pedagojisi kurslarını başarı ile tamamlayanlara usta 
öğreticilik/iş pedagojisi eğitimi bitirme belgesi düzenlenir. Aynı yönetmeliğin 69. Maddesi’nde öğrencilerin 
diploma alabilmesi için en az ortaöğretim kurumu mezunu olup aynı zamanda ustalık belgesi almaya hak 
kazananlara, istemeleri hâlinde, ilgili alan/dala ait mesleki ve teknik ortaöğretim diploması düzenlenir. Mesleki 
eğitim merkezi öğrencilerinden bir ortaöğretim kurumu diploması sahibi olmayanlar, diploma alabilmek için 



ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında Bakanlıkça belirlenecek fark derslerini açık ortaöğretim 
kurumları yoluyla başarmak zorundadır. Ustalık belgesine sahip olanların mesleki ve teknik ortaöğretim 
diploması Mesleki Açık Öğretim Lisesi tarafından düzenlenir. 

Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarına, mezun olduğu alan/dala ait Europass Sertifika Eki 
düzenlenmektedir. Europass sertifika eki Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilerek uygulamaya 
konulmuştur. Mesleki ve teknik ortaöğretimde uygulanan her bir alan ve dal için Europass sertifika eki 
hazırlanmıştır.2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Europass sertifika eki düzenlenmesine başlanmıştır. 
Europass sertifika ekleri mesleki eğitim için ülkemizde ilk başvuru noktası olan Ulusal Referans Noktası web 
sitesinde (http://urn.meb.gov.tr/) yayımlanmaktadır. 

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğretici belgeleri; 6764 sayılı Kanun ve Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde 
belirlenen usul ve esaslara göre yeniden düzenlendi. 10.10.2017 tarihinden itibaren hazırlanan yeni belgeler 
kullanılmaya başlandı. 

Önceki öğrenmelerin tanınmasına yönelik olarak hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin 
Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge”  Ekim 2017 
tarihli ve 2721 sayılı MEB Tebliğler Dergisinde yayımlanmış ve uygulamaya konulmuştur. “Millî Eğitim 
Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara 
İlişkin Yönerge” kapsamında yapılacak olan kalfalık ve ustalık beceri sınavlarında kullanılacak ölçme 
değerlendirme kriterleri,  sarf malzemelerinin tespiti ve yaygın eğitim kurs belgelerinin çıraklıkta uygulanan 
alan/dallar ile eşleştirilmesi çalışmaları yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda kalfalık/ustalık beceri 
sınavlarının ilki Şubat 2018’de yapılmıştır. Valiliklerden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda; Yönerge, Sınav 
Esasları ve Beceri Sınavları Kriterlerinin revize çalışmaları yapılacaktır. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 
zorunluluğu kapsamına alınan 81 mesleğe yönelik ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik ile Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim kurumlarınca verilen diplomaların ve 3308 sayılı mesleki eğitim 
kanunu kapsamında düzenlenen ustalık belgelerinin içerikleri incelenerek mesleki ve teknik ortaöğretim 
diplomaları ve ustalık belgelerine yönelik muafiyet tabloları hazırlanmıştır. 

MEB’in 2014-2018 Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi önceki öğrenmelerin tanınmasına güçlü bir 
vurgu yapmakta ve yaygın biçimde kullanılmasını öngörmektedir. Belgede yer alan hedefler dikkate alınarak 
hazırlanan 2018 yılında yayımlanan Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin; 

 Okuma yazma yeterliklerinin ölçme ve değerlendirilmesi başlıklı 73. Maddesi aşağıdaki şekildedir : 

(1)- Yetişkin Okuma Yazma I. Kademe Seviye Tespit Sınavı ile Okur Yazarlık Belgesi ve Yetişkin Okuma 
Yazma II. Kademe Seviye Tespit Sınavı ile Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi alacak kişilerin 
yeterliliklerinin doğrudan ölçülerek belgelendirilmesinde sınavlarla ilgili genel hükümler uygulanmaz.  

(2) Kişilerin başvurusu ile kurum müdürünün başkanlığında biri sınıf öğretmeni olmak üzere üç kişiden 
oluşan komisyonca Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programına (I ve II. Kademe) uygun 
olarak bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla yazılı/sözlü/uygulamalı sınav yapılır. Sınava alınacak özel eğitim 
ihtiyacı olan bireylerin yetersizlik türüne göre uzman bir komisyon üyesi belirlenir. Bireylerin yetersizlik 
türlerine göre sınavlarda gerekli tedbirler alınır. Sınavda başarılı sayılabilmek için her dersten en az geçer puan 
alınması gerekmektedir. 

(3) Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursunda veya Yetişkin Okuma Yazma I. Kademe Seviye 
Tespit Sınavında başarılı olanlara “Okur Yazarlık Belgesi” verilir.  

(4) Yetişkinler II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursunda veya Yetişkin Okuma Yazma II. Kademe Seviye 
Tespit Sınavında başarılı olanlara “Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi” verilir.  

(5) Okuma yazma yeterliliklerinin doğrudan ölçülmesinde aday sayısı ve zaman kısıtlaması şartları 
aranmaz. Sınav komisyonlarında görevli yöneticiler dışındaki öğretmenlere ilgili mevzuatta belirtilen sınav ücreti 
ödenir.  

Bu hükümler kapsamında okuma-yazma yeterliliklerinin ölçülmesi ile ilgili iş ve işlemler Genel 
Müdürlüğümüze bağlı kurumlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 Aynı yönetmeliğin Önceki öğrenmelerin tanınması başlıklı 74. Maddesi ise şu şekildedir : 

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ogrenme_denklik/ogrenme_denklik_0.html?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=600&width=750
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ogrenme_denklik/ogrenme_denklik_0.html?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=600&width=750
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ogrenme_denklik/ogrenme_denklik_0.html?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=600&width=750


(1) Hayat boyu öğrenme kapsamında, bireyin örgün, hayat boyu öğrenme ve/veya serbest öğrenmeler 
yoluyla edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikler, önceki öğrenmelerin tanınmasına yönelik geliştirilen standartlarda 
ölçme ve değerlendirme yapılarak belgelendirilir.  

(2) Önceki öğrenmenin tanınması kapsamına alınacak meslekler Bakanlıkça belirlenir. 

hükümlerine yer verilmiştir.  

Bu kapsamda halk eğitimi merkezleri tarafından açılan yaygın eğitim kurslarını başarı ile tamamlayan 
kursiyerler 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a 
maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmî sayılı Önceki Öğrenmelerin 
Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında Meslekî Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık veya 
ustalık beceri sınavlarına katılabilmektedir. 

Türkiye’de yetişkin eğitimi (yaygın eğitim), örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu 
kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylerin hayat boyu öğrenme anlayışı kapsamında bireysel, toplumsal ve 
istihdam ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini 
kapsamaktadır (Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği/2018).  
 

Hayat Boyu Öğrenme kapsamında kabul edilen yetişkin eğitimi ile ilgili Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren kurumlar;  

a) Halk eğitimi merkezlerinden, 
b) Olgunlaşma enstitülerinden, 
c) Açık öğretim okullarından 

oluşur ve bu kurumlarda;  
a) Kurs ve kurs dışı faaliyetler, 
b) Belge, denklik ve önceki öğrenmelerin tanınması işlemleri, 
c) İşletmelerde mesleki eğitim faaliyetleri, 
ç) Araştırma, geliştirme ve arşivleme işlemleri, 
d) Ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri, 
e) Tasarım, üretim ve pazarlama faaliyetleri, 
f) Nitelikli iş gücü yetiştirilmesinde mesleki ve teknik içerikli eğitim faaliyetleri, 
g) Her türlü yarışma, fuar, sergi, sempozyum, panel, proje, iş birliği belgesi, sanatsal, sosyal, kültürel ve 

benzeri etkinlikler düzenleme, katılım sağlama, temsil etme ile yayın hazırlama faaliyetleri, 
ğ) Açık öğretim okulları eğitim hizmetleri, 
h) Uzaktan öğrenme faaliyetleri, 

gerçekleştirilir (Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği/2018).  

Halk okuma odaları ile eş zamanlı olarak halka bilgi, beceri kazandırmak, davranış geliştirmek ve halkın 
toplumsal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına eğitim yoluyla rehberlik eden hizmetler sunmuştur. Halk eğitimi 
merkezleri bu hizmetlerini halka ulaştırabilmek için sosyal ve kültürel kurslar ile mesleki ve genel bilgi kursları 
düzenleyen yaygın eğitim kurumları olmuştur. 2018 yılında yayımlanan Hayat Boyu Öğrenme Kurumları 
Yönetmeliği" ile çalışma disiplinleri belirlenmiştir.  

HEM’leri; her yaşta, eğitim, gelir, sosyal statü ve kültür düzeyi farklı vatandaşlara ilgi, istek, yetenek ve 
beklentilerine yönelik; mesleki, sosyal, toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlarda ücretsiz kurs 
düzenleyen, yetişkin eğitiminde en kolay erişim sağlanan eğitim kurumlarıdır. HEM okuma-yazma, genel ve 
meslekî kurslar ile tüm vatandaşlara eğitim hizmeti sunmaktadır. 

HEM faaliyetlerini il, ilçe ve köyler başta olmak üzere eğitim odalarında, ceza ve ıslahevlerinde, 
rehabilitasyon gerektiren hastanelerde, gecekondu bölgelerinde, kamuya ve özel kuruluşlara ait işyerlerinde, 
örgün eğitim kurumlarına ait binalarda ve bunların dışında ihtiyaç duyulan diğer yerlerde gerçekleştirmektedir. 
Yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanmak için belli yaş ve eğitim sınırı yoktur. Ancak uygulanacak programın 
özelliği gereği yaş ve eğitim seviyesi aranabilmektedir. 
 

Yaygın eğitim programları üç temel kategoride yapılandırılmıştır: 

 Okuma Yazma Kursları; vatandaşları okuma-yazma öğrenmeye veya ilkokul düzeyinde öğrenim yapmaya 
teşvik etmek üzere; 2841 sayılı “Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen 



Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi Veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim Öğretim Yaptırılması 
Hakkında Kanun” çıkartılmıştır. Bu Kanun’un amacı; zorunlu ilköğrenim çağı dışında kalmış okuma ve 
yazmayı bilmeyen veya çok az bilen bütün vatandaşların, Türk Millî Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine 
uygun olarak, Devletin gözetim ve denetimi altında okuma ve yazma öğrenmelerini veya ilkokul düzeyinde 
öğrenim yapmalarını sağlamaktır. Okuma-yazma kurslarına katılanlara yönelik yerel yönetimler tarafından 
teşvik edici tedbirler alınır (Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, 
Okur-Yazar Duruma Getirilmesi Veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun 
Madde 8). Okuma-yazma kurslarının I. kademesi 120 saat, II. kademesi 180 saat olmakla birlikte okuma-
yazma kursları ücretsizdir ve kurs sonunda okur-yazarlık belgesi verilmektedir. Hayat Boyu Öğrenme 
Kurumları Yönetmeliği md. 45 hükümlerine göre okuma-yazma kurslarında kursiyer sayısı dikkate 
alınmamakta, gerekli olması durumunda bir kişiye bile kurs açılmaktadır.  

 Genel kurslar; sağlık, aile hayatı, anne çocuk eğitim programları, yurttaşlık eğitim programları, kendini 
geliştirme programları, sosyal ve zirai alandaki ihtiyaç veya taleplere yönelik kurs programlarından 
oluşmaktadır.  

 Mesleki kurslar; meslek edinme programları, temel beceri geliştirme programları ve teknoloji kullanımı 
programları gibi alan ve dalları kapsamaktadır. Meslekî programlar MEB tarafından ilgili kurum ve kuruluşlar 
ile işbirliği içerisinde geliştirilir ve uygulanır. Mesleki eğitim programlarının modüler yapıda, ulusal meslek 
standartları ve ulusal yeterliliklere uygun olarak geliştirilmektedir.  

 Toplamda 70 alan altında 639’u genel, 2.692’si mesleki ve teknik olmak üzere toplam 3.331 kurs programı 
yayınlanmıştır. 

 Ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan kişilere yönelik meslekî ve teknik ile sosyal ve kültürel alanlarda bilgi ve 
beceri sahibi yapmak, onları hayata kazandırmak, üretken bireyler hâline getirmek amacıyla kurslar 
düzenlenir. Kursların düzenlenmesinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
yükseköğretim kurumları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır. Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için 
özel sınıf ve gruplar oluşturulabileceği gibi normal bireylerin katıldıkları kurslardan da faydalanmaları için 
gerekli önlem alınır. Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği md. 45 hükümlerine göre özel eğitim 
ihtiyacı olanlara yönelik düzenlenen kurslarında kursiyer sayısı dikkate alınmamakta, gerekli olması 
durumunda bir kişiye bile kurs açılmaktadır.  

 
 

 

 

Açık Öğretim Okulları 

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan, Açık Öğretim Daire 
Başkanlığına bağlı, uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim hizmeti sunan  

6. Açık öğretim ortaokulu,  
7. Açık öğretim lisesi,  
8. Mesleki açık öğretim lisesi,  
9. Mesleki ve teknik açık öğretim okulu ve  
10. Açık öğretim imam hatip lisesi  

8.4.3.1. Açık Öğretim Ortaokulu 
Açık Öğretim Ortaokulu; Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, gelişmiş 

iletişim araçlarını ve yeni teknolojileri kullanarak; ilköğretimini tamamlayamayan ve mecburi ilköğretim yaş 
sınırını aşan yetişkinlere; ilköğretimlerini tamamlayabilmelerine olanak tanıyarak toplumun eğitim ve kültür 
düzeyini yükseltmeyi, toplumun gelişmesine ve güçlenmesine ortam hazırlamayı amaç edinmiş öğretim 
kurumudur.  
Açık Öğretim Ortaokulu; Kasım 2011´e kadar Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet verirken 
11.11.2011 tarihli Bakanlık hizmet birimlerinin alt birimleri ve görevleri hakkındaki Makam Oluru ile kurulan 
HBÖGM bünyesinde bulunan Açık Öğretim Daire Başkanlığı´na bağlanmıştır. 21.07.2012 tarihinde Millî Eğitim 
Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile adı "Açık Öğretim 
Ortaokulu" olarak değişmiştir. Açık öğretim ortaokulu öğrencilerinin kayıt işlemleri ve veri girişleri 2012/45 



sayılı Genelge ile halk eğitimi merkezlerine devredilmiştir. 20.09.2010 tarihinde yayınlanan 56 sayılı Genelge ile 
de Açık İlköğretim Okulu öğrencilerinin kayıt işlemleri ve veri girişleri örgün eğitimde olduğu gibi adrese dayalı 
nüfus sistemi üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Açık öğretim okulları 22.09.2001 tarihli ve 24561 sayılı Resmî 
Gazete de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliğinde (Değişik: RG-21.07.2012-
28360) belirtilen usul esaslara göre iş ve işlemler yürütülmektedir. http://aio.meb.gov.tr adresinden okulun 
web sayfasına erişim sağlanabilmektedir.      

Açık Öğretim Ortaokulunda; 6, 7 ve 8. sınıfla birlikte 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesiyle 5. sınıf için 
öğrenci kabulü yapılmaktadır.  

Örgün eğitim yaş sınırını geçen öğrenciler için Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliği´nde yapılan değişiklikle 
2009-2010 öğretim yılından itibaren Açık İlköğretim Okulu´nu bitirme süresi üç yıldan bir yıla düşürülmüştür. 

Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt şartları şöyledir: 
 Örgün eğitim kurumları için belirlenen 14 yaşından gün alanlar (Ancak; özel eğitime muhtaç, 

tutuklu hükümlü, çocuk eğitim evlerindekiler ve yurtdışı programlarına kayıt yaptırmak isteyen 
öğrencilerde yaş sınırı aranmaz. Yurtdışı programına kayıt yaptırıp, daha sonra Türkiye 
programına geçmek isteyenlerde mecburi öğrenim çağı dışına çıkmış olma şartı aranır), 

 İlkokul mezunları ve 4. sınıfı bitirenler,  
 İlköğretim ya da ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıfından ayrılanlar,  
 Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,  
 Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar, 
 Yetiştirici ve Tamamlayıcı Temel Eğitim-B Kurs Belgesi olanlar,  
 Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfını bitirenler düzeyinde Denklik Belgesi olanlar. 

Açık öğretim ortaokulundaki tüm derslerde, Türkçe’nin doğru ve güzel kullanılması temel hedeftir. 
Tutuklu, hükümlü ve bedensel engelli olduklarını belgelendirenler ile özel eğitim gerektirdiğini özel eğitim 
hizmetleri kurulundan alınacak belge ile belgelendirenlerde yaş sınırı aranmaz. Bir yıldan fazla süreli kamu 
göreviyle yurt dışında görevlendirilen anne, baba veya vasisiyle birlikte bulunduğunu belgelendiren 
öğrencilerde de yaş sınırı aranmaz. Sınavları da merkezi sistemle yapılmakta olup engelli ve diğer dezavantajlı 
öğrencileri kendi özel durumuna uygun ortam düzenlemesiyle sınava alınmaktadır. Öğrencilerle ilgili yürütülen 
kayıt kabul, sınavlar, sınıf geçme, mezuniyet, haberleşme gibi iş ve işlemlerin büyük bir bölümü internet 
üzerinden yapılmaktadır. 

Ayrıca; 1999-2000 eğitim öğretim yılından itibaren; yurtdışı programları ve UNICEF iş birliğiyle de kızlar 
için açık ilköğretim okulu öğrenme merkezleri uygulamaları başlatılmıştır.  

 
8.4.3.2. Açık Öğretim Lisesi 

Açık öğretim lisesi; 1992 yılında Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. 
Daha sonra 03.04.1998 tarihinde Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı ile Bilgi İşlem Genel 
Müdürlüğünün birleştirilmesiyle oluşturulan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim öğretim 
hizmetine devam etmiştir. Kuruluşundan 19 yıl sonra açık öğretim lisesi diğer açık öğretim okullarıyla birlikte 
14.09.2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan HBÖGM bünyesinde oluşturulan Açık 
Öğretim Okulları Daire Başkanlığına bağlanmıştır. 

Açık öğretim lisesi; ilköğretimi tamamlayan ancak orta öğretime devam etmeyenler ile orta öğretimden 
ayrılan, mezun olan ve yükseköğretimden ayrılan veya mezun olanlara farklı alanlarda öğrenim görme fırsatı 
vererek eğitim öğretim imkânı sağlamayı, orta öğretim düzeyinde fırsat ve imkân eşitliğine, toplumun kültür 
düzeyinin yükseltilmesine ve güçlendirilmesine katkı vermeyi, öğrencileri hayata ve yükseköğretime hazırlamayı 
amaçlamaktadır.  

Örgün genel orta öğretim programlarının uygulandığı açık öğretim lisesinde öğrencilerin istemesi ve fizikî 
mekânın sağlanması durumunda, bazı derslerin kurs niteliğinde yüz yüze öğretiminin yapılmasına imkân 
sunulmaktadır. Bu okulda okumak isteyen ortaokul diploması olan öğrenciler için yaş sınırı olmadığı gibi 
öğrenim süresi de sınırsızdır. 

Ders geçme ve kredi sistemi ile öğretim veren açık öğretim lisesinde öğrenci kayıtlarından başlayarak, 
ders programlarına, ders materyallerine kadar birçok hizmet gelişmiş kitle iletişim araçları ve yeni teknolojileri 
kullanarak öğrencilere sunulmaktadır. 

Türkiye Noterler Birliği ile imzalanan protokol ile açık öğretim okullarından mezun öğrenciler mezuniyet 
ve diploma bilgilerinin teyitleri, noterlerin kullandığı Noterler Bilgi Sistemi ile Açık Öğretim Okulları Bilgi 
Yönetim Sistemi arasında kurulan web servisiyle yapılabilmektedir. Ayrıca öğrenciler e-Devlet uygulamalarıyla 
pek çok bilgiye doğrudan ulaşabilmektedir. 

 

http://aio.meb.gov.tr/


Açık öğretim lisesinde sınavlar merkezî sistemle yapılmakta olup, engelli, tutuklu ve hükümlüler kendi 
şartlarına uygun düzenlenen ortamlarda sınava girmektedir. Ayrıca yurt dışından kayıt yaptıran öğrenciler için 
de 18 ülkede 32 merkezde sınav yapılmaktadır. 

14.12.2005 tarihli ve 26023 sayılı Resmî Gazete, Ocak 2006/2580 sayılı Tebliğler Dergisinde (değişiklik RG 
Temmuz 2011/2646) yayınlanan Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği” usul ve esaslarına göre çalışmalarını sürdüren 
açık öğretim lisesi, program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı 
olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi 
nitelikli bir modeldir. http://aol.meb.gov.tr adresinden okulun web sayfasına erişim sağlanabilmektedir.  

8.4.3.3. Mesleki Açık Öğretim Lisesi 
Mesleki Açık Öğretim Lisesi 02.02.2006 tarihli ve 1461 sayılı Bakanlık makamının onayı ile Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur. Ancak öncesinde 1995 yılından 2006 tarihine kadar 
açık öğretim lisesi içinde mesleki orta öğretim programı düzeyinde öğretim vermiştir.  

Açık öğretim lisesi bünyesinde mevcut olan mesleki orta öğretim programlarının daha etkin bir şekilde 
uygulanabilmesi, yüz yüze eğitim, staj çalışmaları gibi ihtiyaçlar ile bilimsel ve teknolojik gelişmelerin işe entegre 
edilme çabaları mesleki açık öğretim lisesinin kuruluşunu zorunlu hâle getirmiştir. Söz konusu zorunluluk 
üzerine hazırlanan 24.12.2005 tarihli ve 26033 sayılı, Resmî Gazete´de yayımlanan Mesleki Açık Öğretim Lisesi 
Yönetmeliğinin yayımlanmasıyla okulun kuruluş hükümleri de yasal zemine oturtulmuştur. 

Mesleki açık öğretim lisesi de diğer açık öğretim okullarıyla birlikte 14.09.2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile kurulan HBÖGM’ne devrolmuştur ve eğitim öğretim hizmetlerine burada devam 
etmektedir.   

Mesleki açık öğretim lisesinin amacı; ilköğrenimini tamamlayan, ancak orta öğretime devam 
edemeyenler ile orta öğretimden ayrılan, mezun olan ve yükseköğretimden ayrılan veya mezun olanlara farklı 
alanlarda öğrenim görme fırsatı vererek eğitim öğretim imkânı sağlamaktır. Beraberinde öğrencileri hayata ve 
yükseköğrenime hazırlamayı, toplumun kültür düzeyinin yükseltilmesini, orta öğretim düzeyinde fırsat ve imkân 
eşitliğinin sağlanmasını da alt amaç olarak görmektedir. 

Mesleki açık öğretim lisesi; program içeriği bakımından örgün eğitimdeki meslek liselerinin program 
içerikleriyle aynı olmasına rağmen, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından daha özgün 
özelliklere sahiptir. Okulda ders geçme ve kredi sistemine göre öğretim yapılmaktadır. 2006 yılında tüm 
okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Mesleki Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliğinde konuyla 
ilgili düzenleme yapılmıştır. Mesleki açık öğretim lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir. Dersler uzaktan eğitim teknolojileriyle 
öğrencilere sunulurken meslek dersleri eğitimi ise yüz yüze örgün eğitim okullarında yapılmaktadır.  

 
http://maol.meb.gov.tr adresinden okulun web sayfasına erişim sağlanabilmektedir. Mesleki Açık 

Öğretim Lisesi 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 26’ncı ve 27’nci maddeleri uyarınca, ilköğretimini 
tamamlamış her öğrenciye ilgi, istek ve yeteneklerine uygun orta öğretim imkânlarından yararlanma hakkı 
verilir. 

Öğrenci kayıtlarında yaş sınırı aranmadığı gibi öğrenim süresi sınırsızdır.  Mesleki açık öğretim lisesinde 
örgün imam hatip lisesi programları ile mesleki orta öğretim programları uygulanır. 

Ölçme ve değerlendirme ise merkezî sistemle yapılmaktadır. Engelli ve dezavantajlı öğrencilere de 
şartlarına uygun sınav ortamı sağlanmaktadır. 

8.4.3.4. Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu   
Mesleki ve teknik açık öğretim okulunun geçmişi 01.07.1974 tarihinde 420/14053 sayılı Makam oluru ile 

kurulan Mektupla Öğretim Okulu’na dayanmaktadır. Bu okul daha sonra 08.09.1983 tarihli ve 155 sayılı Talim 
ve Terbiye Kurulu Kararı ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu’na dönüştürülmüştür.  Talim ve Terbiye 
Kurulu Kararını müteakiben 10.10.1983 tarih ve 2149 sayılı Tebliğler Dergisinde Mesleki ve Teknik Açık Öğretim 
Okulu Yönetmeliği yayınlanmıştır. 

Adı geçen Yönetmeliğe dayandırılarak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, yüz yüze eğitimi ve staj 
çalışmaları ile bugüne kadarki uygulamalardan alınan geri bildirimler sonucunda Millî Eğitim Temel Kanunu 
genel amaçlarına ve bu Kanun ile Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu temel ilkelerine uygun olarak en az ilkokulu 
bitiren yurttaşlara uzaktan öğretim veya gerektiğinde yüz yüze eğitim programlarını uygulayarak meslek 
kazandırmak ve bu yolla onları hayata hazırlamak amacıyla mesleki ve teknik açık öğretim okulu kurulmuştur  

Mesleki ve teknik açık öğretim okulu Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığının bünyesinde hizmet 
verirken 03.04.1998 tarihli ve 4359 sayılı kanunla Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığının Bilgi İşlem 
Genel Müdürlüğüyle birleşmesi sonucu Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün kurulmasıyla birlikte eğitim 

http://aol.meb.gov.tr/
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öğretim hizmetine burada devam etmiştir. Bugüne gelindiğinde mesleki ve teknik açık öğretim okulu 
14.09.2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan HBÖGM bünyesinde eğitim öğretim 
hizmetini sürdürmektedir.  

http://mtao.meb.gov.tr adresinden okulun web sayfasına erişim sağlanabilir. Mesleki ve teknik açık 
öğretim okulunda meslek edinmek veya mesleğinde ilerlemek isteyen vatandaşlara uzaktan öğretim teknikleri 
ile meslek kursları ve sertifika programları açmak, eğitim sonunda sınavlarını yaparak başarılı olanlara bitirme 
veya yetki belgeleri de vermektedir. 
 

8.4.3.5. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 
 

Açık öğretim lisesi bünyesinde mesleki orta öğretim programı kapsamında imam hatip programları 
olarak1995 yılından 2006 yılına kadar öğretim yapılmıştır. Mesleki açık öğretim lisesinin kurulmasından sonra 
02.02.2006’dan 22.03.2017 tarihine kadar da Mesleki Açık Öğretim Lisesi bünyesinde eğitim öğretim vermeye 
devam etmiştir. 

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi; 08.08.2016 tarihli ve 8442612 sayılı Bakanlık makamının onayından 
sonra kuruluş işlemlerini 22.03.2017 tarihinde tamamlayarak HBÖGM bünyesinde müstakil bir okul olarak 
kurulmuştur. 

Açık öğretim imam hatip lisesi örgün eğitimdeki Anadolu imam hatip liselerinin program içerikleriyle 
aynıdır. Hâlen Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre iş ve işlemleri yürütülmekte 
olan okulda ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır.  

http://aoihl.meb.gov.tr/ adresinden okulun web sayfasına erişim sağlanabilir. Açık öğretim imam hatip 
lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca örgün öğretime uygun olarak 
belirlenmektedir. Uzaktan eğitim ile alınan dersler; MEB Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden, İnternet ortamında, 
ders anlatım videoları, PDF ders kitapları ve ders materyalleri ile diğer dijital materyallerle desteklenmektedir. 
Meslek (alan) dersleri eğitimi ise; örgün Anadolu imam hatip liselerinde, hafta sonlarında veya okulların ders 
bitiminde yüz yüze eğitim şeklinde iki dönem olarak yapılmaktadır.   

Özel Destek Şartları 

Yaygın eğitimden yararlananlara, çıraklık eğitimi kapsamındakilerin dışında, doğrudan mali destek yoktur, 
ancak, dolaylı destek ve teşvik mekanizmaları vardır. Ancak yetişkin eğitimine devam edenlere kursiyer 
olmalarından dolayı geri ödemesiz burs veya ödemeli kredi gibi destek uygulamaları mevcut değildir. Bununla 
birlikte mesleki eğitiminin geliştirilmesine yönelik olarak Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına giren işyerlerinde 
Kanunda belirtilen sınırlar içerisinde ve Bakanlıkça tespit edilen esas ve ölçülere göre çırak, teknik ve meslek 
lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptıran gerçek ve tüzelkişilere Gelir ve Kurumlar Vergilerinden fona 
ödedikleri meblağın % 50'si teşvik primi olarak fondan iade olunur. Özel eğitim kurumlarında açılan yaygın 
eğitim programlarına katılan bireylerin giderleri (beslenme ve barınma) Bakanlıkça karşılanır. 

Yaygın eğitim ile çıraklık ve mesleki eğitimde doğrudan ve dolaylı olarak yapılan destekler şunlardır: 

Özel Meslek Liselerine Devlet Teşviki 

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde açılan özel meslek liselerine 21 
alanda öğrenci başına yıllık 4.270 TL ile 6.900 TL arasında devlet teşviki veriliyor. OSB dışında açılan özel meslek 
liselerine ise 27 alanda devlet teşviki uygulaması başlatılmıştır. Mevcut durumda 70 özel mesleki ve teknik 
Anadolu lisesi teşvikten faydalanmakta olup bu okullarda 39.283 öğrenci eğitim görmektedir. 

Beceri Eğitimi ve Staj için İşletmelere Sağlanan Devlet Katkısı 

Öğrencilerin işletmelerde gerçek iş ortamında yaptıkları beceri eğitimleri ve stajlar nitelikli bir mesleki eğitim 
için büyük bir önem arz etmekte. İşletmelerde beceri eğitimi ve staj yaptırmakla yükümlü bulunan işletmeler 
tarafından öğrencilere ödenen asgari ücretin en az %30’una tekabül eden 435 TL’nin 2/3’ü olan 290 TL’sinin 
işverenlere devlet katkısı olarak ödenmesi sağlandı. Böylece daha fazla işletmenin daha çok öğrenciye beceri 
eğitimi ve staj imkânı sağlanmasının önü açıldı. Ödemeler asgari ücret baz alınarak güncellenecektir. 

http://mtao.meb.gov.tr/
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İşletmede beceri eğitimine devlet teşviki kapsamında ortama aylık 170.103 öğrenci için 31 milyon 574 bin TL 
devlet desteği gönderilmiştir.  Uygulamanın başladığı Şubat 2017 tarihinden Nisan 2018 tarihine kadar 
işletmelere 2.381.450 öğrenci için toplam 442.036.584 TL devlet teşviki ödemesi yapılmıştır. 

Diğer destekler ise şunlardır: Sosyal güvenlik (iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası) giderleri karşılanır, paso 
verilir (indirimli ulaşım), bazı öğrencilere ücretsiz pansiyon (yatılı okuma) sağlanabilir, öğle yemeği verilir. 
(Çıraklık Eğitimi Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar İle 
Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliği Madde 5, 7, 26, 28, 34)  

Eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ile özel eğitim 
öğrenci/kursiyerlerinin Öğrenci Taşıma Uygulaması kapsamında ilgili okullara erişimleri sağlanmakta olup 
uygulama kapsamında taşınmakta olan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğlen yemeği hizmeti de 
verilmektedir.(Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği) 

Maddi imkanlardan yoksun olduğu ilgili kanun hükümlerine göre belirlenen öğrencilere parasız yatılılık ve 
bursluluk imkanı sağlanmaktadır. (2684 sayılı  İlköğretim Ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci 
Okutma Ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun) 

6764 sayılı Kanuni düzenleme ile 5510 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle mesleki ve teknik ortaöğretim 
öğrencilerinin alan eğitimlerine başladıkları tarihten itibaren iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı 
sigortalanmaları sağlanmıştır. Mesleki açık öğretim öğrencilerinden sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin 
sosyal sigorta primleri, işletmelerde beceri eğitimine başladıkları tarihten itibaren eğitimin sona ermesine kadar 
Bakanlıkça ödenir. (Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği Madde 33).  

Yetişkin vatandaşları okuma-yazma öğrenmeye veya ilkokul düzeyinde öğrenim yapmaya teşvik etmek üzere; 
Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi 
Veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun’un 8. maddesi gereğince; okuma - 
yazma öğrenme veya ilkokul düzeyindeki kurslara devam edenlere, aşağıdaki destek ve kolaylıklar sağlanır.   

● Kurs süresince öğrenci kimlik belgesi verilir. 

● Bu Kanunda geçen kurslara katılan ve başarı gösteren muhtaç kişilerin yükseköğrenim yapan çocuklarına 
kredi vermede öncelik tanınır. 

● Okuma-yazma öğrenme veya ilkokul düzeyindeki kurslara devam eden annelerin çocuklarına, çalıştıkları 
kurum ve kuruluşların kreş ve anaokullarına alınmada öncelik tanınır. 

● Okuma-yazma bilenlerin işe alınmalarında okuma-yazma bilmeyenlere göre öncelik tanınır. 

● Okuma-yazma öğrenme kurslarında başarılı olanlara kooperatif veya banka kredileri ile tohumluk ve gübre 
tahsisinde bir defaya mahsus olmak üzere öncelik verilir. 

● Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlarda ve her türlü işyerlerinde çalışanlardan, okuma-
yazma öğrenme kurslarına devam edenlere, bir defaya mahsus olmak üzere 60 saat; ilkokul düzeyinde kurslara 
devam edenlere bir defaya mahsus olmak üzere 100 saat; ücretli izin verilir. 

Okuma-yazma kurslarına katılanlar için özel idareler veya belediyelerce, teşvik edici tedbirler alınır (Zorunlu 
İlköğrenim Çağı Hakkında Kanun Madde 8). Engelli kişileri meslekî ve teknik ile sosyal ve kültürel alanda bilgi ve 
beceri sahibi yapmak, onları hayata kazandırmak, üretken bireyler hâline getirmek amacıyla kurslar düzenlenir. 
Kursların düzenlenmesinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yükseköğretim kurumları ve 
ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır. Engelliler için özel sınıf ve gruplar oluşturulabileceği gibi normal 
bireylerin katıldıkları kurslardan da faydalanmaları için gerekli önlem alınır (Hayat Boyu Öğrenme Kurumları 
Yönetmeliği).   

Yönetici ve öğretmenler tarafından; aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle veya 
zorlanarak kanun ve toplumun etik kurallarına aykırı olan yollara yönelme ihtimali bulunan öğrenci/kursiyerlerle 
ilgili gerekli önlemler alınır. Öğrenci/kursiyerlerin sarhoşluk veren her türlü madde bağımlılığından ve bu 
maddeleri bulundurmaktan, kullanmaktan, ayrıca bunların üretim ve kaçakçılığına alet olmaktan; pornografi, 
teşhir, cinsel sömürü, istismar, taciz ve her türlü olumsuz davranışlardan, diğer öğrenci/kursiyerlerce fiziksel ve 
ruhsal yönden zarar görmemeleri için dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve onur kırıcı her türlü lakap 
takılması konularında veli, aile veya usta öğreticilerle de iş birliği yapılarak gerekli tedbirlerin alınması 
öngörülmektedir (Mesleki Eğitim Merkezleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği, Madde 6). 



 Ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan kişilere yönelik meslekî ve teknik ile sosyal ve kültürel alanlarda bilgi ve 
beceri sahibi yapmak, onları hayata kazandırmak, üretken bireyler hâline getirmek amacıyla kurslar 
düzenlenir. Kursların düzenlenmesinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yüksek 
öğretim kurumları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır. Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için özel 
sınıf ve gruplar oluşturulabileceği gibi normal bireylerin katıldıkları kurslardan da faydalanmaları için gerekli 
önlem alınır. Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği md. 45 hükümlerine göre özel eğitim ihtiyacı 
olanlara yönelik düzenlenen kurslarında kursiyer sayısı dikkate alınmamakta, gerekli olması durumunda bir 
kişiye bile kurs açılmaktadır (Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği).  

 

Halk eğitim merkezleri bünyesinde öğretmen, öğrenciler ve ailelere yönelik olarak işaret dili kursları 
açılmaktadır. 

 

 

12.8.Yetişkin Eğitimi ve Öğretiminde Rehberlik ve Danışmanlık  

On this page  
Yaygın eğitimdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri genelde kursiyerlerin mesleğe ve işe 
yönlendirilmesini, iş yaşamına hazırlığı, bireysel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesini kapsar. 

Akademik Rehberlik 

Akademik rehberlik çalışmaları Türk Eğitim Sisteminde eğitsel rehberlik hizmetleri olarak yer almaktadır. Bu 
hizmetlerde, her tür eğitim kademesindeki her öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, meslekî değer, başarı ve 
motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun 
programlara yönelmesi için gerekli çalışmalar yapılır 

Bu kademedeki eğitsel rehberlik çalışmalarında daha çok bireyi mesleki rehberliğe yönelik özelliklerine ve 
gelişimine uygun programlarına hazırlama çalışmaları ağırlık kazanmaktadır. 

Psikolojik Danışma 

Türk Eğitim Sisteminde psikolojik danışma çalışmaları bireysel rehberlik hizmetleri, öğrencilerin bireysel ve 
sosyal gelişimlerini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik 
danışma hizmetlerini sağlamayı kapsamaktadır. Bireysel rehberlik; öğrencilerin sorunlarına yardımın yanı sıra, 
onların kişilik ve sosyal gelişimlerine ve olgunlaşmalarına destek olmayı ve bu amaca yönelik düzenlenmiş 
bireysel ve grup etkinliklerini de içerir. 

Bireysel rehberlik hizmetleri kurumlarda aileye yönelik rehberlik hizmet çalışmaları bu kapsamda 
değerlendirilebilir. 

Eğitsel ve mesleki rehberlik ile öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak grupla rehberlik 
etkinlikleri de psikolojik danışma hizmetleri kapsamında düzenlenir. Bu etkinlikler; öğrencilerin gelişimsel 
gereksinimlerini de karşılayacak şekilde bilimsel standartlara uygun olarak programlanır, uygulanır, 
değerlendirilir ve geliştirilir 

Ailelere ve kursiyerlere yönelik olarak 0-18 yaş aile eğitim programları düzenlenerek ailelere rehberlik 
hizmetleri sağlanmaktadır. 

Kariyer Rehberliği 

Yetişkin eğitiminde kariyer rehberliği konusunda, meslek alanlarına ve mesleğe yönelme, etkili öğrenme ve 
çalışma becerileri geliştirme, meslekler ve gerektirdiği özellikler ile meslek ve çalışma yaşamı konusunda 
bilinçlendirme, bireysel özelliklerini değerlendirip farkındalık düzeyini geliştirme, bireysel ve sosyal gelişimin 
sürdürülüp yetişkin yaşamına hazırlamaya yönelik çalışmalar yürütülür. 



İŞKUR tarafından İl MEM iş birliği içinde meslek tanıtım günleri düzenlenmektedir. Bu kapsamda yapılan 
faaliyetlere 2017 yılında 34.442 öğrenci katılım sağlamıştır. Öğrencilerin meslek seçimine destek ve velileri 
bilgilendirmek amacıyla “Meslek Seçimi Dergisi” hazırlanmıştır. İş ve Meslek Danışmanları tarafından 1 milyon 
derginin okullara dağıtımı sağlanmıştır.  

İş ve Meslek Danışmanları tarafından okullarda meslek seçimi aşamasındaki öğrencilerle grup görüşmesi 
gerçekleştirilmektedir. 

İş hayatına girebilecek öğrencilere ise iş arama becerilerinin, mülakat tekniklerinin ve işverenlerle görüşmelerde 
dikkat etmeleri gereken hususların anlatıldığı eğitimler düzenlenmektedir. 2017 yılı itibari ile 3.558 grupta 
170.034 öğrenciye eğitim verilmiştir. Üniversite irtibat noktalarında çalışan iş ve meslek danışmanları aracılığı 
ile staj yapacak öğrencilere iş başı eğitim programı kapsamında rehberlik yapılmaktadır. Ayrıca bu irtibat 
noktaları vasıtası ile yarı zamanlı ve tam zamanlı iş talepleri alınmakta ve uygun işlerle eşleştirilmesi 
sağlanmaktadır. 2017 yılında 88 üniversite irtibat noktasında toplamda 3.529 bireysel görüşme, 19.568 
öğrenciyle de grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir.  

İŞKUR tarafından danışanın becerilerini, fiziksel ve ruhsal olarak çalışma hayatına hazır olup olmadığını, 
sosyal statüsünü, işgücü piyasasındaki durumunu, demografik vb. özelliklerini göz önünde bulunduracak bir 
yaklaşımla, profil temelli nitelikli danışmanlık modeli hayata geçirilecektir. Bu kapsamda İş ve Meslek 
Danışmanları eğitim, beceri ve yeteneklerine göre branşlara ayırılacak; iş danışmanlığı, meslek danışmanlığı, 
kariyer danışmanlığı ve işveren danışmanlığı şeklinde danışmanlık hizmetleri verilecektir. 
(www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop) 
Kendini geliştirmek, yeni bir meslek veya beceri edinmek isteyen vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenme 
faaliyetlerine tek noktadan erişimlerine imkân sağlayan Hayat Boyu Öğrenme Portalı ile bireyler öğrenme 
fırsatlarının yanı sıra istihdam fırsatları ve kariyer rehberliğine ilişkin bilgilere de ulaşabilmektedirler. Hayat 
Boyu Öğrenme Portalı www.hbo.gov.tr adresinde yayına sunulmuş olup portal aracılığıyla bireylere her tür 
öğrenme fırsatına tek noktadan ulaşma; İŞKUR, Devlet Personel Başkanlığı, KOSGEB,TOBB gibi istihdam fırsatı 
sunan kurumlara erişim imkanları getirilmiş, kariyer planlaması konusunda bireylere bilgilendirme yapılarak 
ulaşabilecekleri başvuru kaynakları sunulmuştur. Bunların yanı sıra çağın gereksinimi olan uzaktan öğrenmeye 
olanak sağlayan e-öğrenme içerikleri, HBÖ TV altında yayınlanmış olup her geçen gün yeni içerikler de söz 
konusu portala eklenmektedir. 

 

 

 

13.Hareketlilik ve Uluslararasılaşma 

Türkiye, hareketlilik ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek üzere devletler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliklerine 
etkin katılımı, evrensel eğitim norm ve uygulamaları ile politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamayı ve 
uluslararası iş birliklerinde yer almayı amaçlamaktadır. 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), Avrupa Konseyi, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilatı (OECD), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (BSEC), İslam İşbirliği 
Teşkilatı (OIC) , Dünya Bankası, Türk Konseyi, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu gibi 
uluslararası kuruluşlar ile Avrupa Birliği’nin eğitim ve öğretime ilişkin faaliyetleri yakından takip edilmekte ve 
çalışmalarla ilgili olarak eğitim camiası bilgilendirilmektedir (MEB 2018 Yılı Bütçe Sunuşu). 

Türkiye eğitim ve kültür alanlarında AB’nin politikalarını, hedef ve önceliklerini paylaşmaktadır. Eğitim ve 
Öğretim 2020 ile ortaya konulan hedefler Türkiye'nin de gerçekleştirmeye çalıştığı hedefleri olarak 
benimsenmiştir. Ülkemiz, "Eğitim ve Öğretim 2020", Bologna süreci ve Birlik programlarının uygulanmasında 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları bünyesinde yürütülen 2007-2013 
yılları arasını kapsayan Hayatboyu Öğrenme (LLP-Lifelong Learning Programme) ve Gençlik (Youth in Action) 
Programları AB üyesi ülkeler, EFTA ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) ve Aday Ülkelerin katılımıyla 
gerçekleştirilmektedir. 2014-2020 dönemi için ise Avrupa Komisyonu tarafından eğitim ve gençlik alanında 
2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik programlarının yerine Erasmus+ 
programı yürürlüğe girmiştir. Erasmus+ ile beraber, (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlar Merkezi-
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Türkiye Ulusal Ajansı) genel ve mesleki eğitimin yanı sıra eğitimle ilgili tüm alt program ve faaliyetleri bütüncül 
bir yaklaşımla tek bir programda toplanmıştır. Erasmus+ programı ile sadece Avrupa ülkeleri ile değil, ortak 
ülkeler olarak adlandırılan Batı Balkanlar, Doğu Ortaklığı Ülkeleri, Güney Akdeniz ülkeleri, Rusya Federasyonu, 
Asya bölgesi, Orta Asya bölgesi, Latin Amerika, Güney Afrika, ACP bölgesi ve Avustralya, Brunei, Kanada, Hong 
Kong, Japonya, Güney Kore, Makao, Yeni Zelenda, Singapur, Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer 
sanayileşmiş ülkeler kategorisindeki ülkelere hareketlilik gerçekleştirmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1416 sayılı Kanuna istinaden yürütmekte olduğu program çerçevesinde, üniversitelerin 
ve kamu kurumlarının yetişmiş insan kaynağını karşılamak üzere mecburi hizmet karşılığı yurtdışına yüksek 
lisans ve doktora eğitimi için bursiyer gönderilmektedir. 

23 Ağustos 2011 tarihinde Resmi Gazete’de “Mevlana Değişim Programı’na İlişkin Yönetmelik” yayınlanmıştır ve 
Yükseköğretim Kurulu tarafından buna yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Söz konusu yönetmeliğin amacı; 
yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında 
öğrenci ve öğretim elemanı değişim programının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 
yurtiçi yükseköğretim kurumları ile yurtdışı yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı 
değişimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.  

 

13.1.Okul Öncesi ve Okul Eğitiminde Hareketlilik (13.1. Erken Çocukluk ve Okul Eğitiminde Hareketlilik) 

Öğrenci Hareketliliği 

Türkiye’de öğrenci hareketliliği, ağırlıklı olarak Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2004 yılından bu yana yürütülen 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programları kapsamında gerçekleştirilmektedir. 2014-2020 dönemini kapsayan 
Erasmus+ programı bünyesinde yer alan Okul eğitimi ve Mesleki eğitim programları, anaokulu, ilköğretim ve 
ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin hareketliliğine olanak sağlamaktadır. Okul öncesi, ilköğretim ve 
ortaöğretim kurumları, il milli eğitim müdürlükleri, ilçe millî eğitim müdürlükleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı Genel Müdürlükler tarafından hazırlanan projelerin değerlendirme, kabul, fonlama ve denetim  işlemleri 
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılmaktadır. Erasmus+ Okul Eğitimi Programı alanında; kurumsal, 
yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya 
uygulanması amacıyla, Erasmus+ program üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında uygulanan stratejik ortaklık 
projeleri kapsamında öğrenciler hareketlilikler gerçekleştirebilmektedirler. 

Bu çerçevede, stratejik ortaklık projelerinde yer alan kurumların öğrencileri kısa dönemli öğrenci grupları 
değişimi (3 gün – 2 ay) ile uzun dönemli öğrenci hareketliliği (2 – 12 ay) yapabilmektedirler. 

2007-2013 yılları arasında Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamında uygulanmış olan Comenius 
programı çerçevesinde 36.000’e yakın öğrenci yurt dışı eğitim/öğretim faaliyetlerine katılmıştır. Erasmus+ 
stratejik ortaklık projeleri kapsamında, 2014 - 2017 yılları arasında yürütülen projelerde toplam 3.500 kadar 
öğrenci yurtdışı faaliyetlerinde yer almıştır (3 Mayıs 2018)(Türkiye Ulusal Ajansı). 

Bunun yanında, Erasmus+ Mesleki  eğitim programı kapsamında  mesleki eğitim ve öğretime yönelik ve özel 
olarak ise mesleki eğitimde öğrenim görenlerin istihdam edilebilirliğini ve becerilerini artırmak, Avrupa 
ekonomisinin rekabet edebilmesine katkıda bulunmak, mesleki eğitim alanında güçlendirilmiş Avrupa işbirliğini 
desteklemek ve kalite güvencesini sağlamak amacıyla yürütülen programlarla da öğrenci hareketliliği 
gerçekleştirilmektedir.  Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi altında yer alan faaliyet ile mesleki 
eğitim  öğrenci yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması 
hedeflenmektedir. Bu kapsamda; temel mesleki eğitimlerine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını 
artırmayı ve eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmayı 
amaçlayan bu faaliyet; meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında bir işletmede veya çalışma temelli 
eğitim programı olan bir meslek okulunda staj yapmalarını sağlamaktadır. Hareketliliğe yönelik 2 hafta ila 12 ay 
arasında değişen sürelerde yürütülen projelerin tüm işlemleri yürütücü kurum tarafından 
gerçekleştirilmektedir.  

Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında ise kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya AB 
düzeylerinde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transferi veya uygulanmasıyla neticelenebilecek farklı 
ülkelerden, farklı eğitim, öğretim ve gençlik alanlarından ve/veya farklı sosyo-ekonomik sektörlerden kuruluşları 
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içeren ortaklıklar kurulabilmektedir. Bu kapsamda da, öğrenciler 5 gün ile 2 ay arasında değişen sürelerle kısa 
dönemli değişim faaliyetlerine katılım sağlayabilmektedir.  

2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Leonardo da Vinci programı çerçevesinde 39.000 civarı mesleki 
eğitim öğrenicisi yurt dışı eğitim faaliyetlerine katılmıştır. Erasmus+ Programı çerçevesinde ise Mesleki Eğitim 
hareketlilik ve stratejik ortaklıklar faaliyetleri ile 2014’ten bu yana yaklaşık 27.000 mesleki eğitim öğrenicisi 
mesleki eğitim/öğretim çalışmalarına katılmıştır (2 Mayıs 2018). 

Ayrıca, Mesleki ve Teknik Eğitimde Kardeş okul eşleştirmeleri kapsamında, öğrencilerin katılımları ile kültürel ve 
mesleki eğitime yönelik hareketliliğe kurumlarının ve yerel fon kaynaklarının kullanımı ile katılım sağlamaktadır 
(2008/48 nolu Genelge MEB METEK). Ülkemizdeki ilk, orta ve lise seviyesindeki okullar ile yurt dışındaki emsal 
388 okul arasında kardeş okul uygulamalarının devam etmektedir (MEB, ABDİGM).  

 

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren 
yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 
Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı 
değişiminin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın 
değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. 

Öğretmen Hareketliliği 

Türkiye’de öğretmen hareketliliği, ağırlıklı olarak Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2004 yılından bu yana 
yürütülen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programları kapsamında gerçekleştirilmektedir. 2014-2020 dönemini 
kapsayan Erasmus+ programı bünyesinde yer alan Okul eğitimi ve Mesleki eğitim programları ile anaokulu, 
ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki kamu veya özel kurum ve kuruluşlardaki öğretmenlerin hareketliliğine 
olanak sağlanmaktadır. 

Erasmus+ Okul Eğitimi faaliyetleri ile okul eğitimine taraf olan kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar ile bu 
kurumlardaki öğretmenler, eğitim ve öğretim amacıyla Erasmus+ program ülkelerine kısa veya uzun dönemli 
hareketlilikler gerçekleştirmektedir. Erasmus+ okul eğitimi çerçevesinde, öğretmen hareketliliği aşağıdaki 
şekillerde gerçekleştirilir: 

i) Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, okul eğitimi alanında faaliyet gösteren okullarda görev yapan eğitim 
personeli, eğitim ve öğretim amacıyla program ülkelerine kısa dönemli hareketlilik yapabilmektedir. Söz konusu 
hareketlilik aşağıda belirtilen faaliyetler kapsamında yapılmaktadır. 

• Öğretme Görevlendirmesi: Okul eğitim personelinin yurtdışında ortak bir okulda öğretmenlik yapmaları. 

• Personel Eğitimi: Okul eğitim personelinin yurt dışında mesleki gelişimine yönelik bir kursa katılması ya da 
işbaşı eğitimi/izlemesi yapmaları. 

Yukarıda ifade edilen her bir hareketlilik faaliyetinin süresi, seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir. 

ii) Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar ile kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde 
yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, Program üyesi ülkelerin 
eğitim kurumları arasında hareketlilikler gerçekleştirilmektedir. 

Bu çerçevede projede yer alan kurumlarda çalışan ve projeye katkı sağlayacak eğitim personeli kısa dönemli 
ortak personel eğitimi (5 gün – 2 ay) ve uzun dönemli öğretme görevlendirmesi (2 ay– 12 ay) faaliyetleri 
kapsamında hareketlilikler gerçekleştirilmektedir. 

2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Comenius programı çerçevesinde 50.000’den fazla öğretmen ve 
idareci yurt dışı eğitim/öğretim faaliyetlerine katılmıştır. Erasmus+ Okul Eğitim sektörü kapsamındaki Bireylerin 
Öğrenme Hareketliliği ve Stratejik Ortaklıklar projelerinde 2014’ten bugüne toplam 8500’den fazla öğretmen ve 
idareci eğitim/öğretim faaliyetlerinde yer almıştır. 

Bunun yanında, Erasmus+ Mesleki eğitim programı kapsamında, öğretmenlerin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve 
bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması amaçlanmaktadır. Mesleki eğitim personelinin ise, iş 
pratiği bilgisi elde etme ve güncelleme veya pedagojik becerilerini artırmayı amaçlayan bu faaliyet;  Mesleki 
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eğitimden sorumlu personelin bir işletme veya eğitim kurumunda çalışması, proje ortağı bir kurumda 
öğretmenlik yapması veya bir eğitim ve öğretim kurumunda iş süreçlerini yerinde görmesi gibi temel faaliyetleri 
içermektedir. Değerlendirme, kabul, fonlama ve denetim işlemleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan 
projelerde öğretmenler, 2 gün ila 2 ay arasında değişen sürelerde yurtdışı hareketliliğine katılabilmektedir.  

2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Leonardo da Vinci programı çerçevesinde 17.000’den fazla 
öğretmen ve idareci yurt dışı eğitim/öğretim faaliyetlerine katılmıştır. 2014-2017 yıllarına ait Erasmus+ Mesleki 
Eğitim Bireylerin Öğrenme Hareketliliği projeleri ve Stratejik Ortaklıklar projeleri kapsamında 5.500’den fazla 
mesleki eğitim öğretmeni ve idarecisi eğitim/öğretim faaliyetlerinde yer almıştır (3 Mayıs 2018) (Türkiye Ulusal 
Ajansı). 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, 
yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ile Türk dilinin 
öğretilmesini amaçlayan 03 Temmuz 2003 tarih ve 25157 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5/6/2003 tarih ve 
2003/5753 sayılı "Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından 
Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar 
Kurulu Kararı" yla belirlenen mevzuat çerçevesinde, yurtdışında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve 
öğretmen yurtdışında görevlendirilmektedir (MEB, ABDİGM).  

 

13.2.Yükseköğretimde Hareketlilik  

Öğrenci Hareketliliği 

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı, tam zamanlı 
öğrenciler katılabilmektedir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarında öğrenim gören öğrenciler 
hareketlilik faaliyetlerinden yararlanamaz. 

Öğrenci hareketliliği 2 şekilde gerçekleşir: 

1.Öğrenim hareketliliği -StudentMobilityforStudies (SMS) 

2.Staj hareketliliği -StudentMobilityforPlacements (SMP) 

Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve bir 
yarı yılda 30 AKTS kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir. Tam zamanlı staj ise, öğrencinin 
faaliyet süresi boyunca tam mesai günü staj yapmasıdır. 

Öğrenim Hareketliliği 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+ kapsamında yürütülen Yükseköğrenim programı 
bünyesinde, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile 
ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Yükseköğretim için Erasmus 
Beyannamesi (ECHE) ve yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde 
gerçekleştirilir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl 
içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) 
olabilir. Öğrenim kademesi önlisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. Ön lisans ve lisans 
programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden 
yararlanamaz. 

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin 
gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa 
Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) kredisine denk 
gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam 
akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir (http://bit.ly/2bKieQq). 

2004 yılında uygulanmaya başlayan Erasmus (Yükseköğretim Programı) kapsamında günümüze kadar Türkiye 
Ulusal Ajansı tarafından yürütülen projelerle 120.000 öğrenci öğrenim hareketliliği amacıyla yurt dışına 
gönderilmiş olup, 50.000’e yakın öğrenci de aynı kapsamda ülkemize gelmiştir (3 Mayıs 2018) (Türkiye Ulusal 
Ajansı ). 

http://abdigm.meb.gov.tr/www/yurt-disi-gorevlendirmeleri/icerik/31
http://abdigm.meb.gov.tr/www/yurt-disi-gorevlendirmeleri/icerik/31
http://abdigm.meb.gov.tr/www/yurt-disi-gorevlendirmeleri/icerik/31
http://abdigm.meb.gov.tr/www/yurt-disi-gorevlendirmeleri/icerik/31
http://bit.ly/2bKieQq


Türkiye 2015-2016 yılları arasında ayrıca en fazla öğrenci gönderen ülkeler arasında yer almış olup, sıralamada 
Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Polonya’dan sonra en fazla öğrenci hareketliliğini gerçekleştiren ülke 
olmuştur. 

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve 2 Ekim 2014 tarihli ve 29137  sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğe dayalı 
olarak yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı 
ihtiyacının karşılanması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi burslu statüde lisansüstü 
öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilerek öğrenim hareketliliği gerçekleştirilmektedir. Sekreterya 
işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Bursiyer 
olmak üzere programdan faydalanacak kişiler için gerekli tüm bilgiler web sayfasında yer almaktadır.  

Söz konusu burs, karşılıklı bir burstur. Kanuna göre, eğitim tamamlandığında lisansüstü eğitim amacıyla yurt 
dışında geçirilen sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yapılması zorunludur. Bu hizmet, adına gidilen 
üniversitede akademik personel olarak ya da adına gidilen kurumda alınacak görevle geçirilecek bir hizmet 
süresidir. 

Kanun kapsamında yurt dışına gönderilecek bursiyerler, öncelikle yazılı sınavdan (ALES) alınacak bir taban puan 
ve belirli bir lisans mezuniyet ortalaması şartını taşımalıdırlar. Yurt dışına gönderilmek üzere belirlenen toplam 
kontenjanın üç katına göre en yüksek puandan başlayarak yapılan ALES puan sıralamasıyla adaylar sözlü sınava 
davet edilir. Sözlü sınav puanı ile diğer puan şartlarının aritmetik ortalaması sonucunda bir sıralama ortaya çıkar 
ve bu sıralama sonucunda adaylar yurt dışına gönderilmeye hak kazanır. 

Bursiyerlere ödenen miktarlar, eğitim alınan ülkenin yerel şartlarına göre değişiklik arz etmektedir. Güncel burs 
miktarları için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170605-7.htm web sayfası ziyaret 
edilebilir. Mayıs 2018 itibariyle toplamda resmi burslu öğrenci sayısı 3850’dir.   2017 yılı için seçilen 824 
öğrencinin de yurt dışına gönderilmesi planlanmaktadır (MEB YYEGM). 

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren 
yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 
Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı 
değişiminin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın 
değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. 

Staj Hareketliliği 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+ kapsamında yürütülen Yükseköğrenim programı 
bünyesinde,  yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasına imkan 
sağlanmaktadır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon 
bünyesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma 
sürecidir. Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; gönderen kuruluş ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumu 
olmalıdır. Ev sahibi kuruluş ise işgücü piyasasında ya da eğitim alanında faaliyet gösteren kamu ya da özel 
kuruluş olabilir. 

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik 
sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. 

İlgili program rehberine göre, faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 
ay arasında bir süredir. Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki 
öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. 

2004 yılında uygulanmaya başlayan Erasmus (Yükseköğretim Programı) kapsamında günümüze kadar Türkiye 
Ulusal Ajansı tarafından yürütülen projelerle 20.000’e yakın öğrenci staj amaçlı yurt dışına gönderilmiş olup, 
yaklaşık 8000 öğrenci de ülkemizdeki bir yükseköğrenim kurumunda veya bir işletmede staj yapmıştır (3 Mayıs 
2018) (Türkiye Ulusal Ajansı). 

Türkiye’de uluslararası öğrenci hareketliliğinde ağırlık yükseköğretim kademesindedir. Yurt dışında öğrenim 
görmek isteyen Türk öğrenciler daha çok ABD ve Avrupa ülkelerini (özellikle Almanya, Fransa ve İngiltere) tercih 
ederken; yurtdışından Türkiye’ye doğru olan hareketlilik daha çok komşu ülkelerden (Türkmenistan; İran; 
Azerbaycan  ve Yunanistan ) gerçekleşmektedir. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/images/infograph/2016-erasmus-radialgraph.jpg)
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/images/infograph/2016-erasmus-radialgraph.jpg)
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/images/infograph/2016-erasmus-radialgraph.jpg)
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1416.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2014/10/20141002-10.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2014/10/20141002-10.htm
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2016-2017  verilerine göre 71 bin 854’ü erkek, 36 bin 222’s kız olmak üzere toplam 108076 uluslararası öğrenci 
eğitimlerini sürdürmektedir. En fazla uluslararası öğrencisi olan üniversiteler İstanbul (7671), Anadolu (4770), 
Gaziantep (3546), Uludağ (3202) ve Sakarya’dır (3153).  En fazla uluslararası öğrencinin bulunduğu 5 ilimiz ise 
İstanbul (30.309), Ankara (11.704), Eskişehir (5.701), Gaziantep (3.708) ve İzmir’dir (3.700). 

Kaynak: YÖK Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi 2018-2022 

http://www.yok.gov.tr/web/guest/yuksekogretimde-uluslararasilasma-strateji-belgesi-2018-2022 

 

 

Türkiye uyruklulara yabancı ülkelerde burslu eğitim görmeleri için özel kişi ve kurumların yanı sıra devlet 
tarafından da kaynak sağlanmaktadır. 

Öğretim Elemanı Hareketliliği (Akademisyen Hareketliliği) 

Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir: 

1.Personel Ders Verme Hareketliliği - StaffMobilityforTeachingAssignments (STA) 
 
2. Personel Eğitim Alma Hareketliliği - StaffMobilityforStaff Training (STT) 

Personel Ders Verme Hareketliliği 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+ programı kapsamında personel ders verme hareketliliği; 
Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program 
ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye 
ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet 
alanıdır. 

Personel ders verme hareketliliği kapsamında, program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan 
personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi 
de mümkündür. İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim 
merkezinde, araştırma merkezinde, ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta istihdam edilmiş olması 
gerekmektedir. 

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak 
belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati 
ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders 
saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir. (Örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders 
verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur. 

2004 yılından bugüne Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından Erasmus (Yükseköğretim Programı) 
kapsamında toplam 21.000’e yakın akademik personel ders verme amaçlı yurt dışına gönderilmiş olup, 14.000’e 
yakın akademik personel de ülkemize gelmiştir (3 Mayıs 2018) (Türkiye Ulusal Ajansı). 

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren 
yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 
Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı 
değişiminin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın 
değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği  

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş 
herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu 
faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli 
eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet 
kapsamında desteklenememektedir. 

http://www.yok.gov.tr/web/guest/yuksekogretimde-uluslararasilasma-strateji-belgesi-2018-2022
http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı/yükseköğretim-programı
http://www.yok.gov.tr/web/mevlana


Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş 
personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de 
mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, 
yükseköğretim kurumu (ECHE sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş 
olabilir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe 
ödemesi yapılır. Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 ay 
olarak belirlenmiştir.   

2004’ten bugüne Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından Erasmus (Yükseköğretim Programı) 
kapsamında toplam 11.000’e yakın akademik personel eğitim alma hareketliliği kapsamında yurt dışına 
gönderilmiş, 5.000’den fazla akademik personel ise ülkemize gelmiştir. (Türkiye Ulusal Ajansı ) 

Erasmus+ döneminde Türkiye’nin en çok personel  hareketliliği gerçekleştirdiği ülkeler arasında Almanya ilk 
sırada yer almıştır. Giden personel sayısında Almanya’yı Polonya, İtalya ve İspanya izlemiştir.  

YÖK verilerine göre, Üniversitelerde görev yapan yabancı akademisyen sayısı 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 
2886’dır. Türkiye’ye en fazla yabancı akademisyenin geldiği 10 ülke ise ABD (364), Suriye (334), Azerbaycan 
(257), İngiltere (209), İran (201), KKTC (101), Almanya (92), Yunanistan (77), Mısır (75), Kanada’dır (74). 

Kaynak: YÖK Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi 2018-2022 

http://www.yok.gov.tr/web/guest/yuksekogretimde-uluslararasilasma-strateji-belgesi-2018-2022 

 

Diğer taraftan Dışişleri Bakanlığı kanalı ile gelen talepler doğrultusunda Bakanlıklar arası Ortak Kültür 
Komisyonu marifetiyle Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurt dışında bulunan üniversitelerin Türkoloji 
kürsülerinde/yabancı dil bölümlerinde veya Büyükelçiliklerimiz/ Başkonsolosluklarımız nezdinde açılan Türk 
kültür merkezlerinde okutman görevlendirilmektedir. Hâlihazırda 28 ülkede 58 okutman bulunmaktadır (MEB, 
ABDİGM). 

 

 

13.3.Yetişkin Eğitimi ve Öğretiminde Hareketlilik  

Öğrenci Hareketliliği 

Yetişkin eğitiminde hareketlilik genel eğitim ve yükseköğretim hareketlilik mevzuatından farklı değildir. Bu 
seviyede neredeyse tüm hareketlilik çalışmaları AB proje ve programları dahilinde olmakta ve MEB ile UA 
çalışmalarıyla yönlendirilmektedir.  

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı), Avrupa Birliği’nin eğitim, 
gençlik ve spor alanlarındaki hibe destek programlarının 2004 yılından bu yana ülkemizde yürütülmesinden 
sorumlu kurum olarak faaliyet göstermektedir. 

2004-2006 yılları arasında Socrates ve Leonardo Da Vinci programları yürütülmüş, 2007-2013 döneminde bu 
programlar Hayatboyu Öğrenme Programı çatısı altında birleştirilmiştir. Yetişkin Eğitimi Programı (Grundtvig), 
Hayatboyu Öğrenme Programı altında yer alan alt programlardan birisidir. Grundtvig programı, yetişkinlere 
yönelik olarak oluşturulmuş ve hayatboyu öğrenmeyi teşvik etmek ve farklı ülkelerden ortaklıklar 
oluşturulmasına destek vermek amacıyla yürütülmüştür. Programın temel hedef kitlesini, yetişkinler ve yetişkin 
eğitimi alanında çalışan personeller oluşturmuştur. 2014-2020 dönemi arasında yürütülecek olan Erasmus+ 
programı kapsamında, Yetişkin Eğitimi programı adı altında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Yenilik ve 
Uygulama Değişimi için İş birliği projeleri kapsamında yetişkin eğitimi alanında görev yapan personelin 
hareketliliği desteklenmektedir.  

Grundtvig Programı faaliyetleri arasında yer alan Öğrenme Ortaklıkları, hem personel hem de yetişkin 
öğrenicilerin yurtdışı hareketliliklerine katılmalarına imkân sağlamıştır. 2007-2013 yılları arasında yürütülmüş 
olan Öğrenme Ortaklıkları projeleri kapsamında, eğitim ve kültür alanlarında paylaşımda bulunmak üzere 
yaklaşık 6.000 yetişkin öğrenici yurt dışı faaliyetlerine katılmıştır. Erasmus+ programında stratejik ortaklık 

http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı/yükseköğretim-programı
http://istatistik.yok.gov.tr/
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projeleri kapsamında123 öğrenici yurtdışı eğitim öğretim faaliyetlerine katılmıştır (Türkiye Ulusal Ajansı, 04 
Mayıs 2018). 

Öğretmen ve Eğitmen Hareketliliği (Öğretmen ve Eğitimci Hareketliliği) 

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı), Avrupa Birliği’nin eğitim, 
gençlik ve spor alanlarındaki hibe destek programlarının 2004 yılından bu yana ülkemizde yürütülmesinden 
sorumlu kurum olarak faaliyet göstermektedir. 

2004-2006 yılları arasında Socrates ve Leonardo Da Vinci programları yürütülmüş, 2007-2013 döneminde bu 
programlar Hayatboyu Öğrenme Programı çatısı altında birleştirilmiştir. Yetişkin Eğitimi Programı (Grundtvig), 
Hayatboyu Öğrenme Programı altında yer alan alt programlardan birisidir. Grundtvig programı, yetişkinlere 
yönelik olarak oluşturulmuş ve hayatboyu öğrenmeyi teşvik etmek ve farklı ülkelerden ortaklıklar 
oluşturulmasına destek vermek amacıyla yürütülmüştür. Programın temel hedef kitlesini, yetişkinler ve yetişkin 
eğitimi alanında çalışan personeller oluşturmuştur. 

2007-2013 dönemlerini kapsayan Hayatboyu Öğrenme Programı / Grundtvig Programı kapsamında 800’den 
fazla kişi bireysel faaliyetlerden yararlanarak hareketlilik gerçekleştirmiştir. Bu rakam, Öğrenme Ortaklıkları 
projeleri kapsamında hibe desteği almış projelere personel kategorisinde katılan kişilerle birlikte yaklaşık 7000 
kişiye ulaşmaktadır.  

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 döneminde eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüteceği hibe 
destek programıdır. Erasmus+ Program faaliyetleri, Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Yenilik ve İyi 
Uygulamaların Değişimi için İş birliği ve Politika Reformuna Destek adları altında 3 temel faaliyeti içermektedir. 
Bu faaliyetlere ek olarak, Spor Destekleri ve Jean Monnet özel programı da Erasmus+ altında 
desteklenmektedir. 

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Programı kapsamında ise Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Yenilik ve İyi 
Uygulamaların Değişimi için İş birliği faaliyetleri olmak üzere 2 temel faaliyet yürütülmektedir. 2014’ten bu yana 
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında 975 öğretmen/eğitmen, stratejik ortaklık projeleri kapsamında ise 
313 öğretmen ve eğitmen yurtdışı eğitim öğretim faaliyetlerine katılmıştır (Türkiye Ulusal Ajansı, 04 Mayıs 
2018). 

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 

Yetişkin Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projeleri, yetişkin eğitimi alanında aktif olarak çalışan personel 
ve profesyonellerin, ihtiyaçlarına yönelik yeni yeterlikler kazanmaları için yurt dışında bir eğitim faaliyetine 
katılmalarını sağlayan projelerdir. Bu projelerden sadece yetişkin eğitimi alanında hizmet veren profesyoneller 
faydalanabilmektedir. Öğreniciler bu projelerden yararlanamazlar.  

Hareketlilik projelerinin temel amacı, yetişkin eğitimi personelinin yürütmekte oldukları yetişkin eğitimi faaliyeti 
ile ilgili olarak gelişimlerini desteklemek ve yetişkin eğitimi veren kurumların kapasitesini ve uluslararası 
boyutunu geliştirmektir. Hareketlilik projeleri ülke merkezli projelerdir. Başvurular, başvuran kuruluşun Ulusal 
Ajansına yapılır. 

Bir hareketlilik projesinde, yetişkin eğitimi personeli 2 gün ile 2 ay arası süreyle aşağıdaki faaliyetlerden birine 
veya daha fazlasına katılabilmektedir. 

a. Öğretme/eğitim görevlendirmeleri: Bu faaliyet, yetişkin eğitimi kurum/kuruluşunun personeline yurt 
dışındaki bir ortak kurum/kuruluşta öğretme veya eğitim sunmaya izin vermektedir. 

b. Personel eğitimi: Bu faaliyet, yetişkin eğitimi personelinin yurt dışında yapılandırılmış kurslara veya yurt 
dışında yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren ilgili bir kurum/kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem sürecine 
katılımını sağlamak suretiyle profesyonel gelişimini destekler. 

Hareketlilik projesi kapsamında bir faaliyete katılan bireyler, “Europass Hareketlilik Belgesi” talep etme hakkına 
sahiptirler. Europass Hareketlilik Belgesi, hareketlilik faaliyetine katılan kişinin öğrenim veya eğitim amacıyla 



başka bir Avrupa ülkesinde geçirdiği bir dönemin ve bu deneyim sonucu edindiği öğrenme çıktılarının 
belgelenmesine ve uluslararası anlamda tanınmasına yarayan bir belgedir. 

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projeleri kapsamında 2014 yılından bu yana toplam 
2000’den fazla başvuru alınmış olup Mayıs 2018 itibariyle hibe desteği sağlanan projelerle yaklaşık 1300 kişi 
yurtdışına hareketlilik yapmak üzere desteklenmiş ve bu kişilerin Avrupa’da bir eğitim deneyimi yaşamalarına 
olanak sağlanmıştır (Türkiye Ulusal Ajansı). 

 

TÜRK KONSEYİ İLE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş birliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı işbirliğini 
teşvik etmek amacıyla uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında Nahçivan'daki Türk Zirvesi'nde imzalanan 
Nahçivan Anlaşması'yla kurulmuştur. Kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'dir. 
Türkmenistan ve Özbekistan Konseye üye olmamakla birlikte Devlet Başkanları Zirvesine onur konuğu olarak 
katılmaktadırlar. 

Türk Konseyi’nin faaliyetleri kapsamında; Öğrenci Değişim Programı, Öğretmen Değişim Programı, “Ortak Türk 
Tarihi” ders kitabı, “Ortak Türk Edebiyatı” ders kitabı ve “Ortak Türk Coğrafyası Ders Kitabı”nın hazırlanması, 
Öğretmen Değişim Programı gibi çalışmalar yürütülmektedir. 

•Ortak Türk Tarihi Ders Kitabı 

Bakanlığımıza elektronik ortamda iletilen Ortak Türk Tarihi ders kitabı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 
incelenmiş ve hazırlanan rapor Türk Akademisine iletilmiştir. 25-29 Eylül 2017 tarihlerinde Astana’da 
düzenlenen Uzmanlar Toplantısında bahsi geçen ders kitabına son hâli verilmiş olup Mart 2018 yılı içerisinde 
Bişkek’te yapılması planlanan Türk Konseyi Devlet Başkanları zirvesine hazır hâle getirilmiştir. Bununla birlikte  
“Ortak Türk Tarihi” dersi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2018/58 sayılı Kararı ile İlköğretim Kurumları 
(İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesine eklenmiştir. “Ortak Türk Tarihi” dersi öğretim programı Talim ve 
Terbiye Kuruluna sunulmuş olup onay süreci devam etmektedir.   

•Öğrenci Değişim Programı  

Türk Konseyi kapsamında ortaöğretim öğrencilerine yönelik Öğrenci Değişim Programı ilk olarak 4-14 Nisan 
2016 tarihleri arasında Ankara, Çanakkale, İstanbul ve Konya illerini kapsayan kültürel bir gezi ve ziyaret 
programı şeklinde ülkemizde uygulanmıştır. 

Söz konusu programın ikincisi 17-24 Mart 2018 tarihleri arasında Bakü/Azerbaycan’da düzenlemiştir. Programa 
ülkemizi temsilen 12 öğrenci ve 2 gözetmen öğretmen katılım sağlamıştır. Alınan kararlar gereği Öğrenci 
Değişim Programı her yıl düzenlenecek olup 2019 yılında düzenlenecek olan 3. Öğrenci Değişim Programı’nın 
hangi ülkede yapılacağı henüz kesinleşmemiştir. 

•Ortak Türk Edebiyatı Ders Kitabı 

Uluslararası Türk Akademisince hazırlanarak Bakanlığımıza iletilen Ortak Türk Edebiyatı Dersi Program Taslağı 
Bakanlığımızca incelenmiş ve hazırlanan rapor Uluslararası Türk Akademisine iletilmiştir. Bununla birlikte Ortak 
Türk Edebiyatı Ders Kitabı Programı’na nihai halini vermek üzere, üye ülkelerin her birinden alan uzmanlarının 
katılımıyla 6 Nisan 2018 tarihinde Astana'da uzmanlar toplantısı düzenlenmiş ve söz konusu program taslağı 
üzerinde mutabık kalınmıştır. Uluslararası Türk Akademisi tarafından söz konusu ders kitabının yazım 
çalışmalarına başlanmış olup 2018 yılında Kırgızistan’da düzenlenmesi planlanan Türk Keneşi 6. Devlet 
Başkanları zirvesinde sunulması planlanmaktadır. 

•Öğretmen Değişim Programı 

Türk Konseyi Sekretaryası tarafından 19 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Türk Konseyi Kıdemli 
Memurlar 6. Toplantısı’nda Öğretmen Değişim Programın’ın ilk uygulamasına ev sahibi Ülke olarak Türkiye’nin 
öncülük etmesi Türk Konseyi tarafından teklif edilmiştir. Bu kapsamda Öğretmen Değişim Programı’na yönelik 
alınan kararların Bakanlığımızca uygulanabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 

•Ortak Türk Coğrafyası Kitabı 



Uluslararası Türk Akademisince hazırlanarak Bakanlığımıza iletilen Ortak Kültür Coğrafyası Ders Kitabına ait 
program taslağı ülkemizin görüş ve önerileri alınmak üzere Bakanlığımıza iletmiştir. Söz konusu program taslağı 
Bakanlığımızın ilgili birimlerinin görüşüne sunulmuştur. Ortak Kültür Coğrafyası Ders Kitabı program taslağına 
ilişkin Bakanlığımızca hazırlanan rapor Türk Konseyi Sekretaryasına iletilmiştir. Söz konusu ders kitabına ait 
taslak programın değerlendirilmesi amacıyla 2018 yılı içerisinde üye ülkelerden uzmanların katılımı ile bir 
uzmanlar toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. 

13.4.Okul Öncesi ve Okul Eğitiminde Uluslararasılaşmanın Diğer Boyutları  

Müfredat Geliştirmede Küresel ve Kültürlerarası Boyut  

2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya giren 12 yıllık zorunlu eğitimin hedefi; ülkemizin 
ortalama eğitim düzeyini yükseltmek, dünyadaki çağdaşlarıyla rekabet edebilecek becerilerle donanmış bir 
kuşak yetiştirmek, 21 inci yüzyıl becerilerini geliştirmek ve öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini ve 
geliştirmelerini sağlayacak fırsat ve seçenekler oluşturmaktır. Bu amaçla güncellenen İlköğretim Kurumları 
(İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi’nde 17 zorunlu ve öğrencilerin kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda 
seçecekleri 23 çeşit seçmeli derse yer verilmiştir. 19.02.2018 tarihli ve 58 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim 
Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin  Seçmeli Dersler  Bölümlerinde Değişiklik Yapılmıştır. 
Söz konusu çizelgede yer alan derslerin öğretim programları güncelleme çalışmaları tamamlanarak 2017- 2018 
eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlayacaktır. Ayrıca seçmeli dersler arasında yer alan “Yaşayan 
Diller ve Lehçeler” dersi kapsamında; ortaokullarımızda Boşnakça, Kurmançi, Zazaca, Adıgece (Latin), Adıgece 
(Kiril) Abazaca, Arnavutça, Lazca, Gürcüce dersler okutulmaktadır (MEB, TTKB). 

 
 
 
 
Güncellenen öğretim programlarında; 

 İşlevsel bilgilerin kazandırmak için konular arasında sadeleştirme, uluslararası ve ulusal belgelerde 
tanımlanmış olan temel beceri ve yetkinlikleri öğrencilere kazandırma ve öğrencilerin insanlığın ortak 
paydası olan evrensel değerler ile millî ve ahlaki değerlerimizi kazandırma amaçlanmıştır. 

Ayrıca;                                                                             

 Dersler ile günlük hayat bağlantısı güçlendirilmiş, 

 Temel becerilerin geliştirilmesine odaklanma sağlanmış, 

 Kazanımlar bilimsel ve toplumsal gelişmeler dikkate alınarak güncellenmiş, 

 Kazanımlar, bilişim teknolojilerinin öğretim uygulamaları ile bütünleştirilmesini sağlayacak şekilde 
düzenlenmiş, 

 Kazanımlar analitik düşünme becerileri ile 21. Yüzyıl becerilerini geliştirecek şekilde düzenlenmiş, 

 Kazanımlar ve içerik okuma, algılama ve uygulamayı kolaylaştıracak, aynı zamanda uygulayıcılara esneklik 
sağlayacak şekilde sadeleştirilmiştir.   (MEB TEGM) 

 Temel becerileri içerisine alan ve değerler eğitimine önem veren bir yaklaşım içerisinde sade ve yaşamla 
ilişkilendirilebilir olacak şekilde güncelllenmiş, 

 Türkiye yeterlilikler çerçevesinde yer alan anahtar yetkinlikler (Anadilde eğitim, Yabancı dillerde eğitim, 
Öğrenmeyi Öğrenme, Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojideki yetkinlik, Dijital yetkinlik, Kültürel 
farkındalık ve ifade, Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlik, Girişimcilik ve inisiyatif alma) doğrultusunda 
güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır. 

Haftalık ders saatlerinin uygulanmasında esneklik sağlanarak, yabancı dil öğretiminin geliştirilmesini sağlamak 
amacıyla 5. sınıfta öğrencilere 18 saate kadar yabancı dil öğrenme imkânı getirilmiştir. Ayrıca yabancı dil 
öğretimi, 6287 sayılı Kanun öncesinde 4. sınıftan başlarken 2012- 2013 eğitim öğretim yılından itibaren 
yenilenen çizelge ile 2. sınıfa çekilmiştir. 

Diğer taraftan, öğrencilerimizin İngilizce öğrenmelerinde dil bilgisi ağırlıklı öğretim değil, etkin dinleme ve 
konuşma becerilerinin de geliştirilmesini sağlamak amacıyla 2008 -2009 eğitim öğretim yılından itibaren tüm 



resmi ilköğretim kurumlarının 4-8. sınıflarında uygulanan DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi kapsamında 
ortaöğretim 9-12. Sınıf öğrencilerinin de kullanımına sunulmuştur (MEB, Temel Eğitim Gn. Md.). 

MEB’in eğitim sistemine yönelik hedefleri Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Programda (2015-2017) 
yer almaktadır. Bu programda “Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu 
öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı 
dönüşüm sürdürülecektir” (s.12) hedefi yer almaktadır.  

Paydaşlar ve Ağlar (Ortaklıklar ve Ağlar) 

Türkiye-Avrupa Birliği üyelik sürecinde eğitim ile ilgili hususlar 26 No’lu Eğitim ve Kültür Faslı çerçevesinde takip 
edilmektedir. 26 No’lu Eğitim ve Kültür Faslına ilişkin Tanıtıcı Tarama Toplantısı 26 Ekim 2005 tarihinde yapılmış 
Ayrıntılı Tarama Toplantısı ise 16 Kasım 2005 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Komisyon tarafından hazırlanan ve 
Konsey tarafından onaylanan Tarama Sonu Raporu çerçevesinde Türkiye’nin uyum düzeyi yeterli bulunmuştur. 
Türkiye, Müzakere Pozisyon Belgesi’ni 25 Mayıs 2006 tarihinde sunmuş olmasına rağmen fasıl müzakerelere 
açılamamıştır. Nitekim 2006 Yılından bu yana Avrupa Komisyonunca yayımlanan İlerleme Raporlarında 
genellikle Türkiye’nin  eğitim ve kültür alanında  orta düzeyde ilerlemiş olduğu belirtilmektedir. 

Türkiye AB ile entegrasyonu güçlendiren Eğitim ve Kültür konularındaki Birlik Programlarına katılım 
sağlamaktadır.  Ülkemizde Avrupa Birliği’nin eğitim ve gençlik programları 2004 yılından bu yana Avrupa Birliği 
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından yürütülmektedir. Söz konusu 
programlar kapsamında, 2004 yılından bu yana  120 binden fazla proje başvurusu alınmış olup, bunlardan 29 
binden fazlası için, 1 milyar Avro'nun üzerinde hibe tahsis edilmiştir. Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde yürütülen 
programların yanı sıra, Yürütme Ajansına başvurusu yapılan ağ ve network projeleri ile de öncelikle programa 
üye olan ülkeler olmak üzere müfredat geliştirmede Avrupa boyutunun güçlendirilmesine çalışılmaktadır.  

Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliğinin eğitim ve öğretimdeki ortak hedefleri ile uyumlu şekilde, iş hayatının 
ihtiyaçları ile uyumlu, istihdama yönelik geçerli bir meslek edindirmeyi amaçlayan bir ortaöğretim ve 
yükseköğretim sisteminin hayata geçirilmesini hedeflemektedir. Bu yöndeki çalışmalarda hayat boyu öğrenim 
yaklaşımı göz önünde tutulmaktadır.  Özellikle temel eğitimde cinsiyet ve nitelik farklılıklarından kaynaklanan 
sorunları aşmak, hem erişimde hem de kaliteyi arttırmada en önemli koşul olan eğitime ayrılan kaynakları 
artırmak, temel eğitimde okullaşmayı %100 hedefine ulaştırırken ortaöğretimde okul terk oranlarını en aza 
indirecek önlemleri almak, Bakanlığımızın AB hedefleriyle uyumlu öncelikleridir. “Ulusal Meslek Standartları”nın 
oluşturulmasına yönelik çalışmalar da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte yürütülmüş ve bu 
çerçevede 5544 sayılı Mesleki Yeterlikler Kurumu Kanunu 2006 yılında TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe 
konulmuş ve kurumsallaşma süreci başlatılmıştır (MEB 2010 Bütçe Raporu). 

2015 yılı sonunda yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin 
hazırlanması ve ulusal yeterlilikler dâhilinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belgelendirme 
kuruluşlarının başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi; kuruluşların denetlenmesi, yetkilendirilmesi, 
izlenmesi ile sınav, ölçme, değerlendirilmesi Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğundadır. MYK bu doğrultuda, 
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlemektedir  (MYK). 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sorumluluğunda geliştirilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), Avrupa 
düzeyinde eğitim ve yeterlilik sistemlerinin karşılaştırılmasında kullanılan Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (AYÇ) 
referanslanmıştır. Böylece, vatandaşlarımızın Avrupa düzeyindeki eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimi 
kolaylaşacak ve artacaktır (MYK). 

TYÇ’nin, 2015 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle referanslama çalışmaları 
başlatılmıştır. Çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere bakanlıklar, 
kamu kurumları, meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, öğrenci konseyleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
aktif iş birliği ve iletişim içerisinde yürütülmüştür. Bir başka ifadeyle, TYÇ’nin AYÇ ile uyumluluğunu gösteren 
Türkiye Referanslama Raporu, AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası olan MYK tarafından 2016 yılı sonunda Avrupa 
Komisyonuna iletilmiştir. Türkiye Referanslama Raporu, 29 Mart 2017’de Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıda 
ise AYÇ Danışma Grubuna sunulmuş ve müzakere edilmiştir. Türkiye Referanslama Raporu, AYÇ Danışma Grubu 
tarafından açık, şeffaf ve güvenilir bir çalışma olarak değerlendirilmiş ve müzakereler sonucunda TYÇ’nin AYÇ’ye 
referanslandığına karar verilmiştir (MYK). 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredi 
Transfer Sistemi (MKTS) kapsamında 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren öğretimini başarı ile 



tamamlayan her öğrenciye diploması ile birlikte EUROPASS sertifika eki ve aldıkları ve başardıkları ders, modül 
ve kredilerini gösteren belge düzenlenmektedir. Halihazırda, Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde 54 alan, 200 
dalda eğitim öğretim yapılmaktadır (MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Gn. Md.).  

2015 yılına kadar MEB tarafından uluslararası iş birliği kapsamında toplam yaklaşık 1 milyar 500 milyon Dolar 
bütçeli 27 adet proje tamamlanmıştır (MEB, ABDİGM). 

 

13.5.Yükseköğretimde Uluslararasılaşmanın Diğer Boyutları  

Müfredat Geliştirmede Küresel ve Kültürlerarası Boyut (Müfredat Geliştirmede Avrupa Boyutu, Küresel ve 
Kültürlerarası Boyutlar) 

 

Yükseköğretim sistemlerinde “şeffaflık”, “tanınırlık” ve “hareketlilik” süreçlerinin arttırılması amacı ile 1999 
yılında başlatılmış olan Bologna Süreci’ne ülkemiz 2001 yılından itibaren üyedir. 

Avrupa Yükseköğretim Alanı 2015/Bologna Süreci Uygulama Raporu’nun 2012 - 2015 dönemlerinde ülkemizin 
durumu ve iyileşmeye açık alanları şu şekildedir: 
 
Ülkemiz, yükseköğretimdeki öğrenci sayısı bakımından Avrupa Yükseköğrenim Alanındaki en yüksek öğrenci 
sayısına sahip ikinci ülke konumuna gelmiştir. 

Yükseköğretim sistemimizdeki lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerindeki tüm öğrencilerimiz Bologna Süreci 
kapsamındadır. 

Yükseköğretim sistemimizde, bilgi, beceri ve yetkinlikler odaklı Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanması sürecinde 
son üç yılda önemli gelişmeler elde edilmiş olup yükseköğretim kurumlarımızdaki programların büyük 
çoğunluğu yeterlilikler çerçevesi ile ilişkilendirilmiştir. 

Yükseköğretim sistemimizde, öğrenci iş yüküne dayalı ve ders öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilmiş Avrupa Kredi 
Transfer Sistemi’nin (ECTS) uygulanması sürecinde de önemli mesafe elde edilmiştir. Diploma Eki sürecinin 
uygulamasında da önemli ölçüde başarı elde edilmiştir. 

YÖK’ün çalışmalarına bakılacak olursa: Bologna süreci kapsamında yapılan çalışmalar çerçevesinde ele alınabilir. 
Türkiye’nin Avrupa Yükseköğretim Alanı ile bütünleşme çalışmaları, 2001 yılında Bologna Süreci’ne resmi olarak 
katılımı ile başlamıştır. Bologna Süreci’nin öngördüğü başlıklar kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar şöyle 
sıralanabilir (Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi); 

Bologna Süreci kapsamında öngörülen 3 aşamalı derece sistemi (three cycledegree structure), yürürlükte olan 
sistemimiz ile uyumludur. Üniversitelerimizde AKTS kredi sistemi uygulanmaktadır ve öğrenciler Diplomaları ile 
beraber Diploma Eki alabilmektedir. 

Diploma Eki ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne ilişkin çalışmalar YÖK koordinasyonunda yürütülmektedir.   
2005 tarihli YÖK Genel Kurul kararı ile 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren, tüm yükseköğretim 
kurumlarımız için Diploma Eki zorunlu bir uygulama haline getirilmiştir. Söz konusu karara göre, Avrupa Kredi 
Transfer Sistemi kredilerini de içerecek olan ve YÖK tarafından onaylanan ulusal standart modelin asgari 
koşullarına uygun Diploma Eki, tüm mezunlara, diplomalarına ek olarak, talep üzerine, ilk nüshası ücretsiz 
olarak ve İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinde düzenlenecektir.  

Yükseköğretimde alınan derslerin kredilerinin öğrenci iş yüküne göre belirlendiği bir sistem olan Avrupa Kredi 
Transfer Sistemi (AKTS), kredi ve notlandırma konularında Avrupa çapında şeffaflığı sağlamakta ve böylelikle 
Avrupa bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmektir. AKTS, hareketlilik ve akademik tanınırlığı 
kolaylaştırdığından öğrencilerin yurt dışı hareketliliğini daha cazip hale getirmektedir. 2011 yılında çıkarılan 
6111 sayılı Kanun ile mevcut ders ve kredi sistemleri yeniden düzenlenerek Bologna Sürecine uygun AKTS 
temelli kredi sistemi uygulanmasına geçilmiştir. 



AKTS Etiketi ise Lisans  ve yüksek lisans programlarında AKTS’yi doğru ve eksiksiz uygulayan üniversitelere, 
Avrupa Komisyonu tarafından verilen ödüllendirici bir belgedir. Türkiye’de31 yükseköğretim kurumumuz  AKTS 
Etiketi ile ödüllendirilmiştir. 

Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen Diploma Eki, alınan derecenin 
rahatça anlaşılabilmesi için yükseköğretim kurumları tarafından diplomaya ek olarak verilen bir belgedir. 
Diploma ile birlikte, öğrenci talep etmeksizin ücretsiz sunulması gerekmektedir ve tıpkı diploma gibi yalnızca bir 
kez, tek nüsha olarak düzenlenerek mezunlara verilmektedir. 

Diploma Eki Etiketi ise; Diplomaların Avrupa Birliği düzeyinde kabul gördüğünü ve Avrupa Birliği kapsamındaki 
üniversitelerin diplomalarıyla eşdeğer kabul edileceğini ifade eden bir “mükemmellik belgesi”dir. Diploma Eki 
Etiketi’ne sahip üniversitenin verdiği diploma ve dereceler Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tanınmaktadır. 
Türkiye’de 77 yükseköğretim kurumu Diploma Eki Etiketi almıştır. 

Bologna Süreci’nin ana eylem başlıklarından biri olan öğrencilerin sürece aktif katılımını sağlayacak ulusal 
öğrenci birliklerinin kurulması konusunda, YÖK tarafından hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 
Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği”, 20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bologna Süreci’nin üzerinde önemle durduğu konulardan biri de, yükseköğretim kurumlarında, Avrupa 
düzeyinde tespit edilen ilke ve esaslara tam uyumlu kalite değerlendirme ve geliştirme sistemlerinin 
kurulmasıdır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan “Yükseköğretim Kurumlarında 
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği”, 20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğin amacı, yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim 
ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız "dış 
değerlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları 
düzenlemektir. Bu Yönetmelik, yükseköğretim üst kurulları ile yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari 
hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması 
çalışmaları ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 

23 Temmuz 2015’te Resmi Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği”nin ilgili 
maddesi ile “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” iptal 
edilmiştir. Söz konusu yeni yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma 
faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme 
kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin 
esasları düzenlemektir. Yönetmeliğe göre; yükseköğretim kurumları, kendi kurumlarında uygulanacak iç ve dış 
kalite güvence sisteminin kurulması ve işletilmesi ile iç ve dış değerlendirme sürecinin bu konuda hazırlanacak 
uygulama esasları kapsamında yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. 

 Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile ilgili çalışmalar 2005 yılında Bergen’de gerçekleştirilen ve 
ulusal yeterlilikler çerçevelerinin oluşturulmasını karara bağlayan Bologna Bakanlar Zirvesi sonrasında 
Yükseköğretim Kurulu tarafında başlatılmıştır Ülkemizin 2001 yılında dahil olduğu Bologna Süreci 
hedeflerine yönelik olarak Bologna Sürecine üye ülkelerin yükseköğretim sistemlerinde şeffaflık, tanınma ve 
hareketliliği artırma amaçlarına ulaşma bağlamında Yükseköğretim Alanında Ulusal Yeterlilikler Oluşturma 
Çalışmalarına başlanmış ve konu öncelikle Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (UYP) olarak ele alınmış ancak süreç 
içerisinde Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) olarak güncellenmiştir. 

 Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kurulması çalışmaları 2006’da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
kararı (28.04.2006 tarih ve 2006/8 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlık Kararı) ile başlatılmıştır. Çalışmalar, 
ulusal düzeyde oluşturulan Komisyon ve Çalışma Grupları tarafından YÖK’ün koordinatörlüğünde 
yürütülmüştür. 

 21.05.2009 tarihli YÖK Genel Kurul Kararı ile taslak olarak belirlenmiş ön lisans, lisans, yüksek lisans, ve 
doktora yeterlilikleri kabul edilmiştir. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu Taslak Türkiye Yükseköğretim 
Yeterlilikler Çerçevesi 2009 yılında tamamlanmıştır. Bakanlıklar ve öğrenci konseyleri temsilcilerini içeren 
danışma süreçleri ve ulusal tartışmalar neticesinde Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi YÖK 
tarafından 21.01.2010 tarihli YÖK Genel Kurul kararı ile onaylanmıştır. Yükseköğretim kurumlarına ve 
paydaşlara TYYÇ ile ilgili gelişmeleri ve güncel bilgileri sunan TYYÇ’nin resmi web sayfası 2011 yılında 
oluşturulmuştur.  



 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile referanslama süreci kapsamında yapılan 
çalışmalar MYK koordinasyonunda YÖK, MEB vb. ilgili kurumların katkılarıyla  2014 yılı içinde yürütülmeye 
başlatılmıştır. Yükseköğretime ilişkin esasların da yer aldığı “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına 
İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 19/11/2015’te Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sorumluluğunda geliştirilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), Avrupa 
düzeyinde eğitim ve yeterlilik sistemlerinin karşılaştırılmasında kullanılan Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (AYÇ) 
referanslanmıştır. Böylece, vatandaşlarımızın Avrupa düzeyindeki eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimi 
kolaylaşacak ve artacaktır (MYK). 

TYÇ’nin, 2015 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle referanslama çalışmaları 
başlatılmıştır. Çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere bakanlıklar, 
kamu kurumları, meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, öğrenci konseyleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
aktif iş birliği ve iletişim içerisinde yürütülmüştür. Bir başka ifadeyle, TYÇ’nin AYÇ ile uyumluluğunu gösteren 
Türkiye Referanslama Raporu, AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası olan MYK tarafından 2016 yılı sonunda Avrupa 
Komisyonuna iletilmiştir. Türkiye Referanslama Raporu, 29 Mart 2017’de Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıda 
ise AYÇ Danışma Grubuna sunulmuş ve müzakere edilmiştir. Türkiye Referanslama Raporu, AYÇ Danışma Grubu 
tarafından açık, şeffaf ve güvenilir bir çalışma olarak değerlendirilmiş ve müzakereler sonucunda TYÇ’nin AYÇ’ye 
referanslandığına karar verilmiştir (MYK). 

Türkiye tarafından 1 Aralık 2004 tarihinde imzalanan “Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle ilgili Belgelerin 
Tanınmasına İlişkin Sözleşme” diğer adıyla Lizbon Tanıma Sözleşmesi, 23.02.2006 tarihli ve 5463 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Sözleşme ile ulusal mevzuat arasındaki uyuşmazlıkları kaldırmak 
amacıyla “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği” hazırlanmıştır. Söz konusu yönetmelik 11 
Mayıs 2007 tarihinden itibaren yürürlükte olup zaman zaman güncellenmektedir.   “Yurtdışı Yükseköğretim 
Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” yeniden güncellenerek 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu güncellenen Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 7 nci maddesi ile 23/2/2006 tarihli ve 5463 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 11/4/1997 
tarihli Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme ve 23/2/2011 tarihli ve 
6165 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 16/1/2009 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma 
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

2005 – 2013 yılları arasında Bologna Süreci uygulamaları ülkemizde Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen 
Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projeleri kapsamında yürütülmüştür. Sürecin Türkiye'de uygulanması 
hususunda altıncı döneme tekabül eden 2011-2013 Bologna Uzmanları Ulusal Takım Projesi kapsamında, bir 
önceki dönemin bir devamı olarak yükseköğretim kurumlarında Bologna Sürecinin uygulanması ve 
güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulmuştur. Bu bağlamda bölgesel toplantılar, yerinde ziyaretler, 
paydaş toplantıları, seminerler, çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. 

Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) reformlarının uygulanmasını teşvik etmek, kolaylaştırmak ve 
içselleştirilmesini sağlamak üzere Erasmus+ KA3 Programı kapsamında, Avrupa Komisyonu‘nun 2016 yılında 
Üye Ülkeler ve Aday Ülkelere yönelik, ilgili ülkenin yalnızca yükseköğretim otoritesinin başvurabildiği 
EACEA/28/2016 referans numaralı proje çağrısına Yükseköğretim Kurulu’nun başvurusu yüksek bir 
değerlendirme puanıyla kabul edilmiş ve desteklenmeye değer bulunmuştur. “Türk Yükseköğretim Sisteminde 
Avrupa Yükseköğretim Alanı Reformlarının Uygulanması ve Sürdürülebilirliği” (kısa adı:“TURQUAS”) başlıklı bu 
projenin iki yıl içinde tamamlanması öngörülmektedir. Projenin; 

 Yükseköğretim kurumlarımızda kalite güvencesine ilişkin farkındalığın arttırılması ve kalite kültürünün 
yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesinin sağlanması, 

 Yükseköğretim kurumlarında kurumsal dış değerlendirme sürecinin yaygınlaştırılması, 

 Program akreditasyonuna yönelik sürecin tüm alanlara yayılımının sağlanması, 

 Öğrenim ve öğretim süreçlerinin kalite odaklı İyileştirilmesi, 

 Yükseköğretim kurumlarında AKTS ve Diploma Eki uygulamalarının yaygınlaştırılması ve konu kapsamındaki 
farkındalığın arttırılması, 

 Tanıma ve denklik süreçlerine ilişkin yükseköğretim kurumlarında iyileştirme ve farkındalık yaratılması, 



 Derece ve kredi sistemi, ortak kalite güvencesi standartları, hareketlilik ve ortak diploma programları için iş 
birliği olanaklarının arttırılması ve sürecin yaygınlaştırılması 

 Yükseköğretimden mezun olanların istihdam edilebilirliğinin teşvik edilmesi, 

 Yükseköğretim sisteminin dezavantajlı gruplarını da (engelliler, göçmen çocuklar vb.) içine alacak şekilde 
kapsayıcılığının arttırılması 

hususunda önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir. 

Ayrıca, bu projenin, yükseköğretim sistemimize ilişkin hedeflerin Avrupa Yükseköğretim Alanı hedefleriyle 
örtüşmesini kolaylaştırması, Bologna Süreci’ne dahil bir ülke olarak 2018’e kadar tamamlamamız gereken eylem 
ve raporlandırmalara katkı sağlaması, daha da önemlisi sürdürülebilir bir yükseköğretim kalite güvence 
sisteminin kurulması ve içselleştirilmesi sürecine katkı sağlaması da beklenmektedir. Söz konusu projeye ilişkin 
genel bilgiler ile proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere, proje web sayfasından ulaşılabilmektedir. 

Paydaşlar ve Ağlar (Ortaklıklar ve Ağlar) 

Türk yükseköğretim sisteminin günümüzdeki en önemli paydaşını AB oluşturmaktadır. Karşılıklı anlaşmalarla 
öğrenci ve öğretim elemanı transferleri, yükseköğretimin tüm seviyelerinde öğrenci ziyaretleri ve dönemlik 
eğitim görme imkânı gibi çalışmalar son on yılda artarak hız kazanmıştır. AB ile sürdürülen bu çalışmalar dışında 
yükseköğretimde, çok fazla olmasa da ABD Dış Mübadele Komisyonu'nun sağladığı Fulbright bursları, çeşitli 
ülkelerle gerek MEB'in gerekse YÖK'ün yaptığı anlaşmalarla çeşitli ortaklıklar sağlana gelmektedir. 

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren 
yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 
Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı 
değişiminin önü açılmıştır. 
 
Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı 
bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. 

Devlet memurlarının yurt dışında lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitim yapabilmesi için Yetiştirilmek 
Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda 
kurumlara kontenjan tahsis edilmektedir. Kurumlar yurt dışına gönderecekleri devlet memurlarının seçiminde 
kullandıkları kriterler arasında personelin hizmet süresi ile sınavdan almış oldukları  (YDS, TOEFL, IELTS) yabancı 
dil puanı da  bulunmaktadır. Bütçe imkânları ile finanse edilerek yurt dışına giden personel, yurt dışında 
bulunduğu sürenin en az iki katı kadar süreyle kendisini gönderen devlet kurumunda çalışmakla 
yükümlüdür.Detaylı bilgi için bakınız. 

Erasmus+ kapsamında yer alan Jean Monnet faaliyetleri, dünya çapında Avrupa Birliği çalışmaları alanında 
araştırma ve öğretme konusunda mükemmelliği teşvik eden faaliyetlerdir. Faaliyetlerin temel konu alanları; AB 
ve Karşılaştırmalı Bölgesellik Çalışmaları, AB İletişim ve Bilgi Çalışmaları, AB Ekonomi Çalışmaları, AB Tarih 
Çalışmaları, AB Kültürler Arası Diyalog Çalışmaları, AB Disiplinler Arası Çalışmalar, AB Uluslararası İlişkiler ve 
Diploması Çalışmaları, AB Hukuk Çalışmaları ve AB Siyasi ve İdari Çalışmalarıdır. Desteklenen faaliyete göre 
proje süreleri ve başvuru yapabilecek kurum/ kuruluşlar farklılık göstermektedir.  

 

 

 

 

13.6.Yetişkin Eğitimi ve Öğretiminde Uluslararasılaşmanın Diğer Boyutları  

Müfredat Geliştirmede Küresel ve Kültürlerarası Boyut (Müfredat Geliştirmede Avrupa Boyutu, Küresel ve 
Kültürlerarası Boyutlar) 

http://turquasproject.yok.gov.tr/
http://www.yok.gov.tr/web/mevlana
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.77756.pdf
http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/merkezi-faaliyetler/jean-monnet


 

AB programları içinde Yetişkin Eğitimi Programı, yetişkin eğitimine uluslararası ve yaşamboyu bakış açılarını 
sunmakta ve ülkedeki bu konuda yapılan çalışmalara katkı sağlamaktadır. 

Türkiye Ulusal Ajansı, ülkedeki hayatboyu öğrenme çalışmalarını tanımlarken, bilginin sürekli yenilendiği 
dünyamızda, yetişkin bireylerin iş yaşamlarında ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri sağlayabilmek adına onlara 
imkan sunmak üzerinde durmakta ve Türkiye’nin öncelikli hedeflerini tüm Avrupa’da yetişkin eğitiminde yer 
alan kuruluşlar arasında işbirliğinin kalitesini ve sayısını artırmak, yenilikçi yetişkin eğitimi ve yönetimi 
uygulamalarını geliştirmeyi ve bunların yaygınlaştırılmasını desteklemek olarak sıralamaktadır. Başta yaşlılar ve 
temel niteliklerini kazanamadan eğitimlerini yarıda bırakanlar olmak üzere, değişik sosyal gruplardan ve 
çevrelerden gelen kişilerin yetişkin eğitimine ulaşılabilirliğini sağlamak da öncelikli hedefler arasında yer 
almaktadır (Türkiye Ulusal Ajansı). 

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Programı kapsamında Stratejik Ortaklıklar projeleri de desteklenmektedir. Söz konusu 
projeler yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi 
ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerdeki kurum/kuruluşlar arasındaki stratejik iş birliği ve 
ortaklık kurulmasını amaçlamaktadır. Bu ortaklıklar yoluyla, eğitim kurumları, iş dünyası, yerel/bölgesel 
otoriteler ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim ve öğretim aktiviteleri bağlamında kurumsal iş birliği 
yapılması, yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, yaratıcılık, girişimcilik ve istihdam edilebilirliğin sağlanması 
hedeflenmiştir. Stratejik ortaklıklar projeleri, ülke merkezli projelerden oluşur ve başvurular başvuran kuruluşun 
Ulusal Ajansına yapılır. 

Stratejik Ortaklıklar projelerinin temel amaçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

 Deneyim paylaşımı yapmak amacıyla kurum/kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, 

 Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi deneyimlerin geliştirilmesi, denemesi ve/veya 
uygulanmasının teşvik edilmesi, 

 Örgün, yaygın ve sargın öğrenme yoluyla edinilen bilgi, beceri ve yeterliliklerin Avrupa araçları ile 
uyumlu bir şekilde tanınması ve doğrulanması, 

 Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve bunların yerel ve bölgesel kalkınma 
eylemlerine entegre edilmesini desteklemeye yönelik bölgesel otoritelerarası iş birliğinin 
desteklenmesi, 

 Aktif vatandaşlığın ve girişimciliğin teşvik edilmesi. 

Ortaklıklar ve Ağlar 

Eğitimin uluslararası ve AB boyutuyla ilgili çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve AB Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. AB eğitim ve gençlik 
programlarının yürütülmesiyle ilgili planlama ve koordinasyon işlerini yürüten Ulusal Ajans, programlara 
katılımın gerçekleştiği 2004’ten bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. 2004-2006 yıllarında Socrates (genel 
eğitim), Leonardo da Vinci (mesleki eğitim) programlarıyla ilgili olarak MEB; Youth (gençlik) programıyla ilgili 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erasmus programıyla ilgili olarak da YÖK ile koordinasyon içinde proje çalışmaları 
yürütülmüştür. Yürütülen programlarla ilgili katılımlar her geçen yıl biraz daha artmıştır. 

Türkiye Ulusal Ajansının AB eğitim programlarına katılım konusuyla ilgili olarak 2013 sonuna kadar Hayat Boyu 
Öğrenme Programı (LLP) ve Gençlik Programı (Youth) kapsamında sürdürülecek çalışmalar, 2014-2020 
döneminde Erasmus+ kapsamında devam edecektir. Erasmus+, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra 
spor alanını da kapsayacaktır. Temel amaçlar ve faaliyetler açısından bakıldığında mevcut programdan çok 
büyük farklılıklar içermeyen Erasmus+, mevcut programların etkinliğinin arttırılması, daha kolay uygulanabilir ve 
sade bir yapıya kavuşabilmesi amacıyla bazı değişiklikleri öngörmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliğinin eğitim ve öğretimdeki ortak hedefleri ile uyumlu şekilde, iş hayatının 
ihtiyaçları ile uyumlu, istihdama yönelik geçerli bir meslek edindirmeyi amaçlayan bir ortaöğretim ve 
yükseköğretim sisteminin hayata geçirilmesini hedeflemektedir. Bu yöndeki çalışmalarda hayat boyu öğrenme 
yaklaşımı göz önünde tutulmaktadır. Özellikle temel eğitimde cinsiyet ve nitelik farklılıklarından kaynaklanan 
sorunları aşmak, hem erişimde hem de kaliteyi arttırmada en önemli koşul olan eğitime ayrılan kaynakları 
artırmak, temel eğitimde okullaşmayı %100 hedefine ulaştırırken ortaöğretimde okul terk oranlarını en aza 
indirecek önlemleri almak, Bakanlığımızın AB hedefleriyle uyumlu öncelikleridir. “Ulusal Meslek Standartları”nın 

http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/yeti%C5%9Fkin-e%C4%9Fitimi-program%C4%B1/stratejik-ortakl%C4%B1klar
http://http/www.ua.gov.tr


oluşturulmasına yönelik çalışmalar da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte yürütülmüş ve bu 
çerçevede 5544 sayılı Mesleki Yeterlikler Kurumu Kanunu 2006 yılında TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe 
konulmuş ve kurumsallaşma süreci başlatılmıştır (MEB 2010 Bütçe Raporu). 2015 yılı sonunda yayımlanan 
yönetmelikler çerçevesinde mesleki eğitim programlarının, MYK tarafından belirlenecek ulusal meslek 
standartları doğrultusunda güncelleme çalışmaları yapılacaktır (MYK). 

İkili Kültürel Anlaşmalar Çerçevesinde, yabancı hükümetlerce Hükümetimiz emrine araştırma, doktora, yüksek 
lisans ve dil bursu alanlarında burslar verilmektedir. Bu kapsamda 2013-2014 eğitim öğretim yılında verilen 168 
kişilik burs kontenjanından toplam 20 ülkeye 104 öğrenci;2014-2015 eğitim öğretim yılında verilen 262 kişilik 
burs kontenjanından toplam 12 ülkeye 131 öğrenci; 2015-2016 eğitim öğretim yılında verilen 262 kişilik burs 
kontenjanından toplam 14 ülkeye 174 öğrenci; 2016-2017 eğitim öğretim yılında verilen 319 kişilik burs 
kontenjanından toplam 16 ülkeye 287 öğrenci gönderilmiştir. 

2017-2018 yılı için 14 ülke tarafından Hükümetimiz emrine toplam 318 kişilik kontenjan tahsis edilmiş olup, 
mülakatlar neticesinde tarafımızca 269 aday bursiyerin dosyası ilgili ülkelere gönderilmiştir.  

2018-2019 yılı için Mayıs ayı itibariyle 10 ülke tarafından 205 kişilik burs kontenjanı tahsis edilmiştir.  

İkili Kültürel Anlaşmalar çerçevesinde Hükümetimizce Yabancı Hükümetler emrine verilen “Türkiye Bursları”nın 
yabancı uyruklu öğrenci iş ve işlemleri, bütçesi ile birlikte 31.12.2012 tarihi itibariyle Başbakanlık Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına devredilmiştir (https://www.turkiyeburslari.gov.tr/). 

 

 

13.7.Karşılıklı Anlaşmalar ve Dünya Çapında İşbirliği (13.7. İki Taraflı Anlaşmalar ve Dünya Çapında İşbirliği) 

 

Karşılıklı Anlaşmalar (İki Taraflı Anlaşmalar) 

Farklı ülkelerle eğitim alanında yürütülen müzakereler sonucunda anlaşma, protokol, mutabakat zaptı 
okul/üniversite anlaşması vb. metinler imzalanmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılı Mayıs ayı itibarıyla 116 ülke ile 
402 adet kültürel iş birliği anlaşması, eğitim iş birliği anlaşması, protokol, mutabakat zaptı, okul/üniversite 
anlaşması vb imzalanmıştır. Bu anlaşmalardan 105 ülke ile imzalanan toplam 2013 anlaşma Remi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 15 Temmuz darba girişimi sonrası FETÖ ile mücadele kapsamında özellikle 
Afrika ülkeleri ile geliştirilen eğitim iş birlikleri sonucunda 2018 yılında (Mayıs ayı itibarıyla) 5’i Afrika ülkesi 
olmak üzere 6 ülke ile anlaşma imzalanmıştır. Halen 81 ülke ile 102 anlaşmanın müzakeresi devam etmektedir.  

2017 yılında 11 ülke ile 11 anlaşma imzalanmıştır. 2017 yılı itibarıyla toplam 113 ülke ile kültürel işbirliği 
anlaşmaları, eğitim işbirliği anlaşmaları, işbirliği protokolleri, işbirliği mutabakat zabıtları imzalanmıştır. 86 ülke 
ile de 103 işbirliği anlaşması, mutabakat zaptı, kültürel değişim programı, kültür merkezleri anlaşması ve 
protokollere dair müzakereler devam etmektedir (2018 yılı MEB Bütçe Sunuşu). 
 

Dünya Çapında Programlarla Ve Organizasyonlarla İş Birliği Ve Bunlara Katılım 

 

OECD 

Türkiye, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)’nin yirmi kurucu üyesinden biri olarak OECD’nin eğitim ile 
ilgili çalışmalarına aktif şekilde katılmakta ve katkı sağlamaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı, OECD’de eğitim çalışmalarına ilişkin önemli kararların alındığı Eğitim Politikaları Komitesi 
(EDPC) ve Eğitimi Araştırma ve Yenilik Merkezi (CERI) Yönetim Kurulu’nda temsil edilmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takip edilen OECD çalışmalarının en önemlileri; 



 Uluslararası Öğrenci Başarısını Değerlendirme Programı (PISA), 

 Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması (TALIS), 

 TALIS Güçlü Başlangıç Anketi, 

 Uluslararası Eğitim Sistemleri Göstergeleri (INES) Üst Çalışma Grubu (WP),                      

 INES Sistem Düzeyindeki Bilgiler Çalışma Grubu/Ağı (NESLI), 

 Eğitimin Ekonomik, İşgücü Piyasası ve Sosyal Sonuçlarına İlişkin Veri Toplama ve Geliştirme Ağı 
(LSO Ağı) , 

 Sosyal ve Duygusal Beceriler Çalışması’dır. 
 

Uluslararası Öğrenci Başarısını Değerlendirme Programı (PISA) 

OECD tarafından yapılan 15 yaş grubu öğrencilerinin okuma, matematik ve fen bilimleri alanlarında edindikleri 
bilgi ve becerileri kullanabilme düzeylerini saptamayı amaçlayan ve 3 yılda bir düzenlenen Uluslararası Öğrenci 
Başarısını Değerlendirme Programı (PISA) sınavlarına Ülkemiz, 2003 yılından itibaren katılmaktadır.  

Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması (TALIS) Programı  

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin okullardaki çalışma şartları ve eğitim ortamlarına ilişkin bir çalışma olan ve 
beş yılda bir düzenlenen Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması’na (TALIS) ülkemiz ilk defa 2008 yılında 
katılmış olup, ikinci olarak 2018 yılında katılım sağlamaktadır.  

TALIS Güçlü Başlangıç Anketi  

OECD’nin erken çocukluk eğitimi ile ilgili bir çalışması olan; TALIS Güçlü Başlangıç Anketi çalışması okul öncesi 
kurumlarında çalışan personeli pedagojik bilgi, deneyim ve tecrübeler, tutumlar ve çalışma koşulları gibi konular 
açısından değerlendirmeyi amaçlamakta olup ülkemiz bu çalışmaya 2015 yılında dahil olmuştur.  

Eğitim Sistemleri Göstergeleri (INES) Programı 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ulusal Eğitim Sistemleri Göstergeleri (INES) programı kapsamında eğitim 
verileri uluslararası standartlara uygun olarak derlenmekte ve OECD, UNESCO ve EUROSTAT yayınlarında ve veri 
tabanlarında yer almak üzere OECD’ye iletilmektedir.  

Sosyal ve Duygusal Beceriler Çalışması 

OECD Eğitim ve Beceriler Direktörlüğü tarafından “Sosyal ve Duygusal Beceriler Çalışması” yürütülmekte olup 
ülkemizin de dahil olduğu söz konusu çalışma, okul çağındaki çocuklar ve gençlerin sosyal ve duygusal 
becerilerini geliştirme konusunda ülkelere yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

ULUSLARARASI EĞİTİM BAŞARILARINI DEĞERLENDİRME KURULUŞU (IEA) 

4. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine 
yönelik olarak Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından 4 yılda bir yapılan 
Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS)’na Ülkemiz 1999 yılında 8. sınıf düzeyinde katılmış 
olup, 2011 yılında ise 4. sınıf düzeyinde de katılmaya başlamıştır. 

 

UNESCO İLE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 

Türkiye’nin kurucu üyelerinden biri olduğu Birlemiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’nün 
eğitim faaliyetlerine Milli Eğitim Bakanlığı aktif katılım sağlamaktadır. Bu çerçevede yürütülen faaliyetler 
aşağıda özetlenmiştir. 

ÜLKEMİZİN UNESCO YÜRÜTME KURULUNA SEÇİLMESİ 



UNESCO'nun en üst icra organı olan Yürütme Kurulu, Genel Konferans kararıyla dört yıl için seçilen 58 üyeden 
oluşmaktadır. 58 üyenin seçimleri, büyük ölçüde kültürlerin çeşitliliği ve coğrafi dağılım göz önünde 
bulundurularak yapılmaktadır.  

UNESCO’daki coğrafi seçim grupları şöyledir:  

- I. Seçim Grubu (Kuzey Amerika ve Batı Avrupa) 

- II. Seçim Grubu (Doğu Avrupa ve Diğer) 

- III. Seçim Grubu (Latin Amerika ve Karayipler) 

- VI. Seçim Grubu (Asya ve Pasifik) 

- V(a) Seçim Grubu (Afrika) 

- V(b) Seçim Grubu (Arap Ülkeleri) 

Ülkemiz 27 ülkenin bulunduğu “Kuzey Amerika ve Batı Avrupa Ülkeleri” Grubu olarak adlandırılan 1. Grupta yer 
almaktadır.  

30 Ekim-14 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen UNESCO 39. Genel Konferansı kapsamında UNESCO’nun 
en üst icra organı olan Yürütme Kurulu üyeliği seçimleri yapılmış olup Ülkemiz, oy kullanan 184 ülkeden 
134’ünün oyunu alarak 2017-2021 Dönemi Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Bu vesileyle küresel eğitim, 
bilim ve kültür politikalarına ilişkin karar alıcı mekanizmada yer alan 58 ülkeden biri olmuştur. Ülkemiz dışında 
Almanya, Finlandiya ve Portekiz de aday olmuş ve Türkiye, Finlandiya ve Portekiz 1. Grubu temsilen 2017-2021 
dönemi için Yürütme Kuruluna seçilmiştir. 

UNESCO Yürütme Kurulunda, Türkiye adına 1946-1949 yılları arasında Reşat Nuri GÜNTEKİN; 1949-1951 yılları 
arasında Ahmet Kutsi TECER; 1958-1966 yılları arasında Prof. Dr. Bedrettin TUNCEL seçilmişlerdir. Prof. TUNCEL, 
1964 yılı sonunda UNESCO Yürütme Kurulu Başkan Vekili olmuş, 1966 yılı sonunda UNESCO'nun XX. 
yıldönümünde, iki yıl için (1966-1968) UNESCO Genel Konferansı Başkanı seçilmiştir. Yürütme Kurulunda daha 
sonra Türkiye’yi, Prof. Dr. Erdal İNÖNÜ (1978-1983), Prof. Dr. Talat HALMAN (1991-1995) ve Prof. Dr. Orhan 
GÜVENEN (2001-2005) temsil etmiştir.  

2005 yılından bu yana ilk defa görev aldığımız UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğimiz süresince, desteğini aldığımız 
ülkelerin sesi olmak, onların talep ve endişelerini UNESCO gündemine taşımak ve çözümün bir parçası olmak 
üzere UNESCO’da aktif rol üstlenmiş bulunmaktayız. 

ÜLKEMİZİN SDG-4 EĞİTİM YÖNLENDİRME KOMİTESİ ÜYELİĞİ 

Ülkemiz, UNESCO’nun 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDG) dördüncüsü olan “Herkes için eşit ve 
kapsayıcı kaliteli eğitimin sağlanması ve hayat boyu öğrenme fırsatlarının teşvik edilmesi” hedefine üye 
ülkelerin ulaşılmasını temin etmek üzere oluşturulan UNESCO SDG-4 Eğitim Yönlendirme Komitesine I. Grup 
ülkeleri adına aday olmuştur.  

Ülkemizle birlikte Almanya, İsviçre,  Norveç, Fransa ve Belçika da adaylığını açıklamış olup 14 Mart 2018 
tarihinde Türkiye, Norveç ve Almanya I. Grupta yer alan 27 ülkeyi temsilen 2018-2020 dönemi Eğitim 
Yönlendirme Komite üyeliğine seçilmiştir. 

Bu vesile ile Ülkemiz eğitime yön veren ve sahip olduğu tecrübeleri tüm dünyaya aktaran ülkeler arasında yer 
alma fırsatı yakalamıştır.  

UNESCO ÖĞRETMEN GÖREV GÜCÜ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİMİZ 

UNESCO üyesi ülkelerin eğitim sistemlerinin güçlendirmek ve öğretmenlerin niteliklerini artırmak üzere 
politikalar belirleyen UNESCO Öğretmen Görev Gücü Yönetim Kurulunda 2017 yılı Eylül ayından itibaren 
ülkemiz, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi tarafından temsil edilmektedir.  

UNESCO 2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ  



New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde 25-27 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen BM 
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) 193 ülkenin imzası ile kabul 
edilmiştir. UNESCO 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde düzenlenen toplantı ve diğer 
çalışmalara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından katkı sağlanmaktadır. 

AVRUPA KONSEYİ EĞİTİM FAALİYETLERİ  

Eğitim Politikaları ve Uygulamaları İzleme Komitesi (CDPPE) 

 

Avrupa Konseyi Eğitim Politikaları ve Uygulamaları İzleme Komitesi (CDPPE) eğitim alanında Avrupa Konseyi 
yürütme organı olup Bakanlığımız temsilcilerinin katılımıyla takip edilmektedir.  

 

Eğitim Politikası Danışmanlar Ağı (Epan) 

 

Avrupa Konseyi (AK) tarafından Aralık 2017 tarihinde düzenlenen  Eğitim Politikaları ve Uygulamaları Yürütme 
Komitesi (CDPPE) toplantısında alınan karar doğrultusunda, Demokratik Kültür Yeterlikleri Referans 
Çerçevesi’nin üye ülkelerdeki uyum sürecine katkı sağlamak amacıyla  her üye ülkeden bir devlet temsilcisinin 
yer alacağı Eğitim Politikası Danışmanlar Ağı (EPAN) kurulmuş olup söz konusu Ağ çalışmaları Bakanlığımız 
temsilcilerinin katılımıyla takip edilmektedir.  

Temel Eğitim Kurumlarında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi 

Bakanlığımız, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) kapsamında, Temel 
Eğitim Kurumlarında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi’nin yürütülmesi planlanmaktadır. Projenin 
hazırlık çalışmalarının sonuna gelinmiş ve projeye ait Faaliyet Planı ile Bütçe AB Bakanlığı’na sunulmuş, AB 
Bakanlığı ise ilgili belgeleri incelenmek üzere Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’e sunmuştur. İlgili 
kurumlardan dönüt beklenmektedir. 

“Temel Eğitim Kurumlarında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi”, Avrupa Konseyi (AK) ortaklığıyla 
doğrudan sözleşme yoluyla yürütülecektir. Projenin süresi 36 aydır. Projenin amacı temel eğitim kurumlarında 
demokratik yetkinlikleri artırmak ve demokratik okul kültürünü teşvik etmektir. Projenin hedef kitlesi temel 
eğitim kurumlarına devam eden öğrenci, öğretmen ve yöneticiler olmasına rağmen proje kapsamında 
kamuoyunda demokratik yetkinlikler ile insan hakları ve demokrasiye ilişkin farkındalığı artırmak da 
hedeflenmektedir. 

 

Eğitimde Etik, Şeffaflık ve Bütünlük Platformu Çalışma Grubu 

Eğitimde Etik, Şeffaflık ve Dürüstlük Platformu (ETINED); Avrupa Konseyi ve üye ülkelerin eğitim bakanlıkları, 
eğitim kurulları, yükseköğrenim kurumları, uluslararası sivil toplum kuruluşları, eğitimci ve öğrencilerin bir araya 
gelerek oluşturduğu eğitimde etik, şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri temel alınarak demokrasi ve katılım kültürünün 
geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. ETINED çalışmaları ilk defa 2016 yılında başlamış olup 
Bakanlığımız ETİNED toplantılarına katılım sağlanmaktadır. 

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İLE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 

 

Ülkemiz Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne  (BMİDÇS) 2004 yılında, Kyoto 
Protokolüne ise 2009 yılında taraf olmuştur.  İklim Değişikliği ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası işleri Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülme olup Küresel İklim Değişikliği ile mücadele kapsamında 04 



Kasım 2016’da yürürlüğe giren Paris Anlaşmasının uygulanmasına yönelik usul ve esaslara ilişkin ülkemizin 
menfaatleri müzakere edilmektedir.  

Bu kapsamda, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi toplantıları ile ülkemizin yeni iklim değişikliği politika yol 
haritasının belirleneceği İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantıları Bakanlığımızca 
takip edilmektedir.  

Ayrıca, Ülkemizin “Yedinci İklim Değişikliği Ulusal Bildirimi” ile “Üçüncü İki Yıllık Raporunun” BMİDÇ 
Sekretaryasına sunulması amacıyla BM Kalkınma Programı ile birlikte yürütülen “Türkiye’nin İklim Değişikliği 
Yedinci Ulusal Bildirimi ve Üçüncü İki Yıllık Raporunun Hazırlanmasına Destek Projesi” kapsamında “Eğitim, 
Öğretim ve Kamunun Bilinçlendirilmesi Tematik Çalışma Grubu”çalışmalarına Bakanlığımızca katkı 
sağlanmaktadır.  

 

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EĞİTİM ENSTİTÜSÜ İLE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 

 

Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (Economic Cooperation Organization-EİT) 14 Eylül 1996 tarihinde imzalanan İzmir 
Anlaşması (Ek-1) ile kurulmuş olup Genel Merkezi İran’ın başkenti Tahran’da bulunmaktadır.  

Toplam 10 üyesi bulunan EİT’in Kurucu Üyeleri Türkiye, İran ve Pakistan ‘dır. EİT’in diğer üyeleri ise; Afganistan, 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’dır. 

EİT Eğitim Enstitüsünün Kuruluşu 

EİT bünyesinde üç ihtisas kuruluşu bulunmaktadır. Bunlar;  

1. EİT Kültür Enstitüsü 2000 yılında kurulmuş olup Tahran (İran)’da bulunmaktadır.  

2. EİT Bilim Vakfı, 2011 yılında kurulmuş olup İslamabat (Pakistan)’ta bulunmaktadır.  

3. EİT Eğitim Enstitüsü ise 1998 yılında Ankara’da kurulması kararlaştırılmış olup fiilen 2012 yılında 
kurulmuştur. Ancak halen kurumsallaşma süreci devam etmektedir.  

EİT Eğitim Enstitüsünün en önemli yasal belgesi olan Enstitü Kurucu Belgesi (Ek-2) 9 Mayıs 1998’de imzaya 
açılmış ve ülkemizle birlikte Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan ve Tacikistan 
tarafından imzalanmıştır.  

Daha sonrasında, belgenin onay süreci ülkemiz, Afganistan İran, Kırgızistan, Azerbaycan, Pakistan ve Tacikistan 
tarafından tamamlanmıştır.  Enstitü Kurucu belgesini imzalayan üye ülke sayısı 8, onaylayan üye ülke sayısı 
7’dir. Kazakistan’ın onay sürecini tamamlaması, Türkmenistan ve Özbekistan’ın ise kurucu belgeyi imzalaması ve 
onaylaması beklenmektedir.   

EİT Eğitim Enstitüsü II. Mütevelli Heyeti Toplantısı, 26 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul’da Bakanlığımız ev 
sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Mütevelli Heyeti, EİT Eğitim Enstitüsü Başkanı olarak Bilkent 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif KİREÇCİ’yi aday göstermiş, Enstitünün 2017-2019 Çalışma 
Planı ile yıllık bütçesini ve katkı payı oranlarını kabul etmiştir. Sayın KİREÇCİ, 16 Ağustos 2017 tarihi itibariyle EİT 
Eğitim Enstitüsü Başkanı olarak atanmış ve 3 yıllık görev süresi başlamıştır.  

 

ISEDAK İLE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) uzman kuruluşlarından olan İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (İSEDAK) 1979 
yılında kurulmuş olup, eğitim, bilim ve kültür alanlarında faaliyet gösteren; üyelik sayısı bakımından Birleşmiş 
Milletler’den sonra ikinci en büyük uluslararası örgüttür. İSEDAK, barış ve güvenliğin sağlanması, üyeler arasında 
eğitim, bilim, kültür ve iletişim araçları vasıtasıyla katkıda bulunulması, medeniyetler arası diyaloğa yardımcı 



olunması, İslam kültürüne ilginin arttırılması ve İslam’ın doğru anlaşılmasına kültür ve eğitim aracılığı ile katkıda 
bulunmayı amaçlanmaktadır.  

Daimi Başkanlığını ülkemizin üstlendiği İSEDAK tarafından her altı ayda bir üye ülkelerin katılımı ile 
gerçekleştirilen Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu toplantıları tertiplenmektedir. Grubun en son toplantısı, 
‘İİT Üyesi Ülkelerde Dezavantajlı Çocukların Eğitimi: Yoksulluktan Kurtulmanın Anahtarı’ temasıyla 5 Ekim 2017 
tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda Türkiye adına Bakanlığımızdan Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü, gerekli koordinasyonu da sağlayarak bir sunum gerçekleştirmiştir. 

 

 

14. Devam Eden Reformlar ve Politika Gelişmeleri 

Bu bölüm, Türk eğitim sisteminin genel eğitim stratejisi bağlamında temel hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için 
planlanan ve uygulanmakta olan ulusal çapta reformları ve projeleri kapsamaktadır. Aynı zamanda ulusal eğitim 
çıktılarının uluslararası alandaki tanınırlığını ve tanımlamalarını sağlayan sertifikasyon çalışmalarını, istihdama 
ve AB eğitim stratejilerinin Türk eğitim sistemi üzerindeki etkisini her eğitim seviyesinde ve yaygın eğitimde 
kronolojik olarak ele almaktadır. 

Genel Ulusal Eğitim Stratejisi ve Temel Hedefler 

Türk eğitim stratejisi üç temel unsur açısından ele alınır: Bunlar, “Eğitim ve Öğretime Erişim”, “Eğitim ve 
Öğretimde Kalite” ve “Kurumsal Kapasite” olarak belirlenmiştir. Bu temalar altında beş yıllık stratejik amaçlar ve 
hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirecek stratejiler belirlenmiştir. Genel bir strateji vizyonu olarak 
“Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi” benimseyen Türk eğitim sistemi, orta ve 
uzun vadeli hedefler olarak şu hususlar üzerinde durmaktadır: 

Eğitim ve Öğretime Erişimde: 

1. Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişim sağlayabildiği, 

2. Başta dezavantajlı bireyler olmak üzere eğitimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama 
oranlarının gelişmiş ülkeler seviyesine çıktığı bir ülke olacaktır. 

Eğitim ve Öğretimde Kalitede: 

1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranı ile 
öğrencilerin akademik başarılarının arttığı, 

2. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, iş gücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu 
bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliğin arttığı,( Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne sorulacak 
3308 sayılı kanuna göre) 

3. Eğitim ve öğretimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğinin ve öğrenci 
hareketliliğinin arttığı  bir ülke olacaktır. 

Eğitim ve Öğretimde Kurumsal Kapasitede: 

1. İnsan kaynakları yapısının ve kalitesinin çağdaş medeniyetler seviyesine çıktığı, 

2. Okul ve kurumlar ile öğrencilere yönelik sunulan hizmetler bakımından gelişmiş ülke örneklerinden yola 
çıkılarak hazırlanan kurum standartlarının tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uygulandığı, 

3. Bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim yapısının uygulandığı bir 
eğitim sistemine sahip bir ülke olacaktır. 

Bu genel hedefler dışında, yükseköğretim alanında da uzun vadeli strateji çalışmaları ve bu çalışmaların güncel 
yansımaları bulunmaktadır. Yükseköğretim alanında yeterlilik, herhangi bir yükseköğretim derecesini başarı ile 
tamamlayan bir kişinin neleri bilebileceği, neleri yapabileceği ve nelere yetkin olacağını ifade eder. Ulusal 
Yeterlilikler Çerçevesi ise, ulusal düzeyde bir eğitim sistemindeki yeterlilikleri ve bunların birbirleriyle ilişkilerini 



açıklar. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu olacak şekilde 
tasarlanan ilk, orta ve yükseköğretim dahil mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer 
öğrenme yollarıyla kazanılan tüm öğrenme esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini ifade eder. Türkiye 
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 21/01/2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir ve 
tüm yükseköğretim kurumlarının bu doğrultuda yapılanması gerekmektedir.  

Eğitim Reform Sürecine ve Etmenlere Genel Bakış 

Türk eğitim sistemindeki gelecek çalışmaları ve düzenlemeleri şekillendiren temel politika dokümanları; 64. 
Hükümet Programı, 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı, Onuncu Kalkınma Planı ve Öncelikli Dönüşüm 
Programları, AB Müktesebatına Uyum Programı, Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı (2015-2019), 19. Millî 
Eğitim Şura Kararları, AB bağlamında Hayat boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Mesleki ve Teknik 
Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) olarak ele alınabilir. 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması çalışmaları, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun’da 25.8.2011 tarihinde yapılan değişiklikle (KHK/652) tamamlanmış ve Bakanlık 
teşkilatı, tüm hizmet birimleri ve bazı kurulların yapılanmalarında düzenlemeye gidilmiştir. Bu yapılanma, 
temellerini Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 15. Millî Eğitim Şurasında; Millî Eğitim Bakanlığı’nda hizmet 
esasına göre bir yapılanmaya gidilmesi, Bakanlık merkez teşkilatının daha ziyade makro düzeyde stratejik 
planlama, müfredat programı belirleme ve koordinasyon işleriyle uğraşması, bu tür üst düzey konuların 
dışındaki yetki ve sorumlulukların Bakanlık taşra birimlerine ve yerel yönetimlere devrinin gerçekleştirilmesi 
çalışmalarından almaktadır. 2014 yılında 6528 sayılı kanunla Millî Eğitim Bakanlığı’nda Yükseköğretim ve 
Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 
Bir başka değişiklik ise, 6764 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la 
sağlanmıştır. 1739 sayılı MEB Temel Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 652 Sayılı MEB’in Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında KHK’ya yansıtılmıştır. Bu Kanun kapsamında; Hukuk Müşavirliği, Hukuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’ne, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ise Teftiş Kurulu Başkanlığı’na dönüştürülmüştür. Ayrıca Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olan Mesleki Eğitim Merkezleri zorunlu eğitim kapsamına alınarak 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. 

09/12/2016 tarihli ve 29913 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 2’nci maddesi gereğince, MEB Hizmet Birimi olan Hukuk Müşavirliği, Hukuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüşmüştür. 

MEB’in yeniden yapılanması çalışmalarının ardından, eğitim çalışmalarının genel yapısını orta ve uzun vadeli 
yönelimlerini belirleyen ana çalışma MEB Stratejik Planı’dır (2015-2019). Bu Plan kapsamında, üç stratejik amaç 
belirlenmiştir: 

Stratejik Amaç 1: Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak. 

Stratejik Amaç 2: Bütün bireylere çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, 
yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve 
mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

Stratejik Amaç 3: Beşeri, mali, fiziki ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime 
erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. 

Millî Eğitim Kalite Çerçevesi 

Öğrenci, öğretmen, okul, ilçe ve il gelişim seviyelerinin ülke genelinde yıllık olarak izlenmesi, değerlendirilmesi 
ve Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kalite Endeksinin oluşturulması amacıyla ilgili paydaşların katılımı ile Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanan “Millî Eğitim Kalite Çerçevesi” Yüksek Planlama Kurulunun  6/3/2015 tarihli ve  2015/6 
nolu kararı ile kabul edilerek 23 Mayıs 2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.  

Bu çalışmaların yanısıra, MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2012/2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren 
yurt genelinde konuşulmakta olan bazı diller ve lehçeler, yaşayan diller ve lehçeler adıyla ele alınmış ve bu diller 



için ortaokul seviyesinde öğretim programları hazırlamıştır. Bu diller, Abazaca, Adıgece, Gürcüce, Kürtçe 
(Zazaca, Kurmanca) ve Lazca olarak belirlenmiştir. Bu dersler, seçmeli olarak sunulmaktadır. 

Ayrıca “Mülteciler, geçici koruma altındaki yabancılar ve vatansız olarak yurdumuzda bulunanların da 
bulundukları sürece eğitim görmelerini sağlamak üzere bu öğrencilerin eğitim sistemine entegrasyonunun 
sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır” ifadesi, MEB Stratejik Planı’nda (2015-2019) yer almaktadır. Bu 
strateji ülkemizdeki Suriyeli mülteciler için yapılacak eğitsel ve sosyal çalışmaların da çerçevesini 
belirlemektedir. Bu kapsamda; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde Göç ve Acil Durum Eğitim 
Daire Başkanlığı kurulmuştur. 

 

 

 

 

14.1.Erken Çocukluk Eğitim ve Bakımında Ulusal Reformlar  

2018 

9 Temmuz itibariyle, Erken çocukluk eğitimine yönelik herhangi bir ulusal reform bulunmamaktadır. 

Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi: Engeli olan bireylerin karşılaştıkları 
sorunların üstesinden birlikte gelmeyi hedefleyen bu proje, Antalya, Bursa, Konya, İzmir, Gaziantep ve Samsun 
illerinde olmak üzere toplamda 90 pilot okulda uygulanacaktır. Proje, engeli olan çocukların erken çocuklukta 
kaliteli kapsayıcı eğitim yoluyla sosyal yaşama katılımlarına katkı sağlamayı, uzun vadede ise sosyal yaşama 
erişimlerini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Proje ile sadece engeli olan çocuklar ve bu çocukların ailelerine 
değil, aynı zamanda tipik gelişim gösteren çocuklar ve bu çocukların ailelerine ulaşmak da hedeflenmektedir. Bu 
sayede engeli olan bireylerin toplumda kabullenilmeleri yönünde farkındalık kazandırılacaktır 2017 

Erken çocukluk eğitimine yönelik herhangi bir ulusal reform bulunmamaktadır.  

2017 

Okul Öncesi ve İlkokul Çağındaki Özel Eğitim İhtiyacı Olan Çocukların Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme 
Süreçlerinin Düzenlenmesi Projesi: Okul Öncesi ve İlkokul Çağındaki Özel Eğitim İhtiyacı Olan Çocukların Sınıf İçi 
Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin Düzenlenmesi Projesi ile okul öncesi ve ilkokul çağındaki özel eğitime 
ihtiyacı olan çocukların sınıf içi ölçme değerlendirme süreçlerinde genel düzenlemelerin oluşturulması, standart 
ölçme değerlendirme formlarının hazırlanması, e-izleme değerlendirme modülünün oluşturulması ve mevzuat 
değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmesi, sınıf içi ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin düzenlemelerin 
oluşturulması, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde kullanılacak standart ölçme ve değerlendirme formlarının 
hazırlanması,  e-izleme değerlendirme modülüne ilişkin öğretmen eğitim programının hazırlanması, modüle 
ilişkin pilot uygulamada kullanılacak eğitimciler ve aileler için değerlendirme formlarının hazırlanması ve sınıf içi 
ölçme ve değerlendirme sürecinde yürütülen pilot uygulamanın raporunun hazırlanması amaçlanmaktadır.  

2017 yılı itibariyle Proje metni Millî Eğitim Bakanlığı ilgili Genel Müdürlükleri ile paylaşılmış, görüş alışverişinde 
bulunulmuştur. Proje de yer alan ilgili Genel Müdürlükler imzası ile proje metni Nisan ayı içerisinde UNICEF 
Türkiye Temsilciliğine sunulmuş ve 16-18 Mayıs 2017 tarihlerinde “Okul Öncesi ve İlkokul Çağındaki Özel 
Eğitime İhtiyacı Olan Çocukların Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerine Yönelik Durum Belirleme Çalıştay” 
düzenlenmiştir.  
Söz konusu çalıştayda, mevcut durumun belirlenmesi çalıştay raporu oluşturularak ilgili kurumlarla 
paylaşılmıştır. 

2016 



Öğretmenlerin okul ve yakın çevre imkânlarını kullanarak yeterliklere dayalı bireysel ve mesleki gelişimlerini 
sağlamada onlara yol gösterici olması bakımından Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli (OTMG) geliştirilmiş ve 
uygulama kılavuzu hazırlanmıştır. Model, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında pilot uygulaması yapılmıştır. 
Modelin ülke genelinde aşamalı olarak yaygınlaştırılmasına yönelik planlama çalışmaları da sürdürülmektedir. 

14.2.Okul Eğitiminde Ulusal Reformlar  

2018 
Ortaöğretimde ‘Maker’ Hareketi: Geleceğin Bilim İnsanlarının Yetiştirilmesi Projesi: Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğüne bağlı fen liselerinde maker laboratuvarları kurulması yoluyla; öğrencilere üretim kültürünü 
aşılama, öğrencilerin düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçilik, yaratıcılık,  eleştirel düşünme ve problem 
çözme gibi 21. yüzyıl becerilerine sahip, ekonomik ve sosyal gelişmelere katkı sağlayan bireyler olarak 
yetiştirilmesine katkı sağlama amacı doğrultusunda hazırlanan “Ortaöğretimde ‘Maker’ Hareketi: Geleceğin 
Bilim İnsanlarının Yetiştirilmesi Projesi”, 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı’na alınmıştır. Bütçesi 35 Milyon TL 
olan Projenin hedef kitlesini;  Genel Müdürlüğümüze bağlı fen liselerinde öğrenim gören öğrenciler, özellikle 
STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanları ile ilgili branş öğretmenleri olmak üzere Genel 
Müdürlüğümüze bağlı fen liselerinde görev yapan öğretmenler ile okul yöneticileri oluşturmaktadır. 36 ay süre 
ile uygulanacak Proje kapsamında; 

 Fen liselerinde maker laboratuvarları kurulmasına yönelik durum tespiti ve ihtiyaç analizinin yapılması,  
 Belirlenen pilot okullarda maker laboratuvarları kurularak pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi ve 

uygulama sonuçlarının raporlanması,  
 Pilot uygulama sonuçları doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılarak Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm 

fen liselerinde maker laboratuvarları kurulması,  
 Maker laboratuvarlarının etkin kullanımına yönelik yönetici, öğretmen ve öğrencilere eğitimler 

verilmesi, 
 Maker laboratuvarlarının kullanımına yönelik uygulama ve etkinlik kitapçıklarının hazırlanması,  
 Maker laboratuvarlarında gerçekleştirilecek etkinliklerin öğretim programlarında yer alan kazanımlarla 

ilişkilendirilmesi ve maker hareketinin öğretim programlarına entegrasyonu çalışmalarının yürütülmesi 
ve 

 Öğrencilerin maker laboratuvarlarında yaptıkları çalışmaları sergileyebilecekleri maker fuarları 
düzenlenmesi planlanmaktadır. 

 

Okulum Türkiye Projesi 

Bakanlığımız ve UNICEF iş birliğinde 2018-2019 İki Yıllık Çalışma Planı doğrultusunda, okul dışı öğrenme 
ortamlarının eğitim amaçlı olarak kullanımının desteklenmesi amacıyla Okulum Türkiye Projesi 
yürütülmektedir. Ankara, Konya, Hatay ve Şanlıurfa olmak üzere dört ilde gerçekleştirilecek projenin hedef 
kitlesi 9. sınıf öğrencileri ile biyoloji, coğrafya, kimya, fizik, tarih, Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak 
bilgisi ve görsel sanatlar öğretmenlerinden oluşmaktadır. 

Proje kapsamında; 

 Okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim amaçlı kullanımına yönelik dünyada ve Türkiye’de 
gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinin incelenmesi ve “Dünyada ve Türkiye’de Okul Dışı Öğrenme 
Ortamlarının Kullanımı Raporu”nun hazırlanması, 

 Her pilot il için Okul Dışı Öğrenme Ortamı Öğretmen Kitabı ve Okul Dışı Öğrenme Ortamı Yıllık Gezi 
Planı’nın hazırlanması, 

 Okul dışı öğrenme ortamlarının kullanımına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirilmesi, 
 Hazırlanan Okul Dışı Öğrenme Ortamı Öğretmen Kitabı ve Gezi Planı doğrultusunda her ilde ilgili branş 

öğretmenlerinin rehberliğinde, kazanımlarla ilişkilendirilmiş okul dışı eğitim ortamlarının öğrenciler 
tarafından deneyimlenmesi, 

Proje Sonuç Raporu’nun hazırlanması ve uluslararası kapanış konferansının gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. 

İl Eğitim Tarihi Müzeleri Projesi:  



 Gençlerin; millî, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; eski ve yeni sanat ve 
kültür eserleri, müze ve anıtlar gibi millî değerlerimizi tanıyan, bugünkü yaşantıları ile geçmiş yaşantılar 
arasında nesneler arasında bağlantı kurarak geçmişini öğrenen ve bugünle bağlantı kurarak mantık ve 
beğeni duygusu gelişmiş bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Okul Müzeleri 
Yönetmeliği çerçevesinde her ilde bir “İl Eğitim Tarihi Müzesi” kurulması amaçlanmaktadır. 

 Proje ile il merkezlerinde kuruluş tarihi en eski lisede eğitim tarihi müzesi kurulacaktır. Projenin 
öncelikli hedef kitlesi Genel Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumlarında öğrenim gören öğretmen ve 
öğrenciler olmakla birlikte, eğitim kurumlarının bütün öğrenci ve öğretmenlerinin yanı sıra ildeki halk 
da projenin hedef kitlesi arasındadır. 
 

Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi:  :  Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu liselerinde eğitim gören 
öğrencilerin mühendislik mesleği hakkında bilgilendirilmesi, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mühendis olmak 
isteyen öğrencilerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 2018 Mart ayında proje açılışı gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsamında belirlenen faaliyetler: 

 Öğrenciler için mühendislik mesleğini tanıtıcı örnek olayların Karar Senin Oyunu’nun hazırlanması, 

 50 pilot okulun yöneticileri ile rehberlik öğretmenlerine cinsiyet temelli mesleki önyargılar ve 
mühendislik mesleklerinin tanıtımı konulu 3 günlük eğitimin verilmesi, 

 10 ve 11. sınıf, sınıf rehber öğretmenlerinin gerçekleştirilecek çalışmalara yönelik bilgilendirilmesi, 

 Okul uygulamalarının gerçekleştirilmesi olarak özetlenebilir. 

Pilot okullarda görev yapan yönetici ve rehberlik öğretmenleri 3 gün süre ile bilgilendirme eğitimine alınmıştır. 
Pilot okullarda rol model mühendislerle 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin buluşması sağlanmış, kadın mühendislerin 
mühendislik mesleğine katkıları öğrencilerle paylaşılmıştır.  

Proje uygulamaları sonucunda; 

 Öğrencilerin meslek seçiminde yetenek, ilgi, değer ve kişilik özelliklerini dikkate almalarının 
sağlanması, 

 Meslek seçimine ilişkin önyargıların fark edilmesinin sağlanması, 

 Kariyer gelişiminin cinsiyetten bağımsız olarak değerlendirilmesinin sağlanması, 

Öğrencilerin mühendislik mesleğini hakkında bilgi düzeylerinin arttırılması beklenmektedir. 

 

Z-Kütüphane (Zenginleştirilmiş) Projesi:  2014 yılında başlayan bu proje, 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yer 
alan okuma kültürünün yaygınlaştırılması, çocukların erken yaşta kültür ve sanat eğitimi almalarının sağlanması 
ilkesinden hareketle geliştirilen Z-kütüphane projesi, estetik ve ergonomik tasarımıyla öğrencilerin okullarda 
bilgiyi sevme, öğrenme ve dinlenme etkinliklerine imkân veren sosyal etkinlik alanı yaratma projesidir. 
Öğrencilere ödev hazırlarken öğrenme ve eğlenmeyi bir arada sunan dijital öğrenme içerikleri ile çalışma ortamı 
sağlayan Z-kütüphanelere ilişkin standart tasarımlar ve teknik şartnameler geliştirilmiştir. Z-Kütüphaneler için 
en önemli adımlardan biri kaynak ve destekleyici z-kitap üretiminin yayın ve eğitim sektöründe gelişerek 
çoğalmasıdır. 2018 yılına kadar, Bakanlık tarafından 1.215 adet Z-kütüphanenin okullara kurulumu 
gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda bu proje devam edecektir. 

Öğretim Programlarının Güncellenmesi:  Bakanlığımızın çağın gereklerine uygun olarak eğitimde niteliği 
artırma politikası çerçevesinde; öğrencilerimizin, velilerimizin ve eğitimcilerimizin beklentilerini karşılamak 
amacıyla öğretim programlarımız güncellenmiştir. Bu bağlamda, ilkokul ve ortaokullarda uygulanan zorunlu ve 
seçmeli derslere ait öğretim programları; alanında uzman ve deneyimli akademisyenler, fiilen derse giren 
öğretmenler, program geliştirme uzmanları, ölçme ve değerlendirme uzmanları, dil uzmanları ve rehberlik 
uzmanlarının katkılarıyla ülkemizde ve dünyadaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncellenmiştir. Taslak 
olarak hazırlanan öğretim programları kamuoyunun görüşlerini almak üzere Bakanlığın web sayfası üzerinden 
paylaşılmıştır. Bu çerçevede toplumun her kesiminden alınan görüşler ile alan uzmanı öğretmen ve 
akademisyenlerin hazırladığı raporlar değerlendirilerek öğretim programlarına son halleri verilmiştir. 
 Güncellenen öğretim programları, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren ilkokul ve ortaokullarda ilk 
sınıf seviyelerinde uygulanmaya başlanmıştır. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ise tüm sınıf seviyelerinde 
uygulanacaktır. Zorunlu derslerin öğretim programlarının tamamı güncellenmiş olup seçmeli derslerden ise 
“Hukuk ve Adalet” dersi öğretim programı güncellenmiştir. Ayrıca, “Şehrimiz…” dersi öğretim programı ile 

http://z-kutuphane.meb.gov.tr/


“Ortak Türk Tarihi” dersi öğretim programları seçmeli olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren 
uygulanacaktır. 

Güncellenen öğretim programlarının, okullarda etkili ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla 
yaklaşık 3600 öğretmene güncellenen öğretim programları tanıtılarak öğretim programının uygulanmasında 
dikkat edilecek hususlar, çağdaş yöntem ve teknikler ile ölçme ve değerlendirme konularında güncelleme 
çalışmalarında aktif rol alan uzmanlar tarafından eğitici eğitimi verilmiştir. 

Öğretim programlarının güncellemeye açık ve dinamik bir yapısı olması nedeniyle ihtiyaç halinde 
güncellenmektedir. Bu çerçevede öğretim programları, kök değerlerin ve becerilerin yansıtılması ve ilgili 
tarafların görüşleri doğrultusunda Ocak 2018 döneminde güncellenmiştir. 

2017-2018  

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartlarının Yaygınlaştırılması:  Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
(IPA) 2010 programlaması dâhilinde Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen "Eğitimde Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)"nin 24 aylık uygulama süreci 19.09.2016 tarihinde sona 
ermiştir. Söz konusu proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve hazırlanan 
materyallerin revize edilerek niteliğinin artırılması eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için 
büyük önem arz etmektedir.  

Amaç: Toplumsal cinsiyete duyarlı okul standartlarının geliştirilmesi ve uygulamaların ülke genelinde 
yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 

Hedef Grup: Genel Müdürlüğümüze bağlı ve örneklem içinde yer alan ortaöğretim kurumlarının yönetici, 
öğretmen ve öğrencileri projenin hedef grubunu oluşturmaktadır. 

 Uygulama Düzeyi: 81 ilde Genel Müdürlüğümüze bağlı 162 okul 

Paydaş: UNICEF (MEB-UNICEF Eğitim Programı 2018-2019 Dönemi İki Yıllık Çalışma Planı) 

Çalışma Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler: 

 2017-2018 eğitim öğretim yılında okullarda gerçekleştirilecek proje uygulamaları için 12 ders(beden 
eğitimi ve spor, biyoloji, coğrafya, fizik, görsel sanatlar, İngilizce, kimya, matematik, sağlık bilgisi ve 
trafik kültürü, tarih, Türk dili ve edebiyatı ve felsefe) özelinde somut örnekler sunarak okullara 
rehberlik edecek “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etkinlik Kitabı”nın hazırlanmıştır. Hazırlanan 
Etkinlik Kitabı’nın öğretmenler, MEB merkez teşkilatı temsilcileri ve danışmanlar tarafından 
incelenerek nihai hale getirilmiştir. 

 81 ilde Genel Müdürlüğümüze bağlı 162 okulun yönetici, rehberlik ve bir branş öğretmeni olmak üzere 
toplam 468 kişiye Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hizmetiçi Eğitimi verilmiştir. 

 Her ilin ortaöğretimden sorumlu şube müdürlerine ve pilot okulların bağlı bulundukları Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi temsilcisine yönelik 3 günlük bilgilendirme toplantısının gerçekleştirilmiştir. 

 Eğitimlerin ardından, pilot okullar toplumsal cinsiyet eşitliği açısından mevcut durum analizi yapmış ve 
analiz sonuçları doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı okul standartlarını sağlamaya 
yönelik okul eylem planları hazırlanmıştır.  

 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları uygulamaları kapsamında İBBS-I düzeyinde 12 
ilde izleme ziyaretlerinin gerçekleştirilmiştir. Ziyaretler esnasında okul yöneticileri, öğretmenler, 
öğrenciler, veliler gibi farklı hedef gruplarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ziyaret edilemeyen 138 
pilot okul ile telefon görüşmeleri yapılmıştır.  

2017-2018 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilen okul uygulamalarına yönelik izleme ve 
değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul 
Standartlarının Yaygınlaştırılması çalışması Değerlendirme ve İyi Uygulama Örnekleri Raporu 
hazırlanmaktadır. Rapora ilişkin bulgular ve iyi uygulama örneklerinin pilot okul temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilecek bir toplantıda paylaşılması planlanmaktadır. 

Beklenen Sonuç: 

 Öğretmenlerin, idarecilerin eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığının artması, 



 Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı uygulamaların yaygınlaştırılması sürecinde dersler 
özelinde somut etkinlik örneklerinin hazırlanması, 

 MEB’in eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kapasitesinin geliştirilmesi beklenmektedir. 

 
Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme Araştırma ve Geliştirme Projesi: Ölçme Değerlendirme 
Uygulamalarını İzleme Araştırma ve Geliştirme Projesi 2017 Yılı Yatırım Programı’nda 3 yıl süre ile uygulanmak 
üzere yayımlanmış olup 81 ilimizde Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin kurularak illerde ölçme değerlendirme 
uygulamalarına bir standart getirmek amacıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
yürütülmektedir.  2017 yılı itibariyle aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
 

 24 ilimizde ölçme değerlendirme merkezi oluşturulmuş, bu merkezlerin insan kaynakları ve fiziki 
kapasitesini geliştirme çalışmaları yürütülmüştür. Görevlendirilen personele Uygulamalı Ölçme 
Değerlendirme Kursu, Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Kursu, Bilgisayar Destekli Yayın Kursu, Açık 
Uçlu Soru Hazırlama Kursu ile Analiz ve Değerlendirme eğitimleri verilmiştir.  

 Ölçme Değerlendirme Merkezi kurulan illere optik okuyucu ihalesi tamamlanmış, baskı makinesi alım 
ihale süreci devam etmektedir. 

  Ortaokul 5. sınıf seviyesinden itibaren il izleme araştırmaları çalışmasına başlanmıştır. Bu kapsamda 
yaklaşık 270.000 (iki yüz yetmiş bin) 5. sınıf öğrencisinin katılımı ile 27-28 Aralık 2017 tarihlerinde 26 
ilde 4.490 okulda test çalışması gerçekleştirilmiştir. İl İzleme Araştırmasında Türkçe ve Matematik 
derslerinden 25, Fen Bilimleri dersinden 20 soru sorulmuştur. A ve B kitapçıkları olmak üzere 2 kitapçık 
türü kullanılmış olup sorular yenilenen müfredatta belirlenmiş kazanımlara göre hazırlanmıştır. Tüm 
illerde ortak sorularla gerçekleştirilen sınavda her ders için öğrencilere 40’ar dakika süre verilmiştir. İl 
Ölçme Değerlendirme Merkezleri aracılığı ile gerçekleştirilen sınav evrakının baskı, sevk ve 
değerlendirme işlemleri araştırmaya katılan iller tarafından yapılmıştır. Değerlendirme sonuçlarına 
göre öğrenci, şube, okul, ilçe ve il karneleri ölçme değerlendirme merkezleri tarafından hazırlanarak 
ilgililere ulaştırılmıştır.  

 Değerlendirme sonuçlarına göre öğrenci, şube, okul, ilçe ve il sıralaması oluşturulmamış, puanla 
değerlendirme yapılmamıştır. Öğrencilerin hangi kazanımı edinip hangi kazanımı edinemediğini 
gösteren karneler vasıtası ile şube, okul, ilçe, il ve ülke genelinde kazanım bazlı bir değerlendirme 
yapılması sağlanmıştır.    

 Araştırma kapsamında sınava katılan öğrencilerden 132.454 öğrenciye, bu öğrencilerin derslerine giren 
Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri dersi öğretmenleri ile okul yöneticilerine anketler uygulanmıştır.  

2018 yılı içerisinde Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme Araştırma ve Geliştirme Projesi kapsamında; 

 Anket sonuçları sınav sonuçları ile birlikte değerlendirilerek başarı ve başarısızlığı etkileyen faktörlere 
yönelik olarak değerlendirme yapma imkânı sağlayacak şekilde okul, ilçe ve il raporları hazırlanacaktır.  

 

Öğretim Programlarının Güncellenmesi: 2016 yılından itibaren Millî Eğitim Bakanlığı, temel eğitim ve 
ortaöğretim seviyelerinde yürürlükte olan öğretim programlarının güncelleme ve sadeleştirme çalışmaları 
başlatmıştır. Bu çalışmaların kuramsal temelini, ilgili derslerin içeriğinin yeni bilimsel ve sanatsal gelişmeleri 
kapsar nitelikte olması yanı sıra, değerler eğitimi, 21. yüzyıl becerileri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde yer 
alan 8 anahtar yetkinlik oluşturmaktadır. Öğretim programları sadeliği sağlanarak ve yaşamla ilişkilendirilerek 
güncellenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığımız 22 Nisan 2008 tarihinde Avrupa Okul Ağına üye olmuştur. Avrupa Okul Ağı ile ilgili 
faaliyetler Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülmektedir. Avrupa 
okul ağının resmî web sitesi http://www.eun.org adresinden yayınlanmaktadır. 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Avrupa okul ağı tarafından yürütülen birçok projede aktif olarak 
yer almaktadır. Genel Müdürlüğümüzün bugüne kadar dahil olduğu tamamlanmış ya da devam eden Avrupa 
Okul Ağı Projeleri aşağıdadır: 

 eTwinning (Devam ediyor) 

 iTECSENNET 

 Scientix (Devam ediyor) 

 FCL (Devam ediyor) 

 TEACH-UP (Devam ediyor) 

http://www.eun.org/


Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı Projesi: Türkiye’nin Şubat 2016’da dahil olduğu Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı (FCL 
-Future Classroom Lab), tüm ekipmanları ile eğitim ve öğretimin yeniden düzenlenmesi amacıyla Brüksel’de 
oluşturulan bir alandır.  Avrupa Okul Ağı tarafından desteklenen proje Avrupa’daki birçok Eğitim Bakanlığı 
tarafından desteklenmekte olup birçok teknoloji geliştiricisi de projeye destek vermektedir.  . 

Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı projesinde, Brüksel’deki Avrupa Okul Ağı tarafından desteklenen çalışma alanını 
temel alan bir dizi çalışma gerçekleştirmektedir. Bu mekân geleneksel bir sınıf içine teknolojinin aktif olarak 
nasıl dâhil edilebileceğini ve öğrencilerin öğrenme etkinliklerine etkin bir şekilde nasıl katılabileceklerinin 
örneklendirildiği interaktif bir sınıf olarak tasarlanmıştır. Geniş, yeniden yapılandırılabilen açık bir mekân, altı 
öğrenme ‘alanına’ bölünmüştür. Bu alanlarda BİT şirketleri tarafından sağlanan en son teknolojiler 
bulunmaktadır. FCL Avrupa çapındaki birçok ülke ve teknoloji sağlayıcısı tarafından desteklenmektedir. 

FCL Türkiye’nin daha önce dâhil olduğu birçok Avrupa birliği projesinin yaygınlaştırma aşamasını 
oluşturmaktadır. GSL, Avrupa okul ağı tarafından daha önce tamamlanmış olan iTEC, CPDLab, Living Schools Lab 
ve Creative Classroom Lab projelerinin çıktılarını revize ederek geliştirmektedir. Ayrıca halen devam etmekte 
olan eTwinning, eSafety, Scientix, Maker Faire the European Edition, Web-we-want (eSafety)  ve School 
Education Gateway projelerini ise bir şemsiye altında toplamaktadır.  

FCL kapsamında ülkemiz ile birlikte dokuz ülkenin katılımı ile Etkileşimli Sınıf Çalışma Grubu (Interactive 
Classroom Working Group - ICWG) oluşturulmuştur. Avrupa Okul Ağı Etkileşimli Sınıf Çalışma Grubu web sitesi 
http://fcl.eun.org/tr/icwg web adresinden yayınlanmaktadır. ICWG'nin amacı, katılımcı ülkelerde öğrencilerin 
(hem bireysel hem de gruplar içinde) kendi hızlarında öğrenmelerini sağlayıcı ve istedikleri zaman 
öğrenebilecekleri öğrenme ortamlarının (learning spaces) oluşturulmasıdır. 

15.03.2017 tarihli ve 3479712 sayılı Bakan Onayı ile YEĞİTEK bünyesinde  FATİH Projesi Eğitim Teknoloji 
Laboratuvarının kurulmasına karar verilmiştir.  

Kurulması düşünülen Eğitim Teknoloji Laboratuvarının aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışması 
planlanmaktadır: 

Eğitim teknolojilerinde gelişen ve değişen yeniliklerin incelenmesi, 

1. Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin eğitim ortamlarında kullanılabilirliğine yönelik araştırmaların 
yapılması, 

2. Yeni eğitim teknolojilerinin mevcut eğitim ortamlarında (okul – sınıf) yaygınlaştırılmasına dönük karar 
alma sürecini destekleyecek veri oluşturulması, 

3. Test çalışmaları için uygun insan kaynağının bir araya getirilebilmesi için uygun ortamın-şartların 
oluşturulması (eğitimciler-akademisyenler-sektör temsilcileri), 

4. Öğretmen, öğrenci ve velilerin gelişen teknolojiler ve uygulamaları konusunda farkındalıklarının 
artırılması, 

5. Yeni eğitim teknolojilerinin mevcut eğitim ortamlarında kullanımı için iyi örneklerin oluşturulması ve 
yaygınlaştırılması, 

6. Yenilikçi teknolojilerin ve pedagojilerinin öğrenmeye etkileri konusunda çalışmaların yapılabilmesi, 
7. Eğitim teknolojileri konusunda Ar - Ge çalışmalarını yapılabileceği bir ortam sunması, 
8. Eğitim teknoloji firmaları (donanım– içerik-hizmet) ile ortak çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi,  
9. Eğitim teknolojilerindeki ve bunların sınıf içi kullanımlarına dair değişimlerin ve gelişmelerin yakın takip 

edilebilmesi, 
10. Değişen öğrenci ve öğretmen rollerinin deneyimlenmesi, 
11. Farklı paydaşları dâhil etmeyi ve bu paydaşları arasındaki iletişim ve işbirliğini arttırıcı önemler 

alınabilmesi,  (öğretmenler, okul liderleri, politika yapıcılar, ticari ortaklar, öğrenciler, ebeveynler vs. 
arasında bir diyalog/bağ oluşturmak), 

12. Öğretmenler ve idareciler için uygulamalı meslekî gelişim fırsatlarının oluşturulabilmesi,   
13. Yenilikçi eğitim teknolojileri ve pedagojileri için eğitim kurslarının oluşturulması ve öğretmen 

eğitimlerinin yapılabilmesidir.   
 

TEACH-UP Projesi: Aralık 2016’da başlayan TEACH-UP’ın başlıca amaçları şunlardır; 

http://fcl.eun/
http://fcl.eun.org/tr/icwg


 Öğretmenlerin 21. Yüzyılda değişen rolleriyle ilgili olarak öğretmenlere Avrupa Okul Ağı Akademisi 
tarafından hazırlanan Massive Open Online Courses – MOOCs (Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersler) ile bilişim 
teknolojileri aracılığıyla eğitim verilmesi, 

 Proje kapsamında meslek öncesi eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayı öğrencilere ve 
okullarda görev yapan öğretmenlere çevrimiçi hizmetiçi eğitim verilmesi, (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü tarafından projeye şu anda Bakanlığımıza bağlı okullarda göreve yeni başlayan aday 
öğretmenlerin ve deneyimli öğretmenlerin eğitimi için katılım sağlanmaktadır.) 

 MOOC’lar aracılığıyla öğretim programlarıyla öğretmenlerin hizmetiçi eğitim programları arasındaki 
farklılıkların ortadan kaldırılmasıdır. 

Dersler genellikle öğretmenlerin bireysel öğrenme/kişiye özel öğretim, ilgi çekici ve teşvik edici eğitim, öğretim 
için etki araştırması, öğrenciler arasında yardımlaşarak öğrenme, sınıf yönetimi, yaratıcı düşünme becerileri, vb. 
konularındadır. 

TEACH-UP kapsamında yapılması planlanan faaliyetler aşağıda listelenmiştir; 

1. Giriş aşaması: Katılımcı ülkelerdeki öğretmen eğitim programlarıyla ilgili araştırma çalışmaları, anket 
uygulamaları ve literatür taraması sonucunda öğretmenlerin 21. Yüzyılda gereksinim duydukları becerilerin 
belirlenmesi 

2. Hazırlık aşaması: MOOC çevrimiçi dersleri hizmet öncesi ve hizmet sonrası öğretmen eğitimcisi 
temsilcilerinin yardımıyla Avrupa Okul Ağı tarafından hazırlanacaktır. Hazırlanan çevrimiçi dersler öğretmen 
eğiticileri tarafından öğretmen eğitim programlarına ne düzeyde uyumlu olduklarının belirlenmesi amacıyla 
test edilecektir. Öğretmen eğiticilerinin değerlendirmeleri ve geri bildirimleri doğrultusunda çevrimiçi 
dersler güncellenecektir. Bütün çevrimiçi MOOC dersleri katılımcı ülkelerin kendi dillerine çevirileri 
yapılacaktır. Bu kapsamda çevrimiçi dersler Türkçeleştirilecektir. 

3. Deney aşaması: Hazırlanan MOOC çevrim içi dersleri aday öğretmenlere, göreve yeni başlayan öğretmenlere 
ve okullarda görevli deneyimli öğretmenlere uygulanacaktır. Öğretmenlere çevrimiçi eğitimlerin etkinliğiyle 
ilgili anketler uygulanacak ve grupların görüşleri karşılaştırılacaktır. Katılımcı öğretmenlerin öğrenme 
düzeylerini belirlemek için sınavlar yapılacaktır. 

4. Geri bildirim aşaması: MOOC çevrimiçi eğitimlerine katılmış öğretmenlere bir sene sonra tekrar araştırma 
anketleri uygulanarak öğretmenlerin bu eğitimlerle ilgili görüşleri belirlenecektir. 

5.  Değerlendirme aşaması: MOOC çevrimiçi derslerinin uygulanması aşamasında ve sonrasında öğretmenlere 
yönelik çalıştaylar, grup çalışmaları, çevrimiçi tartışma forumları düzenlenerek çevrimiçi derslerin 
öğretmenlerin öğrenmeleri üzerindeki etkisi hakkında değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ayrıca; teknolojinin eğitimde kullanımına yönelik olarak FATİH 
Projesini yürütülmekte olup Proje kapsamında ortaöğretim kurumlarına etkileşimli tahta ve çok fonksiyonlu 
yazıcı kurulumunu ve öğrencilere tablet dağıtımını tamamlamıştır. Bunun yanında bilişim teknolojisi 
donanımları vasıtasıyla etkin materyaller kullanılması için EBA (Eğitim Bilişim Ağı) sınıf seviyelerine uygun, 
güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içeriklerin bulunduğu platform olarak tasarlanmış ve öğretmen ve 
öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. 

Sarı Lâle: Endüstriyel Tasarım: Aralık 2016’da Başlayan projede, Endüstriyel Tasarım alanında yaygın olarak 
kullanılan yöntemlerin ülkemiz üniversite ve sanayi kuruluşlarına uygulanması gerekmektedir. Endüstriyel 
tasarım alanında eğitim gören genç bireylerin güncel tasarım yöntemlerinin teorik alt yapısını bilmesi ve bunları 
pratik uygulamalara uyarlayabilmesi açısından önerilen bu proje büyük önem arz etmektedir.  Özgün ürün 
tasarımı veya mevcuttaki bir ürünün yeniden tasarımı aşamasında bu tasarım metodolojisisin kullanımı 
optimum tasarım çözümüne ulaşmak için “Endüstriyel Tasarım Eğitimi” kitleri oluşturulacaktır.    

KA2- Stratejik Ortaklık / Mesleki Eğitim kapsamında yer alan projenin genel hedefi, dezavantajlı ve imkânları 
kısıtlı öğrenicilere (engelli öğrenciler dâhil), BİT ve uzaktan eğitim sistemlerine ek olarak masa başı iş geliştirme 
ve ürün tasarım süreci eğitimleri vererek endüstriyel tasarım yöntem ve becerilerini kazandırmaktır. 

Beklenen Sonuçlar  

1. Endüstriyel tasarım konusunda bir çerçeve eğitimi oluşturmak ve vermek. 



2. 1200 sayfalık 4 dile (Türkçe, İngilizce, Dutch ve Bulgarca) çevrilmiş 1200 sayfalık bir eğitim modülü 
oluşturmak. 

3. Online eğitim ve uygulama geliştirme portali oluşturmak 

4. 1000 adet eğitim notu kitabı basıp dağıtmak. 

5. Pilot testi yapılmış eğiticilerin eğitimi seminerleri yapmak. 

2016 

Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Projesi: Bu proje, MEB Ölçme Değerlendirme ve 
Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Projenin amacı, sınavlarda çoktan seçmeli soru türleri dışında farklı madde formatlarını kullanarak üst sıralı 
düşünme becerilerini ölçmeye yönelik beceri testlerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin üst düzey düşünme 
becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesidir. Bu genel amaç kapsamında ulaşılması hedeflenen alt 
amaçlar ise şunlardır: 

1. 8. sınıf düzeyinde öğrencilerin Türkçe, matematik, fen l bilimleri alanlarında üst düzey düşünme 
becerilerine sahip olma durumlarını belirlemek, 

2. Çoktan seçmeli maddelerle birlikte açık uçlu maddeleri denemek, 

3. Öğrencilerin başarılarını etkileyen duyuşsal, aile ve okul özelliklerini ortaya koymak, 

4. Öğrencilere puanların anlamının olduğu bir geribildirim vermek, 

5. Puanlayıcı güvenirliğini sağlamak için bilgisayar yazılımı geliştirmek. 

Proje kapsamında, 2018 itibariyle  8. sınıflar düzeyinde 70 000 öğrenciye, 4. sınıflar düzeyinde ise 35.000 
civarında öğrenciye uygulama yapılmıştır. 

Dezavantajlı Yükseköğrenim Öğrencilerinin İş Piyasasına Erişiminin Kolaylaştırılması için Teknik Yardım Projesi: 
Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 
uygulamaya konulmuştur. Sözleşme makamı T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali 
Yardımlar Dairesi Başkanlığıdır. Projeye, SC Addwise European Expertise SRL liderliğindeki konsorsiyum teknik 
destek sağlamaktadır. Süresi 18 ay olan proje Ocak 2016’da başlamış, Temmuz 2017’de sona ermiştir. 

Proje Neyi Hedefliyor? 

Dezavantajlı Öğrencileri Destekleme Projesi; 

 Üniversiteler ve istihdam politikaları ile ilgili çalışan diğer kurumlar arasındaki işbirliğini güçlendirerek 
dezavantajlı yükseköğrenim öğrencilerine daha iyi hizmetler sunmayı ve 

 Dezavantajlı öğrencilerin işgücü piyasasına erişimini kolaylaştırarak Kurumun bu konudaki hizmet sunma 
kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır. 

 Projenin temel hedefi üniversite öğrencilerinin okuldan işe geçiş sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye 
tarafından sunulan fırsatlarla ilgili farkındalığını artırmaktır. 

Projenin hedef kitlesi kimler? 

Projenin Hedef Kitlesi, 

 Yoksul veya yoksulluk riski taşıyan, 

 Engelli 

 Ülke içinde yerinden edilmişlik öyküsü bulunan 

 Sosyal içerme önceliği kapsamında yer alan dezavantajlı gruplara dahil olan öğrencileri ve 

 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversitelerin öğrenci işleri personelini kapsamaktadır 

http://www.abide.meb.gov.tr/
http://www.dezodes.org/proje-bilgileri/proje-hakkinda/


Faaliyetler kapsamında yaklaşık 40.000 öğrenciye ulaşılması hedeflenmektedir. 

Proje hangi illerde uygulanacaktır? 

Proje İlleri Ankara (merkez), Adana, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya ve Samsun’dur. 

Projenin Bütçesi: 1 950 000 Avro 

14.3.Mesleki Eğitim ve Öğretimde ve Yetişkin Eğitiminde Ulusal Reformlar  

2018 

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi:  
 
Projenin Amacı:  

Başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, millî ve manevi değerlerimize sahip çıkan, kültürümüze önemli katkıları 
olan şair ve yazarlarımızın eserlerini öğrencilere okutmak, okudukları yazarların eserlerini değerlendirmelerini 
sağlamak, okunan eserlerin kendilerinde meydana getirdiği tesirleri yazıyla anlatmalarına imkân tanımak ve bu 
faaliyetlerin çeşitli panel, yarışma, seminer vb. etkinliklerle sunulmasını sağlamak. 
 
Projenin Genel Hedefi: 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her türden eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenci ve kursiyerlere okuma 
alışkanlığı kazandırarak kültürel yönden gelişmelerini sağlamak ve aynı zamanda çalışkan, doğru, sadakatli, 
kendine güvenen, irade sahibi, önceliklerini doğru belirleyen, ilkeli ve tutarlı olabilen, mensup olduğu aileyi 
önemseyen bireyler yetiştirmek. 
             
Süre:  2 Yıl. Projenin uygulanmaya başlamasından itibaren 2 (iki) yıl süre ile yürürlükte kalacak olup 

Bakanlık ve Proje Yürütme Kurulu süre bitiminden üç ay önce projeyi sona erdirme niyetini 
bildirmedikçe proje süresi kendiliğinden iki yıllık periyodlar hâlinde uzayacaktır. 

Bütçe: 1.500.000 TL 
Herhangi bir bütçe öngörülmemekle birlikte projenin yürütüleceği illerde oluşabilecek 
ihtiyaçlar için valilikler, belediye, üniversite vb. kurumlarla çalışmalar yapılacak, gerekli 
görüldüğü takdirde il millî eğitim müdürlükleri öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ile projeye 
katkıda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerle sponsorluk anlaşması yapılabilecektir. Proje 
kapsamında projenin uygulandığı il millî eğitim müdürlükleri ihtiyaç halinde öğrencilere kitap 
ve malzeme temininde bulunacaktır. Bunların dışında ihtiyaç olması hâlinde ihtiyaçlar 
Bakanlığımız genel bütçesinden karşılanacaktır. 

 
Proje Sahibi: Millî Eğitim Bakanlığı 

 
Gerçekleştirilen Faaliyetler: 

Projenin pilot uygulaması 12 ilde “Sakarya, Kocaeli, Bolu, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Burdur, Çorum, İstanbul, 
Kastamonu, Konya ve Nevşehir” başarı ile gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 31 ilde “Adana, Aksaray, Ankara, 
Balıkesir, Bolu, Burdur, Çorum, Düzce, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, 
Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Aydın, Nevşehir, Bursa, Rize, Sakarya, Sivas, Trabzon, Yozgat, 
Zonguldak, Amasya, Mardin” proje çalışmaları etkin bir şekilde devam etmiştir. 
 
Söz konusu projede okutulacak kitaplarla ilgili olarak il millî eğitim müdürlüklerine gerekli tedbir ve kolaylıkların 
sağlanması hususunda illere bir yazı gönderilmiştir. Yönetim Kurulu kararı ile proje kademeli bir şekilde ülke 
genelinde yaygınlaştırılacaktır. 
 
Planlanan Faaliyetler: 

2017-2018 Eğitim Öğretim yılının başlaması ile birlikte Tarık Buğra okumalarını tamamlayan öğrencilerimiz 
Cengiz Aytmatov okumalarına geçmişlerdir.  
 



 2017 Türk Dili Yılı etkinlikleri çerçevesinde Türk Dil Kurumu işbirliği ile Tarık Buğra Anma programları 
çeşitli illerde planlanmaktadır. 

 2018 yılı başında TÜRKSOY, Kırgızistan ve Kazakistan Büyükelçiliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı, TİKA ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkıları ile; ilki Bolu’da olmak üzere, 
Cengiz Aytmatov’un 90. doğum yılı münasebetiyle; panel, tiyatro, konser gibi etkinlikleri kapsayan 
program gerçekleşecektir. 

 Karaman’da 2018 yılının mayıs ayında yapılacak olan Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında Anadolu 
Mektebi Yazarlarının Türk Dili’ne katkılarının anlatılacağı bir dizi faaliyetin hazırlığına başlanmıştır. 

 
 

Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları İçin Ulusal Koordinatörler Projesi – 4:  
 
Projenin Amacı:  

MEB'in 2014-2018 Hayat Boyu Öğrenme Eylem Planına göre, desteklenmesi gereken grupta sayılan eski 
mahkûmlar öncelikli olmak üzere tüm yetişkinlerin temel becerilerini geliştirerek, etkin bireyler olarak 
yaşamlarına devam etmeleri konusunda farkındalık oluşturmak ve temel becerilerini geliştiren dezavantajlı 
bireylerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması konusunda gerekli kurumsal iş birliğinin sağlanması.  
 

Projenin Genel Hedefi: 

Yetişkinlerin temel beceriler kazanarak aktif vatandaşlar olarak yaşamlarını devam ettirmelerini sağlayacak 
uygulamalar geliştirmek. Yapılacak etkinliklerle, temel becerilerini geliştiren kişilerin istihdam edilebilmesi 
konusunda kurumlar arası kalıcı iş birliğinin sağlanması ve işe yerleşmekte zorlanan kişilerin istihdam oranının 
arttırılması, yetişkinlerin etkin vatandaşlar olarak hayatların devam etmeleri hedeflenmektedir. 

Süre: 26 ay (01/11/2017- 31/12/2019) 

Bütçe: 497.490,00 Avro 

Süreç: 7 pilot ilde halk eğitimi merkezleri personelinin eğitimlerinin planlanması yapılmaktadır. 

Proje Sahibi: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü  

Proje İştirakçileri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Üniversiteler  

Gerçekleştirilen Faaliyetler:  

9-10 Ocak 2018 tarihlerinde İstanbul’da proje tanıtım toplantısı geçekleştirilmiştir.  

Planlanan Faaliyetler: 

Proje; Hatay, Bursa, Manisa, Malatya, Ordu, Mardin ve Eskişehir illerinde pilot olarak uygulanacaktır. 

Paydaş kurumlar ile proje tanıtım ve görev dağılımı toplantısı 

1. 7 pilot ilde halk eğitimi merkezleri personelinin çağdaş temel becerilerin öğretimi; kişisel gelişim ve 
eğitimin istihdama dönüşümü ile kurumlar arası iletişim konusunda eğitimi 

2. 7 pilot ilde eski hükümlülerin istihdam sorununa ilişkin sorun kaynağının tespitine yönelik araştırma 
3. 81 İldeki denetimli serbestlik bürosu personelinin yetişkinlere yönelik temel becerilerin kazandırılması 

ve kişisel gelişim konularındaki eğitimi  
4. 7 pilot ilde, MEB, İŞKUR ve işveren kuruluş temsilcileri ile eski hükümlerin istihdamını arttırmaya 

yönelik farkındalık arttırıcı ve önlem alıcı paydaş toplantıları 
5. 7 pilot ilde halk eğitimi merkezlerinin temel becerilerin ve kişisel gelişimin önemi konusunda tematik 

etkinlikler düzenlemeleri için teşviki 
6. Eski mahkûmlara iş ve meslek danışmanlığı yapacak İŞKUR personeline webiner şeklinde uzaktan 

eğitim 



7. Eski mahkûmların istihdamı konusundaki olumsuz önyargının giderilmesi ve kişisel gelişimin önemi 
konusunda farkındalık arttırmak için kamu spotu yarışması  

8. Temel sosyal becerilerin kazanımını amaçlayan mobil öğrenme materyali hazırlanması. 
9. Avrupa’da temel beceriler, kişisel gelişim ve istihdam konulu çalışmaları gözlemlemek üzere iki çalışma 

ziyareti ile yetişkin eğitimi gündemi ulusal koordinatörlerinin düzenlediği tematik etkinliklere katılım. 
10. Kişisel gelişim, yetişkin eğitimi ve istihdam konusunda kurumlar arası iş birliğinin iyi örneklerinin 

paylaşılacağı uluslararası kapanış konferansı 

Son Durum: 

Çalışmalar planlandığı takvime uygun sürdürülüyor. 

Epale – 2 (Electronic Platform For Adult Learning In Europe-Avrupa'da  
Yetişkin Eğitimi İçin Elektronik Platform):  

 
Projenin Amacı:  
 
EPALE Platformuna üye ülkelerdeki Ulusal Destek Servisleri Yetişkin Eğitimi Topluluğuna EPALE'yi tanıtır ve 
EPALE'de yer almaları için onları motive eder. Çok dilli, dinamik, interaktif ve yenilikçi platformun kaliteli içerikle 
zenginleşmesi için Merkezi Destek Servisine (CSS) destek olur. 
 
Projenin Özel Amacı:  
 
Türkiye'de EPALE'yi yaygınlaştırmak, platforma yetişkin öğrenimi odaklı içerik sağlamada destek olmak, EPALE 
merkez sayfasının çok dilliliğine katkı sağlamak, merkez destek hizmetlerinin (CSS) çalışmalarına katkıda 
bulunmak, diğer ulusal destek hizmetleriyle bilgi ve iyi örnek paylaşımında bulunmak ve projenin zorunlu 
toplantılarına katılmak. 
Süre:  2 Yıl  (01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2018)  
Bütçe: 736.310 Euro 
Proje Sahibi: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
Proje Ortakları:   
Halk eğitimi merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, belediyelerin yetişkin eğitimi birimleri, yetişkin eğitimi sağlayan 
STK’lar, yetişkin öğrenimi alanında uzman akademisyenler, yetişkin öğrenimi odaklı medya temsilcileri 
 
Süreç: 
Proje yürütülme sürecinde ulusal destek servisi, faaliyetler kapsamında bilgilendirme toplantıları ve ulusal 
toplantılar düzenleniyor. Bu toplantılarla platforma katılım artırılırken, platforma yüklenen içerikler uygunluk ve 
dil açısından kontrol ediliyor. Gerektiğinde kullanıcılara çeviri hizmeti sunuluyor. Ayrıca sosyal medya 
hesaplarında aktif olarak platformda paylaşılan haber, blog ve etkinlikler düzenli olarak paylaşılıyor. Yine bu 
süreçte ulusal destek servisi, farklı ülkelerin ulusal destek servislerine çalışma ziyaretlerinde bulunarak, yetişkin 
eğitimi açısından ülkeler arası farklılık ve benzerlikleri değerlendirme, avantaj ve dezavantajlarını görme şansı 
elde edip platforma bu yönde katkı sağlıyor. Ülkemizde yetişkin eğitimi alanında yapılan etkinlik, haber ve çeşitli 
kaynakları, ulusal destek servisi olarak platforma yükleyerek Avrupa’yı ülkemizdeki gelişmelerden haberdar 
ediyor. 
 
Gerçekleştirilen Faaliyetler: 
 
2017 yılında, 8 il bilgilendirme toplantısı, 1 ulusal konferans ve 1 ulusal çalıştay tamamlanmıştır. 
 
Faaliyet Çıktıları: 
 
 2016 yılında proje kapsamında toplamda 12 faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlerde toplamda 853 

katılımcıya ulaşılmıştır.  
 2016 yılında ayrıca, EPALE Platformunda toplam 2693 kayıtlı kullanıcıya erişilmiş olup bu kullanıcıların 

platformda 44 içerik paylaşımları olmuştur. EPALE’nin sosyal medya hesaplarında (Facebook, Twitter) 
1.404 takipçiye ulaşılmıştır.  



 2017 yılında, gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda toplamda 685 katılımcıya ulaşılmıştır.  EPALE 
Platformunda toplam 1.240 kayıtlı kullanıcı artışı olmuş ve kullanıcıların platformda 90 içerik paylaşımları 
olmuştur. EPALE’nin sosyal medya hesaplarında (Facebook, Twitter) 454 takipçi artışı olmuştur. 

 Ülkemiz toplam 3.933 kayıtlı kullanıcı ile platforma üye 34 ülke arasında birinci sırada yer almaktadır. 
Platforma kayıtlı kullanıcıların toplam paylaşım sayısı 134 olup EPALE’nin sosyal medya hesaplarının takipçi 
sayısı 1.858’dir. 

 
 
 
Planlanan Faaliyetler: 
 
 Hayat boyu öğrenme merkezlerinde görev yapan yöneticilere andragojik beceriler konusunda uzaktan 

eğitim geliştirme faaliyeti 
 Ulusal çalıştay (1 gün, 100 katılımcı) 
 Ulusal konferans (1 gün, 100 katılımcı) 
 Yuvarlak masa toplantısı (1 gün, 40 katılımcı, stk) 
 Yuvarlak masa toplantısı (1 gün, 20 katılımcı, akademisyen) 
 Bilgilendirme toplantıları (16 il, 1 gün, 50 katılımcı) 
 Çalışma ziyaretleri (3 ülke, 3 gün, 4 katılımcı) 
 Platformda yer alan blog, makale ve kaynak içeriklere katkı sağlanması 

 
Son Durum:  
 
Türkiye’nin EPALE’ye dâhil olmasından bu yana toplam 22 faaliyette 1.538 kişiye doğrudan ulaşılmıştır. Bu 
toplantılar sayesinde ülkemiz, 3.933 kayıtlı kullanıcı ile platforma üye 34 ülke arasında birinci sırada yer 
almaktadır.  Bu açıdan ülkemiz başarılı bir konumda ve hedefine ulaşmış durumdadır. Platforma yüklenen içerik 
noktasında istenilen seviyeye henüz ulaşamamış durumda olsak da düzenlenen faaliyetler ve ulusal destek 
servisinin katkılarıyla kalan süreçte içerik bakımından da ülkemizi üst sıralara çıkartmayı hedeflemekteyiz. 
Platformdaki içeriklerin arttırılmasının önündeki en büyük engel Türkçe dil desteğinin olmamasıdır. Platforma 
Türkçenin eklenmesi ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.  
 
Girişimcilikte Önce Kadın Projesi: 
 
Projenin Amacı:  
 
HBÖGM’ne bağlı kurumlardan halk eğitimi merkezlerinde ve olgunlaşma enstitülerinde öğrenim gören kursiyer 
kadınların “ticari ve sosyal girişimci ruhunu" ortaya çıkartarak Türkiye’deki kadın girişimci sayısının gelişmiş 
ülkelerin seviyesine yükselmesine katkıda bulunmak amacıyla, dijital ve mobil teknolojinin de desteğiyle 
kursiyerlerin ürettiği ürünlerin pazarlanmasına katkıda bulunmak yoluyla başarılı olanların girişimciliğe 
yönlendirilmesini sağlamaktır. 

 
Projenin Özel Amacı: 
 
HBÖGM’ye bağlı kurumlardan halk eğitimi merkezlerinde ve olgunlaşma enstitülerinde öğrenim gören kursiyer 
kadınların sosyo-ekonomik olarak güçlendirilmesi düşüncesiyle, hayata geçirilen dijital mağazadan 
(oncekadin.gov.tr) daha fazla kadının yararlanmasını sağlamak üzere proje kapsamında belirlenen illerdeki 
kursiyer kadınların ürettikleri ürünleri web üzerinden pazarlamaları için gerekli alt yapıyı oluşturmak; bu 
kapsamda formatörlere ve kursiyerlere yönelik eğitimler gerçekleştirmektir. 
 
Süre:  1 yıl (23 Aralık 2016 - 23 Aralık 2017) 
Bütçe: 650.000 TL 
Proje Sahibi:  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
Proje Ortakları:  Türkiye Vodafone Vakfı – Türkiye Bilişim Vakfı 
 
Gerçekleştirilen Faaliyetler: 
 
 Proje tanıtım ve ilan ile http://oncekadin.gov.tr web sayfasının geliştirilmesi ve desteklenmesi. 

http://oncekadin.gov.tr/


 Kursiyerlere yönelik dijital ve mobil teknolojiler ile pazarlama, mali yükümlülükler, iletişim becerileri, 
girişimcilik konularından oluşan 24 saatlik seminer içeriğinin oluşturulmuştur.  

 Projenin tanıtım faaliyetleri kapsamında Kocaeli, Trabzon ve Kayseri’de basın toplantıları, Adana, Mersin 
ve Gaziantep’te ise bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.  

 Danışman öğretmenlere yönelik dijital ve mobil teknolojiler ile pazarlama, mali yükümlülükler, iletişim 
becerileri ve girişimcilik konularından oluşan 24 saatlik seminerin verilmiştir. 

 Pilot kurumlardaki öğrenci/kursiyerlere eğitim verilmiştir. 
 Siteye üye olan kursiyerleri cesaretlendirip teşvik etmek için 2 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen 

Girişimcilikte Önce Kadın Yarışmasında başarılı olan kadınlar “can suyu sermayesi” ile ödüllendirilmiştir.  
Birinciye 15 bin, ikinciye on bin, üçüncüye 7 bin 500 ve iki kişiye de 3’er bin liralık özel ödül, ayrıca halk 
oylamasında birinci olan kadın kursiyere de 15 bin liralık olmak üzere toplam 26.500 TL’lik ödül verilmiştir. 

 Projede yer alan formatörlere verilen seminerlerdeki beklenti ve memnuniyet anketleri uygulanarak 
sonuçları ve bu seminerlere ait istatistiki veriler bağımsız bir ekip tarafından değerlendirilmiştir. Projenin 
izleme ve değerlendirme faaliyeti yapılmıştır. 

 
Faaliyet Çıktıları: 
 
Girişimcilikte Önce Kadın Projesi, kadınların ekonomik hayata katılımlarını ve girişimcilik kapasitelerini artırma 
hedefiyle hayata geçirilmiştir. Proje ile son iki yılda 20 ilde 26 binden fazla kadına halk eğitimi merkezlerinde 
bilgi iletişim teknolojileri ve girişimcilik üzerine eğitimler verilmiştir. Eğitim alan kadınlar, kendileri için özel 
olarak oluşturulan http://oncekadin.gov.tr web sayfasında dijital mağaza üzerinden ürünlerini satışa sunarak el 
emeklerini kazanca dönüştürmüştür. Projenin dijital mağazasında bugüne kadar otuz iki bine yakın 
ilan verildi, 200 bin TL'nin üzerinde satış yapıldı. İlk yılında on bin kadına ulaşarak 15 milyon TL'yi 
aşkın ekonomik değer yaratan projenin ikinci döneminde on altı binden fazla kadına daha ulaşılmış yirmi altı 
bini aşkın girişimci kadın ile beraber yaklaşık 43 milyon TL'lik ekonomik değer yaratılmıştır. 
 
Projenin ikinci döneminde ise, Adana, Kayseri, Denizli, Trabzon, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Muğla, Kocaeli, 
Sivas illerden 138 danışman öğretmen belirlenmiştir. Dijital ve mobil teknolojiler, pazarlama, malî 
yükümlülükler, iletişim becerileri ve girişimcilik konularından oluşan 24 saatlik içerik hazırlanarak, danışman 
öğretmen ve öğrenci/kursiyerlerin eğitim almaları sağlanarak 10 ilde 16 bin 500 kadına ulaşılmıştır. 
 
Planlanan Faaliyetler: 
 
 Projenin başarısının ölçümlenmesi amacıyla tasarlanacak olan izleme değerlendirme çalışması bağımsız bir 

ekip tarafından gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirmeye ilişkin sonuç raporu HBÖGM’ye ve Türkiye 
Vodafone Vakfı’na sunulacaktır.  

 Sonraki dönemlerde içerikler MEB’nın e-Öğrenme platformuna yüklenerek girişimcilik eğitimlerinden çok 
sayıda kadının faydalanmasını sağlamak amacıyla çalışmalara başlanmıştır. 

 
Son Durum:  
Proje kapsamında, bir yıl sürede on ilde on bin kadın kursiyere girişimcilik eğitimi verilmesi planlanmıştı. Bir yılda 
on bin beş yüz kadına ulaşılmış olup planlanan tüm faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 
 
Hayat Boyu Öğrenme İçin Uzaktan Eğitim Projesi:  

 
Projenin Amacı: 

 
Bireylerin gelişim ihtiyaçlarının zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın hayat boyu öğrenme felsefesi 
çerçevesinde karşılanması için genel, mesleki teknik kurs ve seminerlerin uzaktan eğitim yoluyla düzenlenmesi 
için gerekli bürokratik altyapının tesis edilmesi, proje pilot kurumlarının teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi 
ve mobil öğrenme sistemi kurularak toplumun tüm kesimlerinde hayat boyu öğrenme bilincinin artırılmasıdır. 
  Projenin Özel Amacı:  

 
 HBÖGM için uzaktan öğrenme konusunda bir çerçeve oluşturulabilmesi,  
 Belirlenen kurs öğretim programlarının uzaktan öğrenme içeriğinin sağlanması, 
 Pilot yaygın eğitim kurumlarında uzaktan eğitim yönteminin kullanılması için gerekli teknolojik alt yapının 

oluşturulması, 

http://oncekadin.gov.tr/


 M-learning modeliyle işleyen bir mobil uygulama oluşturulması ve gerekli altyapının tesis edilmesi. 
 Projenin yıllık ilerleme durumunun değerlendirilebilmesi için atölye çalışmaları ve değerlendirme toplantıları 

yoluyla proje faaliyetleri ve ürünleri çerçevesinde paydaşların düşüncelerinin alınması, 
 EBA platformunda yer alan “Hayat Boyu Öğrenme TV (HBÖTV)” kanalında yayımlanmak üzere hayat boyu 

öğrenme konulu videoların temin edilmesi. 
 
Süre:  5 Yıl (2016-2020) 
Bütçe: 5.000.000,00 ₺ (2016 Yılı Devlet Yatırım Programına alınmıştır.) 
Proje Sahibi:  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
Proje Ortakları:  Bulunmamaktadır. 
Süreç: 
 

 Bireylerin gelişim ihtiyaçlarının zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın karşılanması için genel, mesleki 
teknik kurs ve seminerlerin uzaktan eğitim yoluyla düzenlenmesi, belgelendirilmesinin sağlanması ve 
HBÖGM’ne bağlı olarak faaliyet gösteren yaygın eğitim kurumlarının teknolojik alt yapılarının 
güçlendirilmesi için Genel Müdürlük tarafından hazırlanan  "Hayat Boyu Öğrenme İçin Uzaktan Eğitim 
Projesi" 31 Mart 2016 tarihli ve 29670 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 2016 yılı Devlet 
Yatırım Programına 2016H020110 proje numarası ile dâhil edilerek kabul edilmiştir. 

 Projenin ilk yılında yatırılan 300.000,00 ₺’lik ilk dilim bütçe ile Genel Müdürlük tarafından belirlenen 58 
halk eğitimi merkezine teknolojik alt yapı oluşturmak üzere ortalama 5.173,00₺’lik ödenek aktarımı 
2016 yılı içerisinde sağlanmıştır. 

 Söz konusu toplam bütçe diliminin 250.072,83 ₺’lik kısmı, belirlenen halk eğitimi merkezleri tarafından 
kullanılmış olup 49.927,17₺ ‘lik kısım ise kullanılmadığından dolayı merkez bütçeye iade edilmiştir. 

 Projenin, 2017 yılı içerisinde kullanılmak üzere 300.000,00 ₺’lik bütçe tahsisi bulunmaktadır. Söz 
konusu bütçe kullanılarak 2017 yılı içerisinde 1 adet ihtiyaç analizi çalıştayı, 1 adet uzaktan öğrenme 
program ve içerik geliştirme çalıştayı düzenlenmiştir. 2017 yılı içinde hâlihazırda kullanılabilir durumda 
olan 179.629,18₺ bütçe ile aşağıdaki harcamalar yapılmıştır. Ayrıca 2017 yılı bütçesinden 6.788,27₺ 
artmış olup tenkis edilmiştir. 

 
Gerçekleştirilen Faaliyetler: 
 

 300.000,00₺ ‘lik ilk dilim bütçe ile Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen 58 halk eğitimi 
merkezine teknolojik alt yapı oluşturmak üzere ortalama 5.173,00 ₺ ‘lik ödenek aktarımı 2016 yılı 
içerisinde sağlanmıştır. 

 Uzaktan Öğrenme İhtiyaç Analizi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 
 Uzaktan Öğrenme Program ve İçerik Geliştirme Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 
 Proje ofisi tefrişatı gerçekleştirilmiştir. 

 
Faaliyet Çıktıları: 

 
 Yaygın eğitim kurumlarının teknolojik altyapılarının güçlendirilmiştir.  
 İhtiyaç analizi çalıştayı gerçekleştirilerek kurumlarımızın insan kaynakları ve altyapısal kapasitelerine 

dönük eksiklikler tespit edilmiştir. 
 Program ve içerik geliştirme çalıştayı aracılığıyla Genel Müdürlüğümüz personelinin “Uzaktan Eğitim” 

konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanmış ve söz konusu alanda kurumsal kapasite artışı 
gerçekleştirilmiştir. 

 Proje faaliyetlerinin sağlıklı bir biçim de yürütülmesinin sağlanması adına proje ekibinin çalışmalarında 
ihtiyaç duyacakları donanımsal ve teknolojik malzemeler temin edilmiştir. 

 
Planlanan Faaliyetler: 
 

 Yurt içi ve yurt dışı çalışma ziyaretlerinin tamamlanması. 
 Uzaktan öğrenme için hukuksal altyapının hazırlanmasına ilişkin çalıştay düzenlenmesi. 
 M-learning konusunda teknik bilgilendirmenin sağlanması. 
 M-learning altyapısının kurulması. 
 M-learning sistemi ve HBÖ TV için içerik temini. 
 Ulusal Uzaktan Öğrenme Sempozyum gerçekleştirilmesi. 



 
Son Durum:  

 
Proje faaliyetlerinin %25’lik kısmı tamamlanmış olup, belirlenen iş takvimi doğrultusunda faaliyetler 
sürdürülmektedir. Faaliyetlerde herhangi bir gecikme yaşanmamaktadır. 
 
Örgün Eğitim Dışında Kalmış Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Çocuklara  
Yönelik Hızlandırılmış Eğitim Programı Projesi: 
 
Projenin Amacı:   
 
Örgün eğitim sistemi dışında kalmış (3-6 yaş) geçici koruma kanununa tabii Suriyeli çocuklara, uygulanacak 
hızlandırılmış eğitim programı ile örgün eğitim sistemine entegre edilmesidir.  

Projenin Hedefi: 
 
Ülkemizde geçici koruma altındaki 10-18 yaş arası Suriyeli öğrencilerin örgün eğitim sistemine entegre olma 
süreçlerini hızlandırmak hedeflenmektedir. 
 
Süre:   2 yıl (2017-2019) 
Bütçe:  7 Milyon Dolar 
Proje Sahibi:   Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
Proje Ortakları:  UNICEF 

 
 
Gerçekleştirilen Faaliyetler: 
 
 Eğitim Geliştirme Derneği ile Suriyeli eğitim uzmanları telafi materyalleri hazırlamıştır. 
 Türk ve Suriyeli akademisyen ve uzmanlardan oluşan bir heyet (12 Türk ve 10 Suriyeli) MEB’in 

rehberliğinde bu materyalleri değerlendirmektedir. Telafi materyalleri farklı Arap ülkelerinin (Suriye, 
Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar) ulusal müfredatlarını dikkate alarak ve onlardan alıntı 
yaparak geliştirilmiştir. 

 Halk eğitimi merkezlerinin yapı, malzeme ve ekipman ihtiyacını ortaya koyabilmek amacıyla saha çalışması 
yapılarak ihtiyaç analiz raporu hazırlamıştır. 

 Türk ve Suriyeli akademisyen ve uzmanların katılımıyla telafi materyalleri ile ilgili olarak çalıştay 
düzenlenmiştir. 

 Geçici koruma altındaki Suriyeli çocuklara yönelik hızlandırılmış eğitim programı-program geliştirme 
çalıştayı düzenlenmiştir. 

 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Mülteci Çocuklara Yönelik Hızlandırılmış Eğitim Programı (MEB-UNICEF 
Eğitim Programı) 2016-2017 iki yıllık çalışma planı çerçevesinde makam oluru alınarak UNİCEF temsilcisine 
verilmiştir. 

 Eğitici eğitimi ve saha ziyareti eğitimi semineri üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak eğitici nitelikleri ve 
konular belirlenmiştir.  

 Hızlandırılmış eğitim programlarına katılımını sağlamak üzere verilerin tespit ve analizi için anket formu 
hazırlanmıştır.  

 HEP uygulamasında görev alacak bütün personelin katılacağı 16 saatlik – 2 günlük Eğitici Eğitimi Semineri 
Programı hazırlanmıştır.  

 UNİCEF’ten para aktarımı gerçekleşmiştir. 
 

Faaliyet Çıktıları:  
 

 Telafi materyalleri hazırlamıştır. 
 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Mülteci Çocuklara Yönelik Hızlandırılmış Eğitim Programı hazırlanmıştır. 
 
Planlanan Faaliyetler:  
 



 Örgün eğitim sistemi dışında kalmış (3-6 yıl) Suriyeli mülteci öğrencilerin, uygulanacak hızlandırılmış eğitim 
programı ile örgün eğitim sistemine entegre edilmesi 

 Hızlandırılmış Eğitim Programının başlatılması  
 Hızlandırılmış Eğitim Programı ile 2 yıl içinde, belirlenen il ve ilçelerimizdeki halk eğitimi merkezlerimizde 

ve 12 ilimizde, 10-18 yaş arasında bulunan 50.000 Suriyeli çocuğun örgün eğitim sistemine entegre 
edilmesi amaçlanmaktadır. 

 Uygulanacak program taslakları hazırlanmış olup revize edilerek TTK onayına sunulacaktır.  
 
Son Durum:  
 
Proje takvimine uygun olarak çalışmalar devam etmektedir. 
  

Risk Altında Ve Okul Dışındaki Gençleri Açık Öğretim Ve Tamamlayıcı Hizmetler Yoluyla Eğitime Geri 
Kazandırma Projesi:  

 
Projenin Amacı:  
 
MEB çatısı altındaki açık öğretim sistemleri/hizmetleri, yaygın eğitim kurumları ve tamamlayıcı hizmetleri 
kullanarak ve bunları güçlendirerek, eğitimine devam etmeyen ve risk altındaki gençleri eğitime geri 
kazandırmak ve bu gençlerin devamlarını/başarılarını sağlamak. 

  
Süre:  4 Yıl  
Bütçe: 30.000.000,00 € 
Proje Sahibi:  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
Proje Ortakları:  Dünya Bankası 

 
Süreç: Proje Hazırlık Aşamasındadır 

 
Son Durum:  
 
Proje Hazırlık Çalışmaları Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı, Açık Öğretim Daire Başkanlığı ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile devam etmektedir. 
 
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi:  

 
Projenin Amacı: 

 
Ülkemizde özellikle sigara, alkol, uyuşturucu madde kullanımlarının genç yaştaki çocuklar arasında her geçen 
gün biraz daha artması ve önleyici tedbirler alma ihtiyacı oluşmasından hareketle tütün, alkol, madde ve 
teknoloji bağımlılığı konusunda öğrenciler başta olmak üzere toplumda konuyla ilgili farkındalık arttırılması 
amacıyla eğitim öğretim çalışmaları kapsamında haftalık rehberlik dersleri yoluyla sınıf öğretmenlerine, konuyla 
ilgili içerik sağlamak ve bu içeriklerin hedef gruplara aktarılmasına yönelik sistemin kurulmasına destek 
sağlamaktır. 

  
Projenin Özel Amacı:  

 
Farklı yaş ve statüdeki kişilere eğitim yoluyla bağımlılıklar ve bağımlılıkların insan yaşamına getirdiği 
olumsuzluklarla ilgili önleyici ve koruyucu hizmet sunmaktır. 

 
Süre:  8 Yıl (03 Ocak 2014 – 23 Haziran 2022) 
Bütçe: 3.130.000 TL 
Proje Sahibi:  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
Proje Ortakları:  Türkiye Yeşilay Cemiyeti 

 
Gerçekleştirilen Faaliyetler: 

 



 Projenin pilot uygulaması İstanbul’da gerçekleştirilmiş olup 41 formatör aracılığıyla 830 rehberlik 
öğretmenine ve yaklaşık 60 bin öğrenciye 5 bağımlılık alanında eğitimler verilmiştir.  

 Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kurs programı proje kapsamında hazırlanmıştır. Ayrıca projenin 
materyallerinin yer aldığı, görsellerin bulunduğu ve her türlü ihtiyaca cevap veren http://tbm.org.tr  
yenilenen ara yüzüyle hizmettedir. Proje kapsamında uzaktan eğitim portalı ve içerikleri de hazırlanarak 
yapılan çalışmalar uzaktan eğitim yoluyla da desteklenmektedir.  

 704 rehber öğretmene 25 saatlik eğitici eğitimi verilmiştir. Formatörler aracılığıyla 25.592 rehber öğretmene 
ve 444 halk eğitimi müdürüne uygulayıcı eğitimi verilmiştir.  

 
Faaliyet Çıktıları: 

 
 Her yaş grubunun özelliklerine uygun seminer programları hazırlanarak erişimi sağlanmıştır, 
 Türkiye genelinde faaliyet gösterecek eğitimci havuzu ve gönüllü eğitimci grubu oluşturulmuştur, 
 Tütün, alkol, madde, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam konularında farkındalık arttırılmasına yönelik 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir, 
 Uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik çalışmalar yürütülmüş, HBÖGM’ne bağlı kurumlarda görev yapan 

öğretmenlerden eğiticiler yetiştirilmiştir. 
 28.12.2017 tarihli e-Yaygın Sistemi verilerine göre açılan 72.730 kursta, toplam 2.728.307 kişi TBM eğitimi 

almıştır. RAM verilerine göre ise 11 milyon öğrenci, 2 milyon veli olmak üzere toplam 13 milyon kişi TBM 
eğitimi almıştır. 

 
Planlanan Faaliyetler: 

 
 Projenin yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında tüm illerde TBM eğitimleri verilmeye devam ederek 18 

milyon öğrenciye ulaşılması,  
 Sahada TBM eğitimlerini almayan yaklaşık 8.000 rehberlik öğretmeninin (özel okullar dâhil) ve halk eğitimi 

merkezinde görev yapan 2.000 öğretmenin eğitimlerinin tamamlanması, 
 TBM kazanımlarının müfredat içerisine yerleştirilmesi,  
 TBM modüllerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından öğretmenlere kaynak kitap olarak 

önerilmesi, 
 Mesleğe yeni atanan tüm öğretmenlerin hizmet içi eğitim programı içerisine TBM Uygulayıcı Eğitiminin 

yerleştirilmesi, 
 Ayrıca TBM etkileşimli içerikleri (dijital içerikler) EBA sistemine entegre edilerek TBM modüllerine ait tüm 

materyallerin akıllı tahta uygulaması ile uyumlu hâle getirilmesi  
Son Durum:  
 
Planlanan faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. 
 

Kamerun’da Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi: Kamerun’da mesleki ve teknik eğitim veren Mesleki Eğitim 
Merkezi açmak, öğretim programlarını geliştirerek öğretmen eğitimlerini gerçekleştirilmesi yoluyla Giyim 
Üretim Teknolojisi ve İnşaat Teknolojisi Alanında teknoloji transferi yapılması amaçlanmıştır. Proje 2018-2021 
yılları arasında gerçekleştirilecektir. Proje ile; 

1. Taraflar arasında imzalanan Eğitimde İşbirliği Protokolü taraflar arasında proje ve proje uyulama protokolü 
imzalanmış olacaktır. 

2. Mesleki Eğitim Merkezi kurulmuş olacaktır. 
3. Öğretmelerin eğitimlerine yönelik olarak yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemi ile hizmet içi eğitim kursları 

düzenlenmiş olacaktır. 
4. Öğretmen Eğitim Merkezlerinde uygulanacak güncel eğitim programları hazırlanmış olacaktır. 
5. Endüstrinin ihtiyacı olan nitelikli işgücü yetişmiş olacaktır. 
Sektör analizi gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Okuryazarlık Seferberliği: Bu çalışma; okuma yazma bilmeyen vatandaşların I. Kademe Yetişkin Okuma Yazma 
Kurslarına katılımları sağlanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyine öğrenim görmelerini sağlayacak 
olan ikinci kademe kurslarına yönlendirilmesi amaçlamaktadır. Seferberlik çalışmalarının yürütülmesi, Bakanlık 

http://tbm.org.tr/


merkez teşkilatında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatı bünyesinde illerde valiliklerin, 
ilçelerdeyse kaymakamlıkların sorumluluğundadır. Bu seferberlik 5 Şubat 2018 tarihinde başlamıştır. 

 

2017 

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul/Kurumlarında Kalite İzleme ve Değerlendirme 

Mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında eğitim-öğretimin kalitesinin artırılması amacıyla Kalite İzleme 
ve Değerlendirme Sistemi kurulmuştur. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında tüm mesleki ve teknik eğitim 
okul/kurumları; 23.12.2016 tarihli ve 14516122 sayılı Makam Onayı ile kalite izleme ve değerlendirme sistemine 
kaydedilmiştir. Her eğitim-öğretim yılının Mayıs-Haziran ayları arasında tüm okul/kurumlar öz 
değerlendirmelerini ilgili tüm tarafların katılımı ile gerçekleştirmekte ve yapılan değerlendirmeye uygun olarak 
yıllık okul gelişim planı hazırlamaktadır. Her bir okulun mevcut ve potansiyel imkanlarının hangi düzeyde 
kullandığının tespiti uluslararası kalite standartları doğrultusunda üç yılda bir 15.12.2017 tarihli ve 21678231 
sayılı Makam Onayı ile bilgi, belge ve kanıt dokümanlar üzerinden yerinde ziyareti de içerecek biçimde 
incelenmekte, değerlendirilmekte ve raporlanmaktadır. Kalite tetkik sonuçlarına göre okul/kurumlara rehberlik 
edilmektedir. 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul/Kurumlarında Performans Değerlendirme 

2017/24 sayılı Genelge doğrultusunda 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren hazırlanan “Mesleki ve 
Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumları Performans Değerlendirme Formu” kullanılarak Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının performans izleme ve 
değerlendirmesi il millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan komisyonlar marifetiyle yapılarak değerlendirme 
puanları elektronik ortamda oluşturulan performans değerlendirme sistemine girilmiştir. 

 
Europass Sertifika/Diploma Eki:  

İşgücünün uluslararası hareketliliğine katkı sağlamak ve edinilen becerilerin şeffaflığını sağlamak amacıyla 
Ülkemizde ilk defa mesleki ve teknik eğitimde Mesleki Kredi Transfer Sistemi uygulaması başlatılmıştır. 62 Alan 
ve 226 dala ait Europass sertifika eki hazırlanmış ve 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren Europass 
sertifika eki düzenlenmesine başlanmıştır. Europass sertifika eklerinin yayımlandığı ve mesleki eğitim için 
Ülkemizde ilk başvuru noktası olan Ulusal Referans Noktası web sitesi hazırlanarak faaliyete 
geçirilmiştir.  Öğretim programı hazırlanan meslek alanlarında meydana gelen değişim sonucu mevcut Europass 
Sertifika Eklerinde 2017 yılında güncellemeler yapılarak 61 Alan ve 224 dala ait Europass sertifika eki 
hazırlanmıştır. 

Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları İçin Ulusal Koordinatörler Projesi – 3:  
Projenin Amacı: 

MEB'in 2014-2018 Hayat Boyu Öğrenme Eylem Planına göre, desteklenmesi gereken grupta sayılan eski 
mahkûmlar öncelikli olmak üzere tüm yetişkinlerin temel becerilerini geliştirerek, etkin bireyler olarak 
yaşamlarına devam etmeleri konusunda farkındalık oluşturmak ve temel becerilerini geliştiren dezavantajlı 
bireylerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması konusunda gerekli kurumsal iş birliğinin sağlanması.  
Projenin Genel Hedefi: 

Türkiye’deki 25-64 yaş aralığında olan ve dezavantajlı grupta sayılabilecek en az 10.000 kadının temel yaşam 
becerilerini, istihdam edilebilirliğini ve eğitim seviyesini yükseltip, hayat şartlarını iyileştirmelerine katkı 
sunmaktır. 

Süre: 22 ay (01/01/2016- 31/10/2017) 

Bütçe: 518.660 Avro 

Proje Sahibi: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü  



Proje İştirakçileri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Yerel Yönetimler, 
Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları  

Gerçekleştirilen Faaliyetler: 

- 12 ilde halk eğitimi merkezlerindeki idareci ve öğretmenlerin eğitimi 
- Uzaktan öğrenme materyali hazırlama çalıştayı 
- Yetişkin eğitiminde iyi örnekler uluslararası konferansı 
 
Proje paydaşları ile oluşturulan eylem planı doğrultusunda 12 ilde halk eğitimi merkezi idareci ve 
öğretmenlerine farkındalık oluşturucu eğitimler verilmiştir. Bu eğitimler sonunda dezavantajlı kadınların 
güçlendirilmesine yönelik farkındalığın arttığı ve yetişkin eğitimi personellerinin ihtiyaç duyduğu hizmet içi 
eğitim alanları tespit edilmiştir. Yerel Yönetimler, İŞKUR ve Halk Eğitimi Merkezlerinin verilen eğitimin istihdama 
dönüşmesi konusunda birlikte çalışma yapmaları gerektiğinin önemine dikkat çekilmiştir. Halk eğitimi merkezi 
kursiyerlerinin kullanabileceği, iletişim ve problem çözümü konularında uzaktan öğrenme materyalleri 
hazırlanmıştır. Yetişkin Eğitiminde İyi Örnekler Uluslararası Konferansı’nda ise yetişkinlerin halk eğitimi 
merkezlerinde aldıkları eğitimin istihdama ve kazanca dönüştürülmesindeki iyi örnekleri paylaşıldı. Yetişkin 
eğitiminde yerel yönetimlerin ve STK’ların rolü ile kurumlar arası iş birliğinin önemi konuları tartışıldı. 
 

Son Durum: 

Proje sona ermiştir. 

GOAL (Guidance and Orientation For Adult Learners -Yetişkinler İçin Rehberlik ve Oryantasyon Projesi):  
 
Projenin Amacı:  
Düşük vasıflı yetişkinlerin topluma ve iş piyasasına dâhil olma şanslarını artırmak için eğitim ve öğretim 
programlarına daha fazla katılımlarını sağlamak. 
 
 
Projenin Özel Amacı:  
 
Kritik faktörleri ve başarı kriterlerini, kanıta dayalı politikaların geliştirilmesi ve Avrupa'da bulunan önceki 
öğrenimin geçerliliği için fırsatlar içeren rehberlik ve yönlendirme merkezlerinin uygulanması için temel olarak 
tanımlanması. Bütün ortak ülkelerdeki eğitim rehberliği ve yönlendirme modelini arttırmak için karar alıcılar ile 
ilgili paydaşlar arasında yapısal bir destek temelinin geliştirilmesidir. 
Süre:  3 Yıl (01 Şubat 2015-31 Ocak 2018) 
Bütçe: Toplam 28.829,01 Euro olup, %75 AB katkısı 21.621,76 - %25 yerel katkı payı 7.207,25 

Euro’dur. 
Proje Sahibi:  Avrupa Birliği 
Proje Ortakları: Türkiye (gözlemci statüsünde), Belçika, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Litvanya, İngiltere, 

Çek Cumhuriyeti. 
Süreç:  
 
Ön değerlendirme (ihtiyaç ve güçlü analiz, meta-analiz ve masa araştırma) temelinde mevcut modeller adapte 
edilecek veya 5 müdahale stratejisine göre yeni modeller geliştirilecektir. Yerel değerlendiriciler ulusal 
analizlerini gerçekleştirecek ve nihai ülke raporlarını hazırlayacaklardır. Paydaşlar, ülkeler arası karşılaştırmalı 
bir rapor hazırlayacak.  
 
Gerçekleştirilen Faaliyetler: 
 
19-20-21 Nisan 2017 tarihlerinde Litvanya’da, 04-05-06 Ekim 2017 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nde proje 
koordinatörleri toplantıları gerçekleştirilmiştir. 
 
Faaliyet Çıktıları: 
 



Yapılan ziyaretlerde, paydaş ülkelerin yetişkin eğitimi veren kurumları ziyaret edildi. Düşük vasıflı yetişkinlerin iş 
gücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırmak için yapılan çalışmaları ve bu çalışmaların politika yapıcıların 
kararlarına ne gibi katkılar sağladığı ve ayrıca amaçlanan doğrultuda politika üretmenin önündeki engeller ile 
paydaş ülkeler arasında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin konular sahada tartışıldı. 17-18 Ocak 2018 
tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de proje kapanış konferansı yapıldı. 
 
Son Durum:  
 
Çıktılar ve gerçekleşme oranları 17-18 Ocak 2018 tarihlerinde Brüksel’de yapılan proje kapanış konferansında 
rapor edildi. 
 

 

Olgunlaşma Enstitüleri Projesi: 

Projenin Amacı:  
 
MEB-HBÖGM’ne bağlı olarak faaliyet gösteren olgunlaşma enstitülerinin kuruluş felsefesi; ‘‘kültürel 
değerlerimizi, özellikle geleneksel el sanatlarımızı ve giyim kültürümüzü araştırmak, asıllarını koruyarak yeni 
ürünler hazırlamak, arşivlemek ve gelecek kuşaklara aktarmak, ulusal ve uluslararası alanlarda bu ürünlerin 
tanıtılmasını sağlamak, teknolojik gelişmelere paralel olarak sektörde yer alacak nitelikli elemanlar yetiştirmek, 
eğitim ve öğretimin yanı sıra araştırma, tanıtım ve pazarlama, tasarım ve üretim süreçlerinin tümünü 
gerçekleştirmektir”. 
 
Olgunlaşma enstitülerinin, daha etkin ve verimli çalışan kurumlar haline dönüştürülmesi, insan kaynakları 
kapasitelerinin artırılması, uygulanan eğitim ve öğretim sürecinin daha nitelikli hâle getirilmesi için Genel 
Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ‘‘Olgunlaşma Enstitüleri Projesi’’ 14.01.2015 tarih ve 29936 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 2015 yılı Devlet Yatırım Programına 2015H020170 proje numarası ile dâhil edilerek kabul 
edilmiştir. 
 
Projenin Özel Amacı: 
 
 MEB HBÖGM’ne bağlı olarak faaliyet gösteren “olgunlaşma enstitüleri” nin mesleki anlamda iyi yetişmiş ve 

alanlarında deneyimli bireyler yetiştirilmesinin sağlanması. 
 Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatlarının gün yüzüne çıkarılarak, elde edilen ürünlerin ülke 

karakterini yansıtması bakımından uluslararası alanda temsil aracı olarak kullanılması. 
 Ar-Ge çalışmalarının daha profesyonel hâle getirilmesi ile özgün ürün ve koleksiyonların oluşturulması. 
 Donanım problemlerinin çözülmesi suretiyle enstitülerin kuruluş felsefesine uygun olarak üretim ve satış 

alanlarında güçlendirilerek tam kapasite çalışmalarının sağlanması. 
 Kurumların mevcut problemleri tespit edilerek çözüme yönelik eylem planlarının hazırlanması. 
 Öğretim programlarının gözden geçirilmesi ve gerekli revize çalışmalarının yapılması yoluyla daha etkin bir 

öğretim süreci yaşanması. 
 İnsan kaynakları yönetiminde yeni uygulamalar yoluyla bireylerden maksimum performans elde edilmesi. 
 Üretim ve tasarım faaliyetlerinin geliştirilmesi  
 Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. 
Süre:  4 yıl (2015-2018) 
Bütçe: Projeye ait toplam bütçe 4 yıl için (2015-2017) 900.000₺ olarak belirlenmiştir. 

Proje bütçesine aktarılan yıllık meblağlar: 
2015 (1.Dilim) : 300.000 ₺  
2016 (2.Dilim) : 200.000 ₺ 
2017 (3. Dilim): 200.000 ₺ 
2018 (4. Dilim): 200.000 ₺ 

 
Proje Sahibi:  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
 



Gerçekleştirilen Faaliyetler: 
 

2015 (1.Dilim): 300.000 ₺  
Ankara Olgunlaşma Enstitüsü, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü ve Samsun Olgunlaşma Enstitüsü’ne olmak üzere 
donanım gideri olarak aktarılmıştır.  

2016 (2.Dilim) : 200.000 ₺ 
07-09 Kasım 2016 tarihleri arasında enstitülerde uygulanan programların güncellenmesi, kurumsal kapasite, 
mevzuat, eğitici nitelikleri, hizmet içi eğitim etkinlikleri ve enstitüler arasındaki koordinasyonun sağlanması 
konuları tartışıldığı çalıştay düzenlenmiştir.  

2017 (3. Dilim):200.000 ₺ 
20-21 Aralık 2017 tarihleri arasında akademisyenlerin katılım sağladığı ‘‘Gelenekten Geleceğe Olgunlaşma 
Enstitüleri Konferansı’’ düzenlenmiştir.  
Planlanan Faaliyetler: 
Konferans sonrasında yapılan değerlendirme anketi ve kurumlara gönderilerek uygulanacak değerlendirme 
formu analizleri doğrultusunda oluşturulacak sonuç raporu hazırlanması süreci devam etmektedir. 
Son Durum:  
Projenin 2018 yılı, 4. etap faaliyetleri kapsamında Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığınca oluşturulacak 
çalışma grubu toplantı ve değerlendirmeleri sonrasında belirlenecektir. 

 
Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Projesi (Hibe Bileşeni): Hayat boyu öğrenme için uyumlu 
ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının teşvik edilmesi amacıyla; ÇSGB’nin sözleşme 
makamı ve Bakanlığımızın (HBÖGM) faydalanıcısı olduğu IPA-İKG OP kapsamında yürütülen “Türkiye’de Hayat 
Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi – II (LLL-II) Hibe Programı” altında kabul gören projelerin sözleşmeleri 1 Ekim 
2016 tarihinde imzalanmış olup bu tarih itibarıyla uygulamaya başlanmıştır. 
 
Proje kapsamında uygulanan hibe programının genel hedefi:  
Hayat boyu öğrenme için uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının teşvik edilmesidir. 
 
Hibe programının özel hedefleri; 
 Özellikle dezavantajlı kişiler ve 25-64 yaşlarındaki kadınlar için temel ve mesleki beceriler ile yetkinliklerin 

sağlanması, 
 HBÖ kapsamında rehberlik ve danışmanlığın artırılması için yaygın eğitim yoluyla öğrenme kalitesinin 

artırılması, 
 Uzaktan öğrenme gibi farklı öğrenme içerikleri ve şekilleri arasında köprü kurmak amacıyla öğrenmenin 

değerlendirilmesinde kapsamlı ve yeni bir yaklaşımın geliştirilmesi ve özellikle önceki öğrenmelerin 
tanınmasını içerecek şekilde bireylerin öğrenmeye erişiminin kolaylaştırılması, 

 HBÖ, eğitim sistemi ve iş gücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi, (ağ oluşturma sürecini 
desteklemek- hayat boyu öğrenme ile ilgili tüm taraflar arasındaki iş birliğini ve diyaloğu geliştirmek) 

 HBÖ yaklaşımıyla farkındalık artırıcı uygulamaların düzenlenmesi için sektörler ile eğitim ve öğretim 
kurumlarının desteklenmesi. 

Hibe programı kapsamında yürütülen projeleri tematik izleme faaliyetleri; 
 Operasyonel anlaşmaya göre operasyon faydalanıcısı olan MEB-HBÖGM’nün sorumluluğundadır. Tematik 

izleme kapsamında, Bakanlığımıza (HBÖGM) verilen sorumluluklar: 
 Programın hedeflerine ulaşma durumunu izleme, 
 Hibe projelerinin planlanan tematik içerik ve planlama ile uygulanıp uygulanmadığının kontrol etme 
 Başarı göstergelerini takip etme. 

 
 Projenin tematik izleme faaliyetleri için Genel Müdürlük personelinden beş kişi tematik izleme uzmanı 

olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilen personele sözleşme makamı tarafından “Hibe Sözleşme 
Yönetimi ve İzleme Eğitimi” verilmiştir. Tematik izleme faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik “Tematik 
İzleme Strateji Belgesi” hazırlanmış ve bu belge ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığına 
gönderilmiştir. Ayrıca tematik izleme faaliyetlerinin değerlendirilme aşamasında kullanılacak 
değerlendirme raporu formatı (M26) oluşturulmuş ve söz konusu format tematik izleme saha ziyaretleri 
sonrasında kullanılmak üzere hazır hâle getirilmiş ve sözleşme makamına iletilmiştir. 

 Proje illerine tematik izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.  



 Başlangıçta 23 ilde 37 proje yürütülmekte iken proje 22 ilde 35 proje olmak suretiyle 01.10.2017 tarihi 
itibarıyla tamamlanmıştır. Hibe kapsamındaki 35 projenin MİSTİK Sistem (on-line takip sistemi) üzerinden 
izlenme süreci bitmiş olup değerlendirme ve raporlama süreci devam etmektedir. 

     
Son Durum:  

Proje tamamlanmış olup, iş tanımında yer alan tüm faaliyetler gerçekleştirilmiştir 

Kadınların Hayat Boyu Öğrenme Fırsatlarına Erişimlerinin Artırılması Projesi: Projenin genel amacı; 2000 
yılında Avrupa Birliği memorandumunda kendine yer bulan “Hayat Boyu Öğrenme” kavramının, ülkemizde de 
tam anlamıyla işlevsel bir kavram haline getirilmesi, özellikle kadınların çeşitli çevresel etkenlerden (ailevi 
sorumluluklar vs.) dolayı hayat boyu öğrenme faaliyetlerine gösterdikleri düşük katılım yüzdesini artırmaya 
yönelik aktiviteler gerçekleştirmektir. 

3 Yıl (2017-2020) 
Faaliyetler 
1. Hayat boyu öğrenme hususunda mevcut bulunan mevzuatın güncellenmesi/geliştirilmesi. 
2. HBÖGM tarafından belirlenen 10 alana ilişkin programların güncellenmesi/geliştirilmesinin sağlanması ve 
uzaktan öğrenme sistemine (e-öğrenme) entegrasyonunun sağlanması.  
3. Erken çocukluk birimleri ve bakım servislerinin kurulması yoluyla kadınların hayat boyu öğrenme 
aktivitelerine katılımlarının artırılmasının sağlanması. 
4. Kadınların hayat boyu öğrenme aktivitelerine katılımını artırmak adına bu alanda var olan farkındalık düzeyini 
artırıcı aktivitelerin gerçekleştirilmesi. 
5. Kadınların Hayat Boyu Öğrenme süreçlerine erişimlerinin desteklenmesi. 
  
Hem Okurum Hem Yazarım Projesi: Projenin amacı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet 
gösteren yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören kursiyerler, bu kurumlarda görev yapan 
yönetici/öğretmen/usta öğreticiler ve nihayetinde toplumun genelinde okuma alışkanlığının yaygınlaştırılarak 
geliştirilmesi; vatandaşlarımıza, Türkçe’nin doğru, güzel ve etkili kullanma becerisinin kazandırılmasıdır. 

Süresi 5 yıl (2017-2021) 

Bütçesi 5.000.000 TL 

Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar ve Ev Sahibi Topluluklar için Mesleki ve Teknik Eğitim ve İş Piyasası 
Hizmetleri Projesi: Bakanlığımız ile Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığına bağlı Alman 
İşbirliği Kurumu (GIZ) arasında Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Mesleki ve Teknik 
Eğitim ve İş Piyasası Hizmetleri Projesi 06.07.2017 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Genel hedefi, Suriyeli 
mülteciler ve ev sahibi topluluktaki Türk vatandaşlarının mesleki ve teknik eğitime erişimini iyileştirmek olan 
proje 100.000 ve üzerinde Suriyelinin yaşadığı 2 pilot ilde (Gaziantep ve Bursa) gerçekleştirilecektir. Geçici 
koruma altındaki Suriyeli ve ev sahibi toplulukların çocuklarının mesleki eğitime devamı yoluyla sosyal ve 
ekonomik bütünleşmenin hızlandırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda pilot okullara ekipman donanımı 
sağlanmıştır ve öğretmen ve idarecilere yönelik stres bozukluğu yaşayan çocukların eğitimi, kültürel 
değişiklikten kaynaklanan sorunlar gibi konularda eğitim verilmesi planlanmıştır. 

 

Projenin uygulanma tarihleri: Haziran 2016 – Mayıs 2019 

Proje Bütçesi (miktar): 1.050.000 Avro  

 

Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin mesleki eğitime kazandırılmaları amacıyla 9’uncu sınıf haftalık ders 
çizelgesi hazırlanmış, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı onayı ile uygulamaya konulmuştur. Ayrıca söz konusu 
öğrencilerin Türkçe öğrenmelerine yönelik yabancı öğrenciler için hazırlanmış Türkçe ve Türk Kültürü öğretim 
programları güncellenmiştir. 

2016 

Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Projesi II:  



Projenin Amacı:  
 
Projenin Genel Amacı; Türkiye’de HBÖ’yi destekleyerek insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmaktır.  
 
Projenin Özel Amacı: 
 
Uyumlu ve anlaşılabilir HBÖ stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla fırsatlarının iyileştirilmesi 
HBÖ’ye ilişkin farkındalığın ve katılım oranlarının artırılması.  
 
Süre:  21 Ay  
Bütçe: 15 Milyon Avro 
Proje Sahibi:  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
Proje Ortakları:  MEB (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Mesleki ve 

Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı), TESK, TİSK, TOBB, TÜSİAD, TÜRK-İŞ, 
HAK-İŞ, Memur-Sen, YÖK, İŞKUR, MYK. 

 
 
Gerçekleştirilen Faaliyetler: 
 
      Sonuç 1 
 İl Hayat Boyu Öğrenme Eylem Planları (24 pilot il) hazırlanmasına yönelik 14 çalıştay gerçekleştirilmiş, 24 

ilin İl Hayat Boyu Öğrenme Eylem Planları hazırlanmıştır.  
 HBÖ Politika Belgesi’nin revize edilmesi çalışmaları tamamlanmış, tavsiyeler nihai hale getirilmiştir. 
 378 kişiye Hayat Boyu Rehberlik konusunda eğitim verilmiştir.  
 Taslak İzleme ve Değerlendirme El Kitabı hazırlanmıştır. 
 Bir sonraki Ulusal HBÖ Stratejisi ve Eylem Planı (2019-2023) ile ilgili tavsiyelerin sunulmasına yönelik 

çalışmalar tamamlanmıştır.  
 Projenin politika bileşeni kapsamında eğitim ve 30 çalıştay düzenlenmiş olup bu çalışmalara 1.169 kişi 

katılım sağlamıştır. 
   
 Sonuç 2 
 Seçilen yedi mesleğin her biri için müfredat birimlerini içeren Modüler MTE programları geliştirilmiştir. 
 İzleme Değerlendirme Kiti hazırlanmış ve test edilmiştir. 
 Yedi meslek için önceki öğrenmelerin tanınması değerlendirmelerinin geliştirilmesi çalışmaları 

tamamlanmış, kredi sistemleri de geliştirilmiştir. 
 e-Öğrenme materyalleri hazırlanmıştır. 
 Geliştirilmesi öngörülen 42 yaygın eğitim programı tamamlanmıştır. 
  42 yaygın eğitim programının yanı sıra 37 program daha proje kapsamında güncellenmiştir.  
 Müfredat geliştirme çalışmaları kapsamında 49 eğitim, 7 merkez ziyareti, 3 yurt dışı çalışma ziyareti, 24 

çalıştay gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 2.500 kişi bu faaliyetlerde yer almıştır.  
 

Sonuç 3 
 Türkiye’deki öğrenme ve istihdam fırsatları ile hayat boyu rehberlik hizmetlerinin bir arada sunulacağı, 

proje çıktısı e-öğrenme materyalleri ve HBÖ TV videolarıyla güçlendirilmiş bir Hayat Boyu Öğrenme Portalı 
için tasarım ve içerik oluşturulmuş, kodlaması tamamlanmıştır.  

 Portal, Genel Müdürlükçe sürekli güncellenmekte olup www.hbo.gov.tr  adresinde hizmet vermektedir.    
 İş birliği çalışmaları kapsamında 7 uzmanlık merkezi ile 35 hayat boyu öğrenme merkezi arasında 

eşleştirme protokolleri imzalanmıştır. Bu bileşen kapsamında 194 kişinin katıldığı iki çalıştay 
gerçekleştirilmiştir.  

 
Sonuç 4 
 “Proje Açılışı & Hayat Boyu Rehberlik Sistemleri” ve “e-Öğrenme Uluslararası Konferansı-1” “Uzaktan 

Öğrenme ve Materyal Geliştirme” konulu ulusal konferanslar gerçekleştirilmiştir. 
 24 pilot ilde bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

http://www.hbo.gov.tr/


 HBÖGM’nin faaliyet alanlarını tanıtmak amacıyla 6 dk’lık bir tanıtım filmi hazırlanmıştır. 
 Kamu Spotu hazırlanmıştır. 
 Kısa Film Yarışması yapılmıştır. 
 HBÖ TV için 30 program hazırlanmıştır.  
             
Sonuç 5 
 Projenin ve HBÖGM’nin faaliyet alanlarını tanıtmak amacıyla 5000 adet A3 boyutunda broşür üretilmiştir.   
 Hayat boyu öğrenme yoluyla edindikleri başarılarla ilham veren 12 hikâyeyi anlatan 2017 masa takvimi 

hazırlanmıştır.   
 Paydaşlarımızı proje faaliyetlerinden haberdar etmek amacıyla e-bülten hazırlanarak 3200 kişiye 

ulaştırılmıştır. 
 Hayat boyu öğrenmeyle ilgili farkındalık artırmak, proje faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşmak amacıyla, 

Facebook, Instagram ve Twitter’da düzenli paylaşımlar yapılmıştır. Sokakta “Hayat boyu öğrenme nedir?” 
röportajlarına alınan yanıtlar sosyal medyada paylaşıldı. 

 97 gazete haberi, 2.847.900 kişiye basın yoluyla erişim, yaklaşık 75,000 TL değerinde reklam eş değeri, 561 
internet haberi, yerel TV haberleriyle basında yer almıştır. 

 Bu bileşen kapsamında 2.466 kişinin katıldığı 24 bilgilendirme toplantısı, 13 kişinin katıldığı 4 iletişim 
faaliyeti ve 403 kişinin katılım sağladığı bir ulusal ve bir uluslararası konferans gerçekleştirilmiştir.  

      
  Sonuç 6 
 Hayat Boyu Rehberlik ve e-Öğrenme konusunda uluslararası konferans gerçekleştirilmiştir. 
 Web tabanlı rehberlik araçlarını HBÖ Web Portalına yüklemek amacıyla 7 çalıştay düzenlenmiştir.  
 Hayat boyu rehberlik uzmanı yeterliliği konusunda çalıştay gerçekleştirilmiştir.  
 372 kişi için Hayat Boyu Rehberlik konusunda sertifikalı eğitim düzenlenmiş.  
 1.095 öğretmen için web tabanlı rehberlik ve ölçme değerlendirme konusunda eğitimler tamamlanmıştır. 
 Hayat Boyu Rehberlik Çalışma Grubunun 8 üyesi için Avusturya ve Almanya'da staj programı 

gerçekleştirilmiştir.  
 Projenin HBÖ Rehberliği bileşeni kapsamında 27 eğitim, 4 çalıştay, bir uluslararası konferans, bir staj 

programı düzenlenmiş olup bu çalışmalara 1.584 kişi katılım sağlamıştır. 
 
Sonuç 7 
 Mesleki yeterlik standartlarının geliştirilmesi konusunda 224 öğretmene eğitim verilmiştir.   
 Seçilen alanlarda bir meslekte mesleki teknik eğitim öğretmenlerinin yeterlilikleri ulusal çalışma grubu 

tarafından geliştirilmiştir. 
 Seçilen alanlarda 490 öğretmen için sektör içi eğitimler gerçekleştirilmiştir.  
 480 öğretmenin kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler tamamlanmıştır. 
 Projenin öğretmen yeterlikleri bileşeni kapsamında bu güne kadar 26 eğitim düzenlenmiş olup bu 

çalışmalara 1.209 kişi katılım sağlamıştır. 
 
Sonuç 8 
 Kalite Güvence Çalışma Grubu oluşturularak eğitimler verilmiştir. 
 İngiltere ve İskoçya’da kalite güvence konulu staj programı gerçekleştirilmiştir. 
 Danimarka, Fransa ve İsveç’in kalite güvence sistemlerini ve Türkiye için tavsiyeleri içeren çalışma raporu 

hazırlanmıştır. 
 HBÖGM bünyesinde bir Kalite Güvence Birimi oluşturulmasına yönelik tavsiye niteliğinde bir model 

geliştirilerek sunulmuştur.  
 Bir meslek için kalite güvence göstergeleri geliştirilmiştir. Bu kapsamda 1 yurt dışı staj programı ve 25 

kişinin katıldığı 3 eğitim gerçekleştirilmiştir. Konuya ilişkin kurum ziyaretleri ile birlikte bu çalışmalara 
toplam 95 kişi katılım sağlamıştır.  

 
Faaliyet Çıktıları: 
 24 ilin Hayat Boyu Öğrenme Eylem Planları hazırlanmıştır. 
 HBÖ Politika Belgesi hazırlanmıştır. 
 Hayat Boyu Rehberlik Politika Belgesi hazırlanmıştır. 
 İzleme ve Değerlendirme El Kitabı hazırlanmıştır. 
 Ulusal HBÖ Stratejisi ve Eylem Planı (2019-20123) hazırlanmıştır. 
 Seçilen 7 mesleğin MTE modüler programları ve izleme değerlendirme kiti hazırlanmıştır  



 7 meslek için önceki öğrenmelerin tanınması için kredi sistemleri tanımlanmış, e-Öğrenme materyalleri 
hazırlanmıştır 

 42 yaygın eğitim programı geliştirilmesi. 37 programın daha proje kapsamında güncellenmesi.  
 HBÖ WEB Portalı hazırlanması.  www.hbo.gov.tr  adresinde hizmet verilmektedir.    
 İş birliği çalışmaları kapsamında 7 uzmanlık merkezi ile 35 hayat boyu öğrenme merkezi arasında 

eşleştirme protokolleri imzalanmıştır.  
 ‘Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye’ temalı film yarışması gerçekleştirilmiştir.  
 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün faaliyet alanlarını tanıtmak amacıyla 6 dk’lık bir tanıtım filmi 

hazırlanmıştır. 
 45” kamu spotu hazırlanmış, film ulusal kanallarda gösterilmiştir.  
 HBÖ TV için 30 program hazırlanmıştır.           
 Görünürlük ve promosyon malzemeleri hazırlanarak dağıtılmıştır.  
 HBÖGM bünyesinde bir kalite güvence birimi oluşturulmasına yönelik tavsiye niteliğinde bir model 

geliştirilerek sunulmuştur. Bir meslek için kalite güvence göstergeleri geliştirilmiştir. 1 yurt dışı staj 
programı ve 25 kişinin katıldığı 3 eğitim gerçekleştirilmiştir. Konuya ilişkin kurum ziyaretleri ile birlikte bu 
çalışmalara toplam 95 kişi katılım sağlamıştır.  

Projenin Amacı: 
 
Okulların öğrenciler ve yetişkinler için birer “hayat boyu öğrenme merkezi” ve eğlenme, dinlenme aktivitelerine 
imkân veren “yaşayan güvenli alanlar” haline dönüştürülmesidir. 
 
Projenin Özel Amacı:  
 
Okullar Hayat Olsun Projesinin amacı MEB’na bağlı olarak faaliyet gösteren okulların eğitim ve öğretim saatleri 
dışında, belediyelerle iş birliği yapılması suretiyle,  
1. Öğrenciler ve yetişkinler için birer hayat boyu öğrenme merkezi ile yaşayan güvenli alanlar hâline 

dönüştürülmesi,  
2. Belediyelerin yeni bir mekân oluşturmaksızın meslek ve beceri kazandırma, spor, kültür, sosyal hizmetler 

için okulları çok amaçlı kullanılabilmesi, 
3. Okul bahçelerinin ağaçlandırılması. 
 
Süre:  5 Yıl (13 Aralık 2011 – 13 Aralık 2016). Artı 3 yıl uzatılmasına karar verilmiş olup yeni 

protokol imza aşamasındadır. 
Bütçe: Bütçesi Yoktur 
Proje Sahibi:  Millî Eğitim Bakanlığı 
Proje Ortakları:  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği. 
Süreç:  
 
İlk beş yıllık protokol süresi 13 Aralık 2016 tarihinde sona ermiş olmakla birlikte projenin devamı yönünde proje 
ortakları ile alınan ortak karar doğrultusunda projenin 3 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.  
 
Gerçekleştirilen Faaliyetler: 
 
 Protokol kapsamında http://okullarhayatolsun.meb.gov.tr web sitesi oluşturulmuştur. Projenin iş ve 

işlemleri bu web sitesi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 
 Okulların iç mekânlarına sertifika, dış mekânlarına tabela basımı ve dağıtımı yapılmıştır. 
 Okul bahçelerine çocuk oyun alanlarının çizimleri tamamlanmıştır.  
 2014, 2015 ve 2016 yılı faaliyet raporları hazırlanmıştır. 
 
Faaliyet Çıktıları: 
 
 Projenin başlangıç tarihi olan 13.12.2011’den günümüze kadar projenin uygulandığı okullarda 98.810 kurs 

açılmış ve bu kurslara 1.663.124 kursiyer katılmıştır. Kursiyerlerden 1.171.362 kişiye kurs tamamlama 
sertifikası verilmiş olup sertifika alan kadın kursiyer sayısı 602.717, erkek kursiyer sayısı ise 568.645 olarak 
gerçekleşmiştir. 

 01.09.2016 ile 27.12.2017 tarihleri arası Okullar Hayat Olsun Projesi okullarında açılan 33.266 kursa, 
552.363 kursiyer katılmış ve 405.405 kursiyer bu kursları tamamlayıp belge almıştır. 

http://www.hbo.gov.tr/
http://okullarhayatolsun.meb.gov.tr/


 Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında ülke genelinde 6 yılda 45 bini aşkın okul bahçesine toplam 8 
milyonu aşkın fidan dikilmiştir. 

 
Planlanan Faaliyetler: 
 
Projenin 3 yıl süre ile uzatılması planlanmış olup paydaş Bakanlıklar olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği ile yeni protokol imzalanacaktır. 
 
Son Durum:  
 
Proje hâlihazırda 81 il 925 ilçede 12861 okulda faaliyet göstermektedir. 

Bütçemi yönetebiliyorum projesi: 

Projenin Amacı:  
 
Her yaştan öğrenci ve yetişkinlerin, yüz yüze seminerler ve uzaktan eğitim aracılığıyla bütçe yapma, gelir gider 
dengesini sağlama, tasarruf, yatırım yapma, borçlanma, finansal hak ve yükümlülüklerini bilme gibi temel 
kavramlar hakkında bilgilendirilmesi ve dolayısıyla finansal okuryazarlık konusunda toplum bilincinin 
oluşturulmasını sağlamaktır. 

  
Projenin Özel Amacı;  
Bireylerin finansal konularda bilinçlenmesini sağlayarak sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunmaktır. 
Süre:  3 Yıl (30 Haziran 2015– 30 Haziran 2018) 
Bütçe: 1.500.000 TL 
Proje Sahibi:  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
Proje Ortakları:  Türk Ekonomi Bankası 
 
Gerçekleştirilen Faaliyetler: 

 
1. İl millî eğitim müdürleri ile hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcıları/şube müdürlerine 1 

günlük bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 
2. Finansal okuryazarlık ve bütçe yönetimi konulu seminer içeriği oluşturulmuştur. 
3. Projede görev yapacak öğretmenlere 2 günlük formatör eğitimi verildi, her ilden en az bir kişi olacak şekilde 

116 eğitimci hizmet içi kapsamında yetiştirilmiştir. 
4. Kasım- Aralık 2016 tarihlerinde her ilden yaklaşık 9 bin kadrolu öğretmen ve kadrolu usta öğreticiye 8 

saatlik eğitimler verildi. Öğretmen eğitimlerine ilişkin ödemeler HBÖGM kontrolünde TEB tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 

5. Projenin tanıtım faaliyetleri kapsamında kamu spotu ve HBÖGM- Sosyal Ortaklar ve Projeler Tanıtım Filmi 
hazırlanmıştır. 

6. Aralık 2017 tarihi itibarıyla 509.874 kursiyere eğitim verilmiştir.  
7. Projede görev yapacak öğretmenlere 2 günlük formatör eğitimi verilmiştir.  
 
Faaliyet Çıktıları: 
 
 Finansal okuryazarlık seminer içerikleri ve seminer yaygın eğitim programları ile uzaktan eğitim içerikleri 

hazırlanmıştır. 
 Türkiye genelinde her yaştan öğrenci ve yetişkinlere (5 milyon kişi) seminer verilmiştir.  
 Finansal okuryazarlık ile ilgili danışmanlık sisteminin geliştirilmiştir.  

 
Planlanan Faaliyetler: 
 
 Proje kapsamında yereldeki seminerlere devam edilecektir. 
 Projenin çalışma ziyaretleri tamamlanacaktır. 
 Projenin kapanış toplantısı yapılacaktır. 

Son Durum:  
 



Projenin 10 faaliyetinden 8’i, . %80’i tamamlanmıştır. 
Hedeflenen 5 milyon kişiden 509.874 üne seminer verilmiştir.  %10’u gerçekleşmiştir. 
Hedeflenen 5 milyon kişinin sadece %10’unun gerçekleşmiş olmasının sebebi sahada yetiştirilen kadrolu 
öğretmenlerimizin sahadan çekilmiş olmasıdır.  

Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları için Ulusal Koordinatörler Projesi - III: Hayat boyu öğrenme 
konusunda yetişkinlerin bilinç ve kültürünü arttırmak, özellikle anahtar yeterlikleri kullanarak yetişkinlerin 
becerilerini geliştirmek, yetişkinler için daha esnek ve kolay bir yol olan uzaktan öğrenme yöntemiyle hayat 
boyu öğrenme fırsatlarına erişimlerinin arttırılması. 01.11.2015 31.10.2017 

Bütçesi: 518.660 € 
  

Hayat boyu öğrenme için uzaktan eğitim projesi:  2016-2019 yılları arasında uygulanacak projenin amacı, 
HBÖGM tarafından belirlenen kurs programlarının uzaktan eğitim yoluyla verilmesi ve ölçme değerlendirme 
işlemlerinin de aynı usulle yapılması için uzaktan eğitim yönetim sisteminin oluşturulmasıdır. Bireylerin gelişim 
ihtiyaçlarının zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın karşılanması için genel ve mesleki kurs ve seminerlerin 
uzaktan eğitim yoluyla düzenlenmesi, belgelendirilmesinin sağlanması ve HBÖGM’ye bağlı olarak faaliyet 
gösteren yaygın eğitim kurumlarının teknolojik alt yapılarının güçlendirilmesi konusunda gerçekleştirilecek 
faaliyetler için 10.000.000,00 TL bütçe sağlanmıştır (HBÖGM, 2016). 

  

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu:  

Projenin Amacı:  
 

Romanların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde, özellikle Romanların iş gücü piyasasına girişlerini 
kolaylaştırarak sosyal içermeyi arttırmak, Romanların sosyal içermesinin desteklenmesi ile toplum refahına 
yönelik bir dönüşüm hareketi oluşturmaktır. 

  
Projenin Özel Amacı: 

 
Özellikle iş gücü piyasasına girişi kolaylaştırarak Romanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde sosyal içermenin 
desteklenmesidir. 

 
Süre:  2 Yıl 9 Kasım 2015 – 9 Kasım 2017 
Bütçe: 8.800.000 Avro 
Proje Sahibi:  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Proje Ortakları:  MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
 MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

MEB Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı 
Süreç:  
 
Romanların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde, Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimleri kurulmuş, birimlerde 
görevlendirilen öğretmenler vasıtasıyla Romanlar ve dezavantajlı vatandaşlar mesleki kurslara yönlendirilmiş, iş 
gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak amacıyla bilgilendirilmeler yapılmıştır.  

 
Gerçekleştirilen Faaliyetler:  
 12 Pilot ilde (Ankara, Adana, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin ve 

Tekirdağ) belirlenen 20 halk eğitimi merkezinde çocuk bakım ve oyun odası kurulumları tamamlanmıştır.  
 Pilot illerde 20 adet Sosyal Hizmetler Koordinasyon Birimi (SHKB) çalışılmaya başlamıştır. 
 3 ilde (Edirne, İzmir ve Mersin) Roman günleri düzenlendi. 
 SHKB saha ziyaretleri düzenlendi. 
 “Ulusal Basın Konferansı” ve “Sosyal İçerme Konferansı” düzenlendi. 
 Pilot illerde bilgilendirme toplantıları yapıldı. 8.545 kişiye ulaşıldı.  



 Pilot illerde genel beceri kurslarına (okuma-yazma vb.) 986 kişi yönlendirildi. 
 Pilot illerde mesleki eğitim kurslarına 17.44 kişi yönlendirildi. 
 Pilot illerde girişimcilik kurslarına 476 kişi, çıraklık kurslarına ise 46 kişi yönlendirildi. 
 Projenin 1. 2. ve 3. ara raporu ve final raporu hazırlandı. 
 SHKB’de görevlendirilen tüm öğretmenlere “Aile Sağlık Eğitimi” ve “Sosyal İçerme Eğitimleri” verildi. 
 Pilot illerdeki ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine “Eğitici Eğitimleri” verildi. 
 İlkokul ve ortaokuldaki Roman öğrencilerin okula uyumunu artırmak amacıyla “Ders Dışı Eğitim 

Materyalleri” geliştirildi, öğretmen ve öğrenci kitapları hazırlandı. 
 Sosyal içermeyle ilgili iyi örneklerin yerinde görülmesi amacıyla “İspanya” ve “Portekiz’e” çalışma ziyareti 

düzenlendi. 
 Proje kapsamında 69.366 görünürlük materyali (broşür, cd, roll-up, duyuru, afiş vs.) dağıtılmış, 2 spot film 

hazırlanmış olup 18 Ders Dışı Eğitim Materyali hazırlanıp okullara dağıtılmıştır.  
 1. 2. 3. 4. Yönlendirme Komitesi Toplantıları gerçekleştirildi. 
 Proje Tanıtım Etkinliği, Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni ile Kapanış Konferansı ve Resim Yarışması Ödül Töreni 

düzenlendi. 
 

Faaliyet Çıktıları:  
 Proje kapsamında pilot illerde 8.548 kişiye genel ve mesleki kurslar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Genel 

beceri kurslarına (okuma-yazma vb.) 986 kişi, mesleki eğitim kurslarına 1.744 kişi, girişimcilik kurslarına 476 
kişi ve çıraklık kurslarına ise 46 kişi yönlendirilmiştir. 

 Proje kapsamında 348 katılımcıya ulaşılan çalıştaylar ve 586 katılımcıya ulaşılan toplantılar yapılmış, 10.186 
kişiye danışmanlık ve seminer verilmiştir. 

Son Durum: 
 
Proje 9 Kasım 2017 de sona ermiş olup; Genel Müdürlük olarak planlanan tüm faaliyetler gerçekleştirilmiştir.  

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PICTES):  

Projenin Amacı:  
Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğrenim ihtiyaçları en acil sorunlardan birisi olduğundan yola çıkarak Suriyeli 
çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonlarının desteklenmesi için hazırlanıştır. 

Süre:  2 Yıl. (03.10.2016 tarihinde proje sözleşmesi imzalanmıştır.) 
Bütçe:  300.000.000 € Hibe  

Proje bütçesi üç dilim hâlinde ödenecek olup ilk ödeme dilimi 90 milyon € ilgili banka 
hesabına yatırılmıştır. Diğer 180 milyon € proje faaliyeteler devamında planlama dâhilinde son 
30 milyon € ise proje final raporundan sonra ödenecektir. 

Süreç: Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğrenimi için proje kapsamında 4.200 eğitim personeli 
görevlendirilmiştir.  

 
Proje Sahibi: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
Proje Ortakları: AB Delegasyonu 
Gerçekleştirilen ve Planlanan Faaliyetler:  

 AB İmkân kapsamında Suriyelilerin yoğun yaşadığı 17 ilde 155 eğitim tesisi yapımı planlanmaktadır. Ek fon 
ile güneş enerjisi santrali ve 60 eğitim tesisi yapımı daha planlanmaktadır. 

 FRİT Fonu kapsamında 50 adet eğitim tesisinin yapım sözleşmeleri imzalanmış olup, yapım süreçleri 
devam etmektedir.  

 MADAD Fonu kapsamında kamp alanlarında 10 eğitim tesisi yapım süreci devam etmektedir.  
 
 
Tablo-29 Hibeler Kapsamında Yapılacak Eğitim Tesisleri  
  FRIT FONU MADAD FONU MEVCUT FRIT EK 

FON 
GENEL 

İl Betonarme Prefabrik Betonarme Prefabrik Toplam Toplam 

Şanlıurfa 6 4 1 3 14 6 2 22 

İstanbul 6   2   8 10 3 21 

Hatay 5 8 3   16 5 1 22 



Gaziantep 5 8 2 2 17 4 1 22 

Adana 6 8 3 2 19 2   21 

Mersin 5 4     9 3 1 13 

Kilis 6 6 1   13   1 14 

Kahramanmaraş 5 4 1 2 12 1 1 14 

Ankara 6       6 3 1 10 

Bursa 6       6 3 1 10 

İzmir 4       4 3 1 8 

Konya 5   2   7   1 8 

Osmaniye 1 4 1   6     6 

Diyarbakır 2 4     6 1 1 8 

Mardin 5   1   6     6 

Kayseri 1   2   3 2   5 

Adıyaman 1   1 1 3     3 

Kocaeli 0 0 0 0 0 1   1 

Malatya 0 0 0 0 0 1   1 

TOPLAM   75 50 20 10 155 45 15 215 

Kaynak: Veriler 09.01.2018 tarihinde Göç ve Acil Durum Eğitimi Daire Başkanlığı tarafından temin edilmiştir. 

Harita 3: AB Mali İmkân Kapsamında Yapılaması Önerilen Altyapı ve İnşaat Projeleri  
Son Durum:  

Proje iş tanımında yer alan tüm faaliyetler zamanında gerçekleştirilmiştir.  
  
 
 
Örgün Eğitim Dışında Kalmış Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Çocuklara Yönelik Hızlandırılmış Eğitim 
Programı Projesi:  
 

Projenin Amacı:   
 
Örgün eğitim sistemi dışında kalmış (3-6 yaş) geçici koruma kanununa tabii Suriyeli çocuklara, uygulanacak 
hızlandırılmış eğitim programı ile örgün eğitim sistemine entegre edilmesidir.  

Projenin Hedefi: 



 
Ülkemizde geçici koruma altındaki 10-18 yaş arası Suriyeli öğrencilerin örgün eğitim sistemine entegre olma 
süreçlerini hızlandırmak hedeflenmektedir. 
 
Süre:   2 yıl (2017-2019) 
Bütçe:  7 Milyon Dolar 
Proje Sahibi:   Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
Proje Ortakları:  UNICEF 

Gerçekleştirilen Faaliyetler: 
 
 Eğitim Geliştirme Derneği ile Suriyeli eğitim uzmanları telafi materyalleri hazırlamıştır. 
 Türk ve Suriyeli akademisyen ve uzmanlardan oluşan bir heyet (12 Türk ve 10 Suriyeli) MEB’in 

rehberliğinde bu materyalleri değerlendirmektedir. Telafi materyalleri farklı Arap ülkelerinin (Suriye, 
Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar) ulusal müfredatlarını dikkate alarak ve onlardan alıntı 
yaparak geliştirilmiştir. 

 Halk eğitimi merkezlerinin yapı, malzeme ve ekipman ihtiyacını ortaya koyabilmek amacıyla saha çalışması 
yapılarak ihtiyaç analiz raporu hazırlamıştır. 

 Türk ve Suriyeli akademisyen ve uzmanların katılımıyla telafi materyalleri ile ilgili olarak çalıştay 
düzenlenmiştir. 

 Geçici koruma altındaki Suriyeli çocuklara yönelik hızlandırılmış eğitim programı-program geliştirme 
çalıştayı düzenlenmiştir. 

 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Mülteci Çocuklara Yönelik Hızlandırılmış Eğitim Programı (MEB-UNICEF 
Eğitim Programı) 2016-2017 iki yıllık çalışma planı çerçevesinde makam oluru alınarak UNİCEF temsilcisine 
verilmiştir. 

 Eğitici eğitimi ve saha ziyareti eğitimi semineri üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak eğitici nitelikleri ve 
konular belirlenmiştir.  

 Hızlandırılmış eğitim programlarına katılımını sağlamak üzere verilerin tespit ve analizi için anket formu 
hazırlanmıştır.  

 HEP uygulamasında görev alacak bütün personelin katılacağı 16 saatlik – 2 günlük Eğitici Eğitimi Semineri 
Programı hazırlanmıştır.  

 UNİCEF’ten para aktarımı gerçekleşmiştir. 
 

Faaliyet Çıktıları:  
 

 Telafi materyalleri hazırlamıştır. 
 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Mülteci Çocuklara Yönelik Hızlandırılmış Eğitim Programı hazırlanmıştır. 
 
Planlanan Faaliyetler:  
 
 Örgün eğitim sistemi dışında kalmış (3-6 yıl) Suriyeli mülteci öğrencilerin, uygulanacak hızlandırılmış eğitim 

programı ile örgün eğitim sistemine entegre edilmesi 
 Hızlandırılmış Eğitim Programının başlatılması  
 Hızlandırılmış Eğitim Programı ile 2 yıl içinde, belirlenen il ve ilçelerimizdeki halk eğitimi merkezlerimizde 

ve 12 ilimizde, 10-18 yaş arasında bulunan 50.000 Suriyeli çocuğun örgün eğitim sistemine entegre 
edilmesi amaçlanmaktadır. 

 Uygulanacak program taslakları hazırlanmış olup revize edilerek TTK onayına sunulacaktır.  
 
Son Durum:  
 
Proje takvimine uygun olarak çalışmalar devam etmektedir. 
  
14.4.Yükseköğretimde Ulusal Reformlar  
2018  
12.04.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile öğretmen yetiştirme lisans programlarına ilişkin 
güncelleme kararı alınmış olup gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Nihai halini aldıktan sonra programlar 
kamuoyu ile paylaşılacaktır. 



Doktor Öğretim Üyesi: Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi doktor öğretim üyeliğine atamayı 
düzenlemektedir. Buna göre; bir üniversite biriminde açık bulunan doktor öğretim üyeliği kadrosu , isteklilerin 
başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan 
sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından en çok dört yıl süre ile yapılır.  yapılır.  Her atama 
süresinin sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görevi sona erenler yeniden atanabilirler. 

 Doktor öğretim üyeliğine atanabilmek için  

 doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya 
Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının 
birinde yeterlik kazanmış olmak  gerekir. 

Yükseköğretim kurumları doktor öğretim üyesi kadrosuna atama için Yükseköğretim Kurulunun onayını almak 
suretiyle ek koşullar belirleme yetkisine sahiptir. 
 
Diğer öğretim elemanları; Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir. Diğer öğretim elemanlarının 
atanmasında da öncelikle 657 sayılı Kanunun öngördüğü genel koşullar aranır. Özel koşullar, Yükseköğretim 
Kanununun ilgili maddelerinde belirtilmektedir (Madde 31,  33). Bu pozisyonlara yapılacak atamalar genellikle 
iki-dört yıl süreli olarak yapılır. İhtiyacın devam etmesi halinde görev süresi uzatılır. Diğer öğretim elemanlarının 
atanmasında da nihai yetki rektöründür. 

Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)olarak iki aşamada gerçekleştirilen 
sınavlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak tek sınava indirgenmiştir. 

 
2017  
Öğretmenlik programlarına başvurabilmek için 2017 yılından itibaren en düşük başarı sırası 240.000 olarak 
belirlenmiştir. 
Onuncu Kalkınma Planı, MEB Stratejik Planı, Temel ve Özel Alan Yeterlilikleri ile Temel Beceriler, MEB’nin 
müfredat programları ve alanla ilgili dünyadaki gelişmeler de dikkate alınarak Eğitim Fakültelerinin kalitesini 
yükseltmek ve gereksinimlere de cevap verebilmek amacıyla bu fakültelerin bölüm ve ana bilim dallarına 
yönelik yeniden yapılandırma çalışmalarına devam edilmektedir.  
  
Yükseköğretim kurumlarına lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak Yükseköğretim kurumlarına 
lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ve üniversitelerce akademik yükseltmelerde 
kendilerinden akademik dil yeterliliği istenen adayların, Yükseköğretim Kurulu başkanlığı koordinasyonunda ve 
Ankara Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi işbirliğinde Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı 
2017 yılı içerisinde, 05/03/2017 tarihinde ilk kez gerçekleştirilmiştir. Sınavı Ankara Üniversitesi  hazırlamakta, 
sınav organizasyonu Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Her yıl ihtiyaç doğrultusunda YÖKDİL sınavı 
yapılmaktadır. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek 100/2000 projesi kapsamında  çeşitli alanlarda doktoralı insan 
kaynağına olan ihtiyacı karşılamak üzere devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören 
öğrencileri desteklemek üzere burs vermeye başlanmıştır. 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sorumluluğunda geliştirilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), Avrupa 
düzeyinde eğitim ve yeterlilik sistemlerinin karşılaştırılmasında kullanılan Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (AYÇ) 
referanslanmıştır. Böylece, vatandaşlarımızın Avrupa düzeyindeki eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimi 
kolaylaşacak ve artacaktır. 

TYÇ’nin, 2015 yılında Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle referanslama çalışmaları 
başlatılmıştır. Çalışmalar, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere bakanlıklar, 
kamu kurumları, meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, öğrenci konseyleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
aktif işbirliği ve iletişim içerisinde yürütülmüştür. Bir başka ifadeyle, TYÇ’nin AYÇ ile uyumluluğunu gösteren 
Türkiye Referanslama Raporu, AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası olan MYK tarafından 2016 yılı sonunda Avrupa 
Komisyonuna iletilmiştir. Türkiye Referanslama Raporu, 29 Mart 2017’de Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıda 
ise AYÇ Danışma Grubuna sunulmuş ve müzakere edilmiştir. Türkiye Referanslama Raporu, AYÇ Danışma Grubu 
tarafından açık, şeffaf ve güvenilir bir çalışma olarak değerlendirilmiş ve müzakereler sonucunda TYÇ’nin AYÇ’ye 
referanslanmasına karar verilmiştir. 

http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/haberler/102-tuerkiye-yeterlilikle-cercevesi-dairesi-bakanl/2691-tuerkiye-yeterlilikler-cercevesi-avrupa-yeterlilikler-cercevesine-referanslan


2016 

15.06.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile eğitim ve eğitim bilimleri fakülteleri bünyesindeki 
mevcut bölüm ve anabilim dalları dikkate alınarak söz konusu fakültelerin anabilim dalları yeniden 
yapılandırılmıştır. 
  
Mevlana Değişim Programı: 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile 
yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında 
öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır (1 hafta ila 3 ay arası).  

YÖK tarafından sunulan Mevlana Değişim Programı dışında, bazı ulusal girişimler, araştırmaları ve öğrenciler ile 
kamu görevlileri eğitimlerine devam etmeleri konusunda teşvik etmektedir. Bu konudaki önemli bir adım Eğitim 
Bakanlığı tarafından atılmıştır. Bakanlık çalışmaları bu hususlarda iki açıdan ele alınabilir. Birinci tür çalışmalar 
uluslararası bursların dağıtımında yetkin ve başarılı adaylara ulaşılması ve bursların kullanımı için imkân 
yaratılasıdır. Bu burs ve teşvikler ağırlıkla yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilmekte ve bu öğrencilerin 
eğitsel çalışmaları Bakanlık tarafından takip edilmektedir. Bakanlığın ikinci tür çalışmaları ise doğrudan Bakanlık 
tarafından yurtdışında eğitim görmek üzere seçilen ve gönderilen yüksek lisans ve doktora öğrencileridir. Bu 
uygulama 2016 yılı itibariyle devam etmektedir. 

YÖK’ün TURQUAS Projesi: Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) reformlarının uygulanmasını teşvik etmek, 
kolaylaştırmak ve içselleştirilmesini sağlamak üzere Erasmus+ KA3 Programı kapsamında, Avrupa 
Komisyonu‘nun 2016 yılında Üye Ülkeler ve Aday Ülkelere yönelik, ilgili ülkenin yalnızca yükseköğretim 
otoritesinin başvurabildiği EACEA/28/2016 referans numaralı proje çağrısına Yükseköğretim Kurulu’nun 
başvurusu yüksek bir değerlendirme puanıyla kabul edilmiş ve desteklenmeye değer bulunmuştur. “Türk 
Yükseköğretim Sisteminde Avrupa Yükseköğretim Alanı Reformlarının Uygulanması ve Sürdürülebilirliği” (kısa 
adı:“TURQUAS”) başlıklı bu projenin iki buçuk yıl içinde (2016 – 2019) tamamlanması öngörülmektedir. 
Projenin;  

 Yükseköğretim kurumlarımızda kalite güvencesine ilişkin farkındalığın arttırılması ve kalite kültürünün 
yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesinin sağlanması, 

 Yükseköğretim kurumlarında kurumsal dış değerlendirme sürecinin yaygınlaştırılması, 

 Program akreditasyonuna yönelik sürecin tüm alanlara yayılımının sağlanması,  

 Öğrenim ve öğretim süreçlerinin kalite odaklı İyileştirilmesi, 

 Yükseköğretim kurumlarında AKTS ve Diploma Eki uygulamalarının yaygınlaştırılması ve konu kapsamındaki 
farkındalığın arttırılması, 

 Tanıma ve denklik süreçlerine ilişkin yükseköğretim kurumlarında iyileştirme ve farkındalık yaratılması, 

 Derece ve kredi sistemi, ortak kalite güvencesi standartları, hareketlilik ve ortak diploma programları için 
işbirliği olanaklarının arttırılması ve sürecin yaygınlaştırılması 

 Yükseköğretimden mezun olanların istihdam edilebilirliğinin teşvik edilmesi,  

 Yükseköğretim sisteminin dezavantajlı gruplarını da (engelliler, göçmen çocuklar vb.) içine alacak şekilde 
kapsayıcılığının arttırılması hususunda önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir.  

Ayrıca, bu projenin, yükseköğretim sistemimize ilişkin hedeflerin Avrupa Yükseköğretim Alanı hedefleriyle 
örtüşmesini kolaylaştırması, Bologna Süreci’ne dâhil bir ülke olarak 2018’e kadar tamamlamamız gereken eylem 
ve raporlandırmalara katkı sağlaması, daha da önemlisi sürdürülebilir bir yükseköğretim kalite güvence 
sisteminin kurulması ve içselleştirilmesi sürecine katkı sağlaması da beklenmektedir. Söz konusu projeye ilişkin 
genel bilgiler ile proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere, proje web sayfasından ulaşılabilmektedir. 
  

14.5.Çapraz Beceriler ve İstihdam Edilebilirlik ile İlgili Ulusal Reformlar  

Öğretmen Strateji Belgesi 

Öğretmen Strateji Belgesi; Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlarda verilen lisans eğitimlerinden 
öğretmenlerin emekliliklerine kadar olan tüm süreçlerin bütünsel şekilde ele alındığı, öğretmen yetiştirme ve 
öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamada çok yönlü politikaları içeren ve öğretmenlik mesleğinin 
statüsünün artırılmasına yönelik kapsamlı bir yol haritasıdır. Bu kapsamda,  belgede aşağıda belirtilmiş olan üç 

http://turquasproject.yok.gov.tr/


amaç ve sekiz  hedefe yer verilmiştir. Bu amaç ve hedeflere  ulaşmak için ise otuz beş adet stratejik eylem 
öngörülmüştür. 
1. Amaç: Yüksek nitelikli, iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak istihdamını sağlamak 
Bu amaçla ilişkili hedefler;  
• Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlarda eğitimleri iyileştirmek 
• Üniversite mezunları arasından öğretmenlik mesleğine en uygun olanları seçmek 
2. Amaç: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılmak 
Bu amaçla ilişkili hedefler;  
• Öğretmenlerin gelişim ihtiyacını tespit için periyodik olarak yapılacak bir performans değerlendirme sistemini 
hayata geçirmek 
• Adaylık sürecinden itibaren öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişim faaliyetlerinin niteliğini artırmak 
3. Amaç: Öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve mesleğin statüsünü güçlendirmek 
Bu amaçla ilişkili hedefler;  
• Öğretmenlik mesleğinin statüsünü güçlendirmek 
• Öğretmenlerin çalışma şartlarını iyileştirmek 
• Kurumlar ve bölgeler arası farklılıklara göre iyileştirici tedbirler almak 
• Kariyer ve ödüllendirme sistemini geliştirmek 
Bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yalnızca Millî Eğitim Bakanlığının beşeri kaynak ve imkânlarından 
yararlanmak yerine YÖK, üniversiteler, çeşitli bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları gibi eğitime dair farklı 
paydaşların katılımını içeren işbirliğine ve paylaşımına dayalı bir anlayış benimsenmiştir.  
Belge hâlihazırda Yüksek Planlama Kurulunun onayının ardından 9.06.2017 tarihinde Resmî Gazete’de 
yayımlanmıştır.  
  
Öğretmen Yeterlikleri: 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda öğretmenlik mesleğinin bir “ihtisas mesleği” 
olduğu, öğretmen adaylarında aranacak niteliklerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla 
sağlanacağı ve bu alanlara ait niteliklerin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından saptanacağı hükme bağlanmıştır. Bu 
hüküm çerçevesinde, 2004 yılında Temel Eğitime Destek Programı (TEDP) kapsamında öğretmen yeterliklerinin 
belirlenmesine ilişkin sorumluluk Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 

Tüm öğretmenlerde bulunması gereken bilgi, beceri, tutum ve değerlere ilişkin “Öğretmenlik Mesleği Genel 
Yeterlikleri” belirlenerek 17.04.2006 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca öğretmenlerin kendi alanlarına 
ilişkin bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren özel alan yeterliklerinin belirlenmesi kapsamında ilköğretim 
kademesi öğretmenlerine yönelik özel alan yeterlikleri 25.07.2008 tarihinde, ortaöğretim kademesi 
öğretmenlerine yönelik özel alan yeterlikleri ise 26.01.2011 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.  
Yeterliklerin eğitim alanında meydana gelen değişim ve gelişimlere göre sürekli güncellenmesi gerektiği 
bilinmektedir. Bu nedenle öğretmen yeterliklerinin uygulanabilir, gözlemlenebilir ve ölçülebilir nitelikte olması 
bakımından Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 
Çerçevesi (TYYÇ) de dikkate alınarak güncellenmesi için yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu 
kapsamda, Öğretmen Yeterlikleri ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenerek 01.12.2017 tarihinde Resmî Gazete’de 
yayımlanmıştır. Her öğretmenlik alanı için ayrı bir özel alan yeterliği belirlenmesi ihtiyacını ortadan kaldırmak 
üzere, alan bilgisi ve alan eğitimi bilgisini de içerecek şekilde bütünsel olarak tek bir yapıda oluşturulmuştur. Bu 
sebeple yayımlanmış olan özel alan yeterliklerine ihtiyaç kalmadığından Bakan oluru ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
Belirlenen öğretmen yeterliklerinin; 
• Öğretmen yetiştirme politikalarının belirlenmesinde, 
• Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının hizmet öncesi öğretim programlarının hazırlanmasında, 
• Göreve yeni atanacak öğretmenlerin seçiminde, 
• Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinde, 
• Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerinde, 
•İş başarımlarının ve performanslarının değerlendirilmesinde kullanılması amaçlanmıştır. 
  
Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli (OTMG): Öğretmenlerin okul ve yakın çevre imkânlarını kullanarak 
yeterliklere dayalı bireysel ve mesleki gelişimlerini sağlamada onlara yol gösterici olması bakımından Okul 
Temelli Mesleki Gelişim Modeli (OTMG) geliştirilmiş ve uygulama kılavuzu hazırlanmıştır. Modelin, ilköğretim ve 
ortaöğretim kurumlarında pilot uygulaması yapılmış olup alınan geri bildirimler doğrultusunda 
sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Modelin Türkiye genelinde aşamalı olarak 
yaygınlaştırılmasına yönelik planlama çalışmaları da sürdürülmektedir. 



Öğretmen Akademileri: 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı 65. Hükümet Programında eğitim alanı kapsamında 
yer alan yönetici ve öğretmenlerimizin bilgi, beceri, tutum ve değerlerinin güncellemelerini sağlayacak 
öğretmen akademisi sisteminin hayata geçirilmesine yönelik planlama çalışmaları devam etmektedir. 

Öğretim Programlarına Çapraz Becerilerin Eklenmesi Çalışmaları: Millî Eğitim Bakanlığı, 2016 yılında itibaren 
öğretim programlarının güncelleme çalışmalarına başlamıştır. Bu güncelleme çalışmaları Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel 
Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir. Alt ve üst ortaöğretim ders çizelgelerinde bulunan derslerin eğitim 
programları, izlence içeriklerinin güncellenmesi dışında programların felsefi boyutuna değerler eğitimi ve çapraz 
becerilerin entegre edilmesiyle yenilenmiştir. Çapraz beceriler; öğretim programlarının iki farklı boyutuna 
eklenmiştir. Birinci aşamada, programların müfredat bölümü olarak adlandırılabilecek felsefi boyut 
bulunmaktadır. İkinci aşamada ise bu çapraz beceriler öğretim programlarının izlencelerine kazanım olarak 
eklenmiştir. Yabancı dil öğretim programlarında ise, iletişimsel becerilerin kazanım olarak belirlenmesi 
sebebiyle, bu programlarda çapraz beceriler izlencelerin ünite başlıklarına, sözlü/yazınsal bağlamlara ve görev-
temelli öğrenme etkinliklerine eklenmiştir. Program çalışmalarını takiben, ders kitapları hazırlanmaktadır. 2017-
2018 yılından itibaren 1., 5. ve 9. Sınıflar yeni öğretim programıyla eğitime başlayacak ve uygulama kademeli bir 
biçimde devam edecektir. 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi: Ülkemiz eğitim ve öğretim sisteminde düzenlenen diploma, sertifika ve mesleki 
yeterlilik belgelerinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerince daha anlaşılır, güvenilir ve geçerli olması yönünde büyük bir 
adım atılmıştır. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sorumluluğunda geliştirilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), Avrupa 
düzeyinde eğitim ve yeterlilik sistemlerinin karşılaştırılmasında kullanılan Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (AYÇ) 
referanslanmıştır. Böylece, vatandaşlarımızın Avrupa düzeyindeki eğitim ve istihdam fırsatlarına erişimi 
kolaylaşacak ve artacaktır. 
   
Türkiye Referanslama Raporu, 29 Mart 2017’de Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıda AYÇ Danışma Grubuna 
sunulmuş ve müzakere edilmiştir. Türkiye Referanslama Raporu, AYÇ Danışma Grubu tarafından açık, şeffaf ve 
güvenilir bir çalışma olarak değerlendirilmiş ve müzakereler sonucunda TYÇ’nin AYÇ’ye referanslandığına karar 
verilmiştir. TYÇ’nin AYÇ’ye referanslanması, son 15 yılda yürütülen çalışmalar sonucunda ülkemiz eğitim, 
öğretim ve yeterlilik sisteminin Avrupa normlarına ulaştığını göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir. 
  
MYK tarafından hazırlanan ve TYÇ Kurulunda temsil edilen kurum ve kuruluşların görüş ve önerileriyle nihai 
halini alan TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik (kısaca Kalite 
Güvence Yönetmeliği) 25 Mart 2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Yönetmelik, örgün ve yaygın eğitim ve öğretim programları ile yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması 
sonucu düzenlenen tüm yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına, kalite güvence ölçütlerinin 
belirlenmesine ve kalite güvencesinden sorumlu kurumların görev ve sorumluluklarına yönelik düzenlemeler 
içermektedir. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’nde tanımlanan kalite güvence ilkeleriyle uyumlu tasarlanan ve 
ülkemizde düzenlenen tüm diploma, sertifika ve mesleki yeterlilik belgelerinin karşılaması gereken kalite 
ölçütlerini belirleyen Yönetmelik, yeterliliklerin kalite güvencesine yönelik hazırlanan ilk ulusal mevzuat olma 
özelliğini de taşımaktadır. 
  
Öğretim Programlarına Çapraz Becerilerin Eklenmesi Çalışmaları: Millî Eğitim Bakanlığı, 2016 yılından itibaren 
öğretim programlarını güncelleme çalışmalarına başlamıştır. Bu güncelleme çalışmaları Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel 
Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir. Alt ve üst ortaöğretim ders çizelgelerinde bulunan derslerin eğitim 
programları, izlence içeriklerinin güncellenmesi dışında programların felsefi boyutuna değerler eğitimi ve çapraz 
becerilerin entegre edilmesiyle yenilenmiştir. Çapraz beceriler; öğretim programlarının iki farklı boyutuna 
eklenmiştir. Birinci aşamada, programların müfredat bölümü olarak adlandırılabilecek felsefi boyut 
bulunmaktadır. İkinci aşamada ise bu çapraz beceriler öğretim programlarının izlencelerine kazanım olarak 
eklenmiştir. Yabancı dil öğretim programlarında ise, iletişimsel becerilerin kazanım olarak belirlenmesi 
sebebiyle, bu programlarda çapraz beceriler izlencelerin ünite başlıklarına, sözlü/yazınsal bağlamlara ve görev-
temelli öğrenme etkinliklerine eklenmiştir. Program çalışmalarını takiben, ders kitapları hazırlanmaktadır. 2017-
2018 yılından itibaren 1., 5. ve 9. Sınıflar yeni öğretim programıyla eğitime başlayacak ve uygulama kademeli bir 
biçimde devam edecektir. 



2016 
Mevlana Değişim Programı: Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile 
yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün 
kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte 
yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim 
elemanı değişiminin önü açılmıştır. 
Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı 
bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. 
YÖK tarafından sunulan Mevlana Değişim Programı dışında, bazı ulusal girişimler, araştırmaları ve öğrenciler ile 
kamu görevlileri eğitimlerine devam etmeleri konusunda teşvik etmektedir. Bu konudaki önemli bir adım Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından atılmıştır. Bakanlık çalışmaları bu hususlarda iki açıdan ele alınabilir. Birinci tür 
çalışmalar uluslararası bursların dağıtımında yetkin ve başarılı adaylara ulaşılması ve bursların kullanımı için 
imkân yaratılmasıdır. Bu burs ve teşvikler ağırlıkla yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilmekte ve bu 
öğrencilerin eğitsel çalışmaları Bakanlık tarafından takip edilmektedir. Bakanlığın ikinci tür çalışmaları ise 
doğrudan Bakanlık tarafından yurtdışında eğitim görmek üzere seçilen ve gönderilen yüksek lisans ve doktora 
öğrencileridir. Bu uygulama 2016 yılı itibarıyla devam etmektedir. 

Öğretmen Strateji Belgesi: Her sınıfa yüksek nitelikli öğretmenin ulaşmasını sağlamak ve öğretmen yetiştirme 
programlarına en başarılı bireyleri seçmek için hizmet öncesi öğretmen eğitimini iyileştirmek ve öğretmen 
adayları arasından en nitelikli olanları seçmek amacıyla Öğretmen Strateji Belgesi hazırlanmıştır. 

MEB, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
çeşitli görevler yükleyen Öğretmen Strateji Belgesi, Yüksek Planlama Kurulu onayından sonra Resmî Gazetede 
yayınlanmıştır. 
 
  

Öğretmen Stratejisi Belgesinde Hedeflerin Dağılımı 

Amaçlar Hedefler 

1. Her Sınıfa Yüksek Nitelikli 
Öğretmen Erişimini Sağlamak 

1. 1. Öğretmen Yetiştirme Programlarına Başarılı ve Mesleğe Uygun Bireyleri 
Seçmek 

1.2. Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimini İyileştirmek 

1.3. Hizmet Öncesi Öğretmen Adayları Arasından En Nitelikli Aday Öğretmenleri 
Seçmek 

2.Öğretmenlerin Mesleki ve 
Kurumsal Aidiyetini Geliştirmek 
ve Sürdürülebilir Kılmak 

2.1.  Adaylık Sürecinden İtibaren Öğretmenlerin Kişisel ve Mesleki Gelişiminde 
Sürekliliği Sağlamak 

2.2. Kariyer Gelişimi ve Ödüllendirme Sistemini Geliştirmek 

3. Öğretmenlik Mesleğinin Algı 
ve Statüsünü Güçlendirmek 

3.1. Kurum Kültürü Oluşturmak Amacıyla Öğretmeni Etkin Hale Getirmek 

3.2 Öğretmenlik Mesleği Statüsü Oluşturmak 

Öğretmen Yeterlikleri: 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda öğretmenlik mesleğinin bir “ihtisas mesleği” 
olduğu, öğretmen adaylarında aranacak niteliklerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla 
sağlanacağı ve bu alanlara ait niteliklerin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından saptanacağı hükme bağlanmıştır. Bu 
hüküm çerçevesinde, 2004 yılında Temel Eğitime Destek Programı (TEDP) kapsamında öğretmen yeterliklerinin 
belirlenmesine ilişkin sorumluluk Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 

Tüm öğretmenlerde bulunması gereken bilgi, beceri, tutum ve değerlere ilişkin “Öğretmenlik Mesleği Genel 
Yeterlikleri” belirlenerek 17.04.2006 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca öğretmenlerin kendi alanlarına 
ilişkin bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren özel alan yeterliklerinin belirlenmesi kapsamında ilköğretim 
kademesi öğretmenlerine yönelik özel alan yeterlikleri 25.07.2008 tarihinde, ortaöğretim kademesi 

http://www.yok.gov.tr/web/mevlana


öğretmenlerine yönelik özel alan yeterlikleri ise 26.01.2011 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Diğer alanlara 
ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. 
Yeterliklerin eğitim alanında meydana gelen değişim ve gelişimlere göre sürekli güncellenmesi gerektiği 
bilinmektedir. Bu nedenle öğretmen yeterliklerinin uygulanabilir, gözlemlenebilir ve ölçülebilir nitelikte olması 
bakımından Avrupa Yeterlikler Çerçevesi, Ulusal Yeterlilik Çerçevesi ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 
Çerçevesi (TYYÇ) de dikkate alınarak güncellenmesi için yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 
Belirlenen öğretmen yeterliklerinin; 
• Öğretmen yetiştirme politikalarının belirlenmesinde, 
• Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının hizmet öncesi öğretim programlarının hazırlanmasında, 
• Göreve yeni atanacak öğretmenlerin seçiminde, 
• Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinde, 
• Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerinde, 
• İş başarımlarının ve performanslarının değerlendirilmesinde kullanılması amaçlanmıştır. 
Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli (OTMG): Öğretmenlerin okul ve yakın çevre imkânlarını kullanarak 
yeterliklere dayalı bireysel ve mesleki gelişimlerini sağlamada onlara yol gösterici olması bakımından Okul 
Temelli Mesleki Gelişim Modeli (OTMG) geliştirilmiş ve uygulama kılavuzu hazırlanmıştır. Model, ilköğretim ve 
ortaöğretim kurumlarında pilot uygulaması yapılmış olup alınan geri bildirimler doğrultusunda 
sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Modelin Türkiye genelinde aşamalı olarak 
yaygınlaştırılmasına yönelik planlama çalışmaları da sürdürülmektedir. 
Öğretmen Akademisi: 64üncü Hükümet Programında eğitim alanı kapsamında ve bir yıl içerisinde gerçekleşecek 
etkinlikler arasında yer alan yönetici ve öğretmenlerin bilgi, beceri, tutum ve değerlerinin güncellemelerini 
sağlayacak öğretmen akademisi sisteminin hayata geçirilmesine yönelik planlama çalışmaları devam 
etmektedir. 
  
14.6.Avrupa Bakış Açısı  
Avrupa Birliğinde eğitim, temel olarak üye devletlerin sorumluluğundadır. Bununla birlikte, Avrupa Birliği'nin 
İşleyişi Hakkında Antlaşması'nda belirtildiği üzere AB'de eğitimin kalitesinin artırılmasını sağlamak, kültürel 
zenginliği korumak ve ortak kültürü geliştirmek için üye devletler arasında işbirliğinin desteklenmesi öngörülür. 
Bu çerçevede Avrupa Birliği tarafından 1990’lı yıllarda benimsenen Açık Koordinasyon Yöntemi 2000 yılında 
hazırlanan Lizbon Stratejisi ile birlikte eğitim alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Açık koordinasyon 
yönteminde hedefler ve göstergeler belirlenmekte ve bu hedeflere ulaşmak için ülkeler arasında iyi uygulama 
örnekleri ve politikalarının paylaşılmaktadır.  
 
Avrupa Birliğinin daha rekabetçi ve dinamik bir ekonomiye sahip olmasını amaçlayan Lizbon Stratejisi 
kapsamında Eğitim ve Öğretim 2010 Çalışma Programı hazırlanmış program çerçevesinde 8 adet akran öğrenme 
grubu oluşturulmuştur. Akran Öğrenme Grupları ile Avrupa düzeyinde politika yapıcıların ve uygulayıcıların 
Akran Öğrenme Aktiviteleri yoluyla deneyim paylaşımı ve işbirliği amaçlanmıştır. Ardından 2010 yılında 
hazırlanan Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme çerçevesinde istihdam, 
eğitim, sosyal içerme, Ar-Ge, iklim ve enerji konularında birbirini destekleyen hedefler belirlenmiştir. Erken okul 
terk oranını % 10 seviyesinin altına düşürmek, ve 30-34 yaş aralığındaki genç nüfusun yükseköğretim mezuniyet 
oranını en az % 40 seviyesine yükseltmek bu hedefler arasında yer almaktadır. AB 2020 Stratejisi kapsamında 
"Eğitim ve Öğretim 2010" çalışma programından elde edilen çıktılar değerlendirilerek Eğitim ve Öğretim 2020 
Çalışma Programı hazırlanmıştır. Program; oluşturulan çalışma grupları ile yine açık koordinasyon yöntemi 
kullanılarak Eğitim ve Öğretim 2020 Stratejisi ile belirlenen hedeflere ulaşmayı hedeflemektedir. 
 
'Eğitim ve Öğretim 2020 "Stratejisi dört stratejik hedef sunmaktadır. Bunlar; 
Hayat boyu öğrenmeyi ve hareketliliği gerçekleştirmek; 

 Eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesini ve etkinliğini artırmak; 

 Eşitliği, sosyal uyumu ve aktif vatandaşlığı teşvik etmek; 

 Eğitimin her seviyesinde girişimcilik dâhil, yaratıcılık ve yenilikçiliğe yönelik çabaları artırmak. 

'Eğitim ve Öğretim 2020 hedefleri çerçevesinde ayrıca aşağıdaki göstergeler oluşturulmuştur: 
 
1. Yetişkinlerin en az % 15’inin hayatboyu öğrenime katılımının sağlanması, 
2. Okuma, matematik ve bilim alanlarında 15 yaş grubunda başarısızlık oranının 



% 15 altına düşürülmesi, 
3. Eğitim ve öğretimi erken bırakma oranının (18-24 yaş) %10’un altına indirilmesi, 
4.  30–34 yaş aralığında yükseköğretimi tamamlama oranının en az % 40 olması, 
çıkartılması, 
5. 4 yaş ile zorunlu ilköğretim yaşı arasındaki çocukların en az % 95’nin okul öncesi 
eğitime katılımının sağlanması, 
6. Yükseköğretim mezunlarının en az %20 ve 18-34 yaş aralığında olup mesleki eğitim almış olanların %6’sının 
eğitimlerinin bir kısmını yurt dışında gerçekleştirmesi 
7. İstihdam edilen mezunların oranının (20-24 yaş aralığında, en az lise mezunu ve 1 ila3 yıl önce mezun 
olanlardan) en az %82 olmasıdır. 
 
Türkiye, Eğitim ve Öğretim 2020 göstergelerinde ilerleme kaydetmeye devam etmektedir. Örneğin erken okul 
terkleri 2006’da %48.8 iken sürekli azalarak 2017’de %33’e düşmüş, yükseköğretimi tamamlama oranı 2006’da 
%11.9  iken sürekli artarak 2017’te %27.1’e yükselmiş; hayatboyu öğrenime katılım oranı 2006’da %2  iken 
2017’te %5.8’e ulaşmış; erken çocukluk eğitimine katılım (4-5 yaş) 2006 yılında %23.2 iken 2017 yılında 
%45,7‘ye yükselmiş, yeni mezunların istihdam oranı 2006 yılında %46.9, 2016’da ise %61,1’olarak 
gerçekleşmiştir. 
  

 Ülkemiz Erasmus + kapsamında Avrupa Birliğinin eğitim ve gençlik alanındaki hareketlilik faaliyetlerine aktif 
şekilde katılım sağlamaktadır. AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ülkemizde uygulanmasından sorumlu 
olan Türkiye Ulusal Ajansı 2004 yılından itibaren faaliyetlerini yürütmektedir. 

 Türkiye özellikle yüksek öğretim sisteminde Bologna Sürecinde, Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik 
programlarına ve cinsiyet dengesi ile ilköğretime katılım konularında önemli bir gelişme göstermiştir. 

 Eğitim arenasındaki yatırımlar artış gösterdikçe, eğitime katılım oldukça artmıştır. 2012-13 öğretim yılı için 
hedefleri erken çocukluk eğitimi %50, ilköğretim ve ortaöğretimde % 100'dür. Ayrıca, özellikle özel eğitime 
ihtiyacı olan öğrenciler için ve temel eğitim teknolojisi yatırımlarında eğitim olanaklarının altyapısında 
önemli bir artış son yıllarda gözlenmiştir. 

 Türkiye Haziran 2009'da 2010-2013 için Yaşam Boyu Öğrenme (YBÖ) Stratejisini ve Şubat 2010 yılında ve 
Eylem Planını kabul etti. Bu strateji hükümet kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel 
hükümet organlarını içermektedir. Bu çok boyutlu strateji, dezavantajlı grupların, kız öğrencilerin ve eğitime 
erişmek isteyen yetişkin öğrencilerin YBÖ süreçlerini teşvik etme ve bu paydaşlar arasındaki işbirliğini 
oluşturmayı hedeflemektedir. 

Avrupa referans araçlarının, Türk eğitim sistemi üzerinde önemli bir etkisi ve reform sürecinin hızlanmasına 
katkısı olmuştur. Bu etkiyi yaratan referans araçları Bologna Süreci (Bölüm 7'ye bakınız) olarak ifade edilebilir. 
Türkiye, son zamanlarda AB programları aracılığıyla, hem öğrenci hareketliliği ve öğretmen / öğretim elemanı 
noktasında son derece etkin bir hale gelmiştir. Öğrenci hareketliliği ve öğretmen ve öğretim elemanı 
hareketliliği ve değişimi konuları aşağıdaki gibi ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 
  
Türkiye'de uluslararası öğrenci hareketliliği daha çok yükseköğretim düzeyinde görülmektedir. Yurt dışından 
Türkiye'ye hareketlilik çoğunlukla komşu ülkelerden (Türkmenistan, İran, Azerbaycan, Yunanistan ve Suriye) ve  
Asya ülkelerinden gerçekleşirken, genellikle yurt dışında öğrenim görmek isteyen Türk öğrencileri, ABD ve 
Avrupa ülkelerini (özellikle Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere) tercih etmektedir. AB ülkeleri içinde, 
öğrencilerin nispeten az sayıda Türk üniversitelerini tercih ettiği görülmektedir. 
  
Giden öğrenciler açısından Erasmus hareketlilikte Türkiye'nin payı, bütçe ödenekleri içindeki payının yarısına 
yakındır. Türkiye’nin sadece 2004-05 yılından itibaren Erasmus’ta yer almaya başladığı göz önüne alındığında, 
yükseköğretimdeki öğrenci hareketliliğinin önümüzdeki yıllarda artmaya devam etmesi beklenmektedir. Türkiye 
hâlihazırda, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda, Rusya’dan sonra öğrenci sayısı en yüksek ikinci ülke 
durumundadır. Bu durum, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Ulusal raporlarda 
öğrenci hareketliliğini etkileyen temel unsurlar aşağıdaki şekilde listelenmektedir. 
  
Eğitim ve Öğretimde 2020 Avrupa İş Birliği İçin Stratejik Çerçevesi ile doğru orantılı olarak, yenilik ve yaratıcılık 
gibi unsurların eğitim seviyeleri ne olursa olsun teşvik edilmelidir. Daha esnek iletişim ortamları yaratmak 
amacıyla karşılıklı bağları sağlamak için, işletmeler ve eğitim kurumları arasındaki iş birliği geliştirilmelidir. 
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Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik açısından, fen ve matematik eğitimini teşvik eden, hem öğrenci ve 
öğretmenin matematik, fen ve teknolojiye olan ilgisini artıran hem de öğretmen işbirliğini teşvik etmek gibi 
önemli misyonlara sahip ulusal kaynak merkezleri bulunmaktadır.  
  
Türkiye'nin AB'ye katılım yolunda eğitim alanındaki reform çalışmaları, Lizbon süreci ve Bologna süreci ile 
birlikte ele alınabilir. Türkiye bu süreçlerin  hepsini benimsemektedir. Bu reform çalışmaları, Kalkınma ve eğitim 
arasındaki ilişkilerle birlikte Lizbon amaç ve hedeflerini değerlendirmektedir. 
  
Türkiye, Avrupa Birliği'nin Eğitim ve Öğretim 2010 hedeflerini ve daha sonra belirlenen Eğitim ve Öğretim 2020 
hedeflerini de benimsemiş olup bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. 
  
Eğitim ve Öğretim 2020 stratejik hedefleri: 
1. Hayat Boyu Öğrenme ve Hareketliliği Gerçekleştirmek 
2. Eğitim ve Öğretimin Kalitesini ve Etkililiğini Artırmak 
3. Eşitlik sosyal uyum ve aktif vatandaşlığı teşvik etmek 
4. Eğitim ve öğretimin her seviyesine girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçiliği geliştirmektir  
 Eğitim ve Öğretim 2020 temel göstergeleri ise: 
1. Yetişkinlerin en az % 15’inin hayatboyu öğrenime katılımının sağlanması, 
2. Okuma, matematik ve bilim alanlarında 15 yaş grubunda başarısızlık oranının 
% 15’in altına düşürülmesi, 
3. Eğitim ve öğretimi erken bırakma oranının 18-24 yaş grubunda %10’un altına indirilmesi, 
4.  30–34 yaş aralığında yükseköğretime erişim oranının en az % 40 oranına 
çıkartılması, 
5. 4 yaş ile zorunlu ilköğretim yaşı (66 ay) arasındaki çocukların en az % 95’inin okul öncesi eğitime katılımının 
sağlanması, 
6. Yükseköğretim mezunlarının en az %20’sinin ve 18-34 yaş aralığında olup mesleki eğitim almış olanların 
%6’sının eğitimlerinin bir kısmını yurt dışında gerçekleştirmesi, 
7. İstihdam edilen mezunların oranının (20-24 yaş aralığında, en az lise mezunu ve 1 ila 3 yıl önce mezun 
olanlardan) en az %82 olmasıdır. 
  
Türkiye, ‘Eğitim ve Öğretim 2020 Göstergelerinde ilerleme kaydetmeye devam etmektedir. Örneğin, erken okul 
terkleri 2006’da %48,8 iken sürekli azalarak 2015’te %36,4’e düşmüş, yükseköğretime katılım oranı 2006’da 
%11,9  iken, sürekli artarak 2015’te %23,6’ya yükselmiştir. Hayatboyu öğrenime katılım oranı 2006’da %2  iken, 
2015’te %5,5’e ulaşmış; erken çocukluk eğitimine katılım (4-5 yaş) ise 2006 yılında %23,2 iken 2014 yılında 
%51.7 yükselmiş, yeni mezunların istihdam oranı 2006 yılında %46.9, 2015’de ise %55.5 olarak gerçekleşmiştir. 
  
İlköğretimin genel ve özel amaçları, Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirlenmiştir: 
• Her Türk çocuğuna temel bilgi, beceri, davranış ve iyi bir vatandaş olmak için gerekli alışkanlıkları kazandırmak 
ve onları ulusal manevi anlamda uygun yetiştirmek, 
• Kendi ilgi, yetenek ve kabiliyetlerini geliştirerek her Türk çocuğunu bir üst eğitim seviyesine hazırlamak. 
  
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, ilköğretimin amaçlarını daha kapsamlı bir şekilde tanımlamaktadır. 
Yönetmelik, ayrıca ulusal ve evrensel kültür değerleri hakkında bilgi almak, çok yönlü gelişmeleri takip etmek, 
doğayı tanımak ve korumak, çağdaş teknolojileri kullanmak ve bilgiye ulaşma teknikleri hakkında bilgi edinmek 
için yardımcı olacak hedefleri vurgulamaktadır. Bu çerçeve çalışması kapsamında, bilimsel düşünme, 
girişimciliğin pekiştirilmesi, Türkçenin etkili ve yetkin bir şekilde kullanılması, eleştirel düşünme, yaratıcı 
düşünme gibi becerilerin yanı sıra iletişim, problem çözme, akıl yürütme, sorgulama, bilgi teknolojileri ve 
girişimcilik alanlarında öğrencileri geliştirmeyi hedeflemektedir. 
 

 
 


