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“En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka 

muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir ki bir 
milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve 
yoksulluğa iter.”  
 

             

                                   Mustafa Kemal ATATÜRK 
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SUNUġ 

Bilgi çağını yaĢadığımız günümüzde, uluslar arası rekabet kabiliyetine sahip olabilmek için 

bilgiyi üretmek, doğru yerde ve doğru zamanda kullanabilmek önemli bir avantajdır. Üretilen 

bilgilerin hızla eskidiği göz önüne alındığında insanların, özellikle de eğitimcilerin kendilerini 

sürekli geliĢtirerek yenileĢmeleri kaçınılmazdır.  

Toplumun refah ve mutluluğu nihai amacı olan eğitim sistemimizde, hızla geliĢen teknoloji 

karĢısında eğitim kurumlarımızın da kendilerini geliĢtirmesi ve ―beĢikten mezara eğitim‖ 

sloganını, diğer bir tabirle ―hayat boyu öğrenme‖ felsefesini benimseyerek esnek bir yapıya 

kavuĢması artık zorunluluktur.    

GeliĢmiĢ ülkelerde sosyal ortakların eğitime desteği artık dolaylı değil, doğrudan 

olmaktadır. Eğitim kurumlarından mezun olan öğrenci, öğrenme çıktıları ile sosyal ortakların 

ihtiyaçlarını karĢılamak durumundadır. Öğrencilerin okuldan edindiği bilgi ve beceriler birey ve 

ailesi yanında iĢ gücü piyasası içinde büyük önem arz etmektedir.  

Mesleki ve teknik öğretim kurumları, genel eğitim ve öğretimle birlikte bir meslek dalında 

öğrencilerin bilgi ve beceri kazanmalarını amaçlayan kurumlardır. Öğrencilerin özgüven 

kazanmalarını sağlamak, giriĢimcilik ruhunu geliĢtirmek, iĢ kurma istek ve heyecanı yaratmak ve 

iĢgücü piyasasının beklentilerini karĢılamak, gibi amaçları olan bu kurumlardan, programları 

baĢarı ile tamamlayarak mezun olan öğrenciler, iĢ hayatına yönelebilir veya yüksek öğrenime 

devam edebilir. Ayrıca, öğretim programının herhangi bir aĢamasından ayrılan öğrencilerin 

kazandığı yeterlilikler de uluslar arası kabul görmüĢ standartlarda sertifikalandırılarak 

değerlendirilir.  

Günümüzde bilim ve teknolojideki hızlı değiĢim birçok sektörde otomasyona geçilmesini 

sağlamıĢ, sektörler dıĢında insan gücüne olan ihtiyacın azalmasına ve dolayısıyla iĢsizliğe neden 

olmaktadır.   

Bu nedenle, Türkiye‘de mesleki eğitim ve öğretim sisteminin geliĢtirilmesi, eğitim 

kurumlarında sunulan eğitim programlarının iĢgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu meslekler ve 

becerilere daha uygun hale getirilebilmesi için ―Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin 

Güçlendirilmesi Projesi‖ (MEGEP) kapsamında bir dizi çalıĢmalar yapılarak, mesleki ve teknik 

eğitimde yeni yaklaĢım olan modüler sisteme geçilmiĢtir.  

Ülkemizde 2006–2007 eğitim ve öğretim yılından itibaren mesleki ve teknik eğitim 

kurumlarımızda uygulamaya konulan bu sistemin uygulanmasında birlik ve bütünlüğün sağlanarak 

ortak standartlara ulaĢılabilmesi için uygulayıcıların, karar vericilerin ve denetleyicilerin 

faydalanabilmesi amacıyla yapılan çalıĢmaların kitap haline getirilmesinde emeği geçen Bakanlık 

MüfettiĢlerine teĢekkür ediyorum. 

 

 

 

   Muzaffer DOĞAN 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanı 
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1. MODÜLER SĠSTEM UYGULAMALARI 

1.1.MESLEKĠ TEKNĠK EĞĠTĠMDE MODÜLER SĠSTEM ÖNCESĠ VE SONRASI 

MODÜLER ÖĞRETĠM PROGRAM 

ÖNCESĠ 
MODÜLER ÖĞRETĠM PROGRAMI SONRASI 

Genel olarak dar tabanlı mesleki teknik 

eğitimde kısmen uzmanlaĢmaya doğru çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. 

(Örnek: Motor Bölümü, a) Benzinli 

Motorlar b) Dizel Motorlar …gibi) 

GeniĢ tabanlı ve alan/dal ve sertifika esasına göre 

düzenleme yapılmaktadır. 

(Örnek: Motor Bölümü,  a) Otomotiv Elektro-

Mekanik b) Otomotiv Gövde c) Otomotiv Boya d) ĠĢ 

Makineler e) Tarım Makineleri …gibi) 

Klasik Program YaklaĢımı var. 

Modüler Program YaklaĢımı hazırlanmaktadır. 

(Yeterliliği esas alan, esnek, açık, ekonomik, kullanıĢlı, 

heterojen gruplarda kullanılabilme) 

ĠĢ gücü piyasasının ihtiyaçlarını yeterince 

yansıtmıyor. 

Program GeliĢtirme Sürecine iĢ piyasasının ve sosyal 

ortakların aktif katılımı sağlanmaktadır. 

 

Meslekleri tanımadan doğrudan bölüme 

kayıt yapılıyor. 

Genel ve Meslekî -Teknik Liselerin ortak 9. 

sınıflarında meslekleri tanıyarak ilgi ve yeteneklere göre 

meslek seçimi yapılmaktadır. 

• (Elektrik ve Enerji, Elektronik ve Otomasyon 

Kod–522–523 

• Motorlu TaĢıtlar, Gemi ve Uçaklar Kod–525 

• El Sanatları ve Materyaller Kod–215–543 

• Turizm ve Gıda Kod–541–811–812 

• Tekstil (Konfeksiyon) Kod–542 

• Yapı/inĢaat Kod–582 

Bilgi ve becerilerin % 80–90 oranında ortak 

olduğu alanların her birisi için ayrı program 

açılması söz konusudur. 

(Elektronik, Endüstriyel Elektronik, 

Telekomünikasyon, Tıp Elektroniği, Kontrol ve 

Enstrümantasyon Bölümleri) 

Benzer meslekler geniĢ tabanda toplanmaktadır. 

(Örnek; Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı, 

Tekstil Teknolojisi Alanı, Motorlu Araçlar Teknolojisi 

Alanı vb.) 

Uluslararası temele dayalı değildir. 
Mesleklerin uluslararası sınıflandırılması (ISCED–

97) temel alınmaktadır. 

Öğretim programları genellikle konu 

baĢlıklarından oluĢmaktadır. 

Çerçeve öğretim programları doğrultusunda modüller 

hazırlanmıĢ olup, modülün içeriğinde; yöntem-teknik, 

değerlendirme, kaynaklar ve araç gereçler gibi unsurlar 

vardır. 

Öğrencinin öğretim sürecinin herhangi bir 

noktasından ayrılması durumunda tasdikname 

verilmektedir 

Öğretim sürecinin herhangi bir noktasında ayrılma 

durumunda sertifika alabilme esnekliği çalıĢmaları devam 

etmektedir. 

Alanlar arasında geçiĢ yoktur. Alan ve dal programları arasında esnek geçiĢler vardır. 
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Program geliĢtirme sürecinde sosyal ortaklar 

sadece toplantılara katılmakta ya da hazırlanan 

programlara görüĢ bildirmektedir. 

Program geliĢtirme sürecine Sosyal Ortakların aktif 

olarak katılımı vardır. (TOBB, TUSĠAD, TĠSK, TESK, 

DĠSK, TÜRK-ĠS, HAK-Ġġ, MEKSA VAKFĠ vb) 

Her iĢ gücü için ortak olan ―ortak 

becerilerin‖ öğretimi yoktur. 

Ortak becerilerin öğretimi vardır. 

(ĠletiĢim, Problem Çözme, Öğrenmeyi Öğrenme, 

Analiz vb) 

Programın uygulanmasında öğretmen 

öğrenciden daha aktiftir. 

Öğrenci merkezli, öğrenci daha aktif ve öğrencinin 

öğrenme hızına göre öğretim yapılmaktadır. 

Yerel iĢ gücünün ihtiyaçlarını yeterince 

dikkate alacak esneklikte değil, merkez odaklıdır. 

Yerel iĢ gücünün ihtiyaçlarını duyarlı ve yerel iĢ 

gücü ihtiyaçlarına göre sertifika eğitimi yapma imkânı 

vardır. 

Öğretim süresi 3 Yıldır. 
Hem Genel Liselerde hem de Meslek Liselerinde 

ortak sınıfla birlikte öğretim süresi 4 yıldır. 

Öğretim program içerikleri ile isimleri 

uyumlu değildir.  (Motor Bölümü) 

Öğretim programları ile içerikleri uyumludur. 

(Motorlu Araçlar Teknolojisi) 

Meslek değiĢtirmek isteyenler öğretim 

sürecine yeniden baĢlamak zorundadır. 

Meslek değiĢtirmek isteyenlere sadece eksik 

modülleri alarak meslekî teknik eğitim alma imkânı 

sağlamaktadır. 

Sadece kayıt olunan meslek alanında 

diploma alınabilmektedir. 

Kayıt olunan meslek alanının diploması ile birlikte 4. 

seviye sertifika alınabilmesi için çalıĢmalar yapılmaktadır. 

Değerlendirme sonucunda kaldı-geçti ile 

sonuçlanır. 

Eğitimin sonunda öğrencinin her meslek modülüne 

iliĢkin olarak hazırladığı ödev, araĢtırma proje faaliyetleri 

ve yeterlilikleri ayrı ayrı değerlendirilerek ölçülür.  

Sadece örgün eğitime devam edenler için 

tasarlanmıĢtır. 

Raporlar ve projeler değerlendirmeyi etkileyecektir. 

Örgün eğitimle birlikte yaygın eğitimde ve yaĢam boyu 

eğitimde de etkili olarak kullanılabilme esnekliği var. 

Genellikle program geliĢtirme yaklaĢımında 

konu ekleme ve çıkarma söz konusudur. 

Yeterliğe göre değerlendirme ve yeni teknolojik 

geliĢmeleri modüler öğretim programları sayesinde kısa 

sürede öğretime yansıtabilme esnekliği - modüler öğretim 

programları sonucunda teknolojik değiĢmeye esnek bir 

Ģekilde geçiĢ sağlanmaktadır. 

Bazı derslerde bilgi notları ve kaynak 

kitaplar yoktur. 

Olmayan ders kitaplarının yerine modüllerin 

yazılması mevcutların modüller ile güncellemesi 

sağlanmıĢtır. 

Mesleki Eğitim ile ilgili genel 

müdürlüklerde aynı alanlarda farklı uygulanan 

öğretim programlar mevcuttur. 

Genel müdürlüklere göre aynı alanlarda uygulanan 

farklı programlar, tek öğretim programıyla uluslararası 

standartlar gözetilerek birleĢtirilmiĢtir. 
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1.2.AB ÜLKELERĠNDE MESLEKÎ VE TEKNĠK EĞĠTĠM UYGULAMALARI 

Meslekî ve teknik eğitim, çeĢitli ülkelerin eğitim sistemlerinde farklı biçimlerde yer 

almaktadır. Özellikle sanayileĢmiĢ ülkelerde meslekî eğitim modelleri, verilen eğitimin türü ve 

eğitimin verildiği kuruma göre iki grupta toplanabilir:  

1.2.1 Okul Tipi (Tam Zamanlı) Meslekî Teknik Eğitim Modeli 

8 veya 10 yıl süren zorunlu eğitimden sonra okul içi eğitim ve öğretimdir. Amacı gençleri 

kısa yoldan iĢ piyasasına hazırlamak veya belirli bir baĢarı düzeyini tutturanları yüksek öğretime 

yöneltmektedir. Araç ve gereç yatırımı pahalı olan bu okullarda donanımının sürekli olarak 

yenilenmesi gerekmektedir. Bu model, eğitime önemli ölçüde kaynak ayıran Belçika, Fransa, 

Ġsveç ve Ġtalya gibi ülkelerde uygulanmaktadır. 

ĠSVEÇ 

9 yıllık zorunlu eğitim ile sistemde ek olarak, hem bilinen genel eğitimin hem de meslekî 

eğitimin verildiği yüksek okul ve gönüllü gramer okulu bulunmaktadır. Ġsveç‘te Ġlkokulu bitiren 

çocukların ortalama %90‘ı bir gramer (dil) okuluna gitmektedir. Ġsveç‘te meslekî eğitime önemli 

bir kaynak aktarılmaktadır. Ġsveç eğitim sisteminde sürekli yenilikler yapılmaktadır. ĠĢ 

konumundaki eğitim özeldir. Ama çoğu firma devletten bu amaçla büyük miktarlarda finansman 

desteği almaktadır. Bunu, meslekî eğitimde ve bunların ölçülerini geliĢtirmekte kullanmaktadır. 

ĠĢ piyasası meslek eğitimini desteklemektedir. Ayrıca meslekî okullarda yetiĢtirilen öğrenciler, iĢ 

piyasasının ihtiyaçları düĢünülerek hazırlanmaktadır. Ġsveç eğitim politikasının temel prensibi, 

tüm vatandaĢlara devlet okullarında aynı kalitede eğitim fırsatı vermektir. Bu nedenle açık ve 

esnek bir sistem olan orta öğretimden (genel ya da meslekî ayrımı yapılmaksızın) yüksek 

öğretime giriĢ hakkı herkese verilmiĢtir. YetiĢkinlerin üniversite eğitimine girmelerinin iki yolu 

vardır; geçerli lise derecesine sahip olmak, ya da en az 24 yaĢında olup 4 yıllık iĢ hayatı 

deneyimi bulunmak.  

1.2.2 ĠĢletme-Eğitim Kurumu Modeli 

Bazı AB ülkeleri ile ABD ve Japonya‘da 8–10 yıllık zorunlu eğitim içerisinde baĢlatılan bu 

uygulama 8. veya 10. yıldan sonra okulda teorik ve iĢletmelerde uygulamalı Ģekilde devam 

etmektedir. Almanya‘da ikili eğitim-dual sistemde çalıĢan öğrenci dört gün iĢ yerine, bir gün 

okula gitmektedir. Almanya, Ġsviçre, Avusturya gibi ülkelerde meslek eğitimi, çıraklık eğitimi 

yoluyla yapılmaktadır. 

ALMANYA 

―Ġkili-Dual Sistem‖ olarak adlandırılan Alman meslekî eğitim sistemi esas olarak teorik 

eğitim ile uygulamalı eğitim programlarını bütünleĢtirmektedir. AB ülkeleri içinde en geliĢmiĢ 

meslekî eğitim sistemlerinden birine sahip olan Alman sistemini güçlü kılan unsur, eğitim ile 

istihdam arasında geliĢtirilmiĢ olan sıkı uyumdur. ĠĢletme içi eğitimle, bir meslek okulunda 

haftada 1–2 gün süreli teorik eğitimin birlikte yürütüldüğü Ġkili Sistem daha sonra sürdürülecek 

olan mesleğe yönelik deneyim sağlamakta ve bu tür eğitimden geçen gençler açısından istihdam 

imkânlarını artırmaktadır. Meslekî eğitimin çok yaygın olduğu Almanya‘da genel lise ve meslek 

lisesi diplomalarından birinin diğerinden daha üstün olduğunun söylenmesi söz konusu değildir. 

Almanya‘da genel lise, meslek lisesi veya dual sistemden mezun olanların üniversiteye 

girmelerine bir engel yoktur. Üniversiteye girmek isteyenler ―Abitur‖ adı verilen ve eyaletlerce 

gerçekleĢtirilen sınava girmekte ve bu sınavdan alınan not ile istenen üniversiteye 

baĢvurulmaktadır. Yerinden yönetimin yaygın bir Ģekilde uygulandığı Almanya‘da her bir 

üniversite, bağımsız olarak, öğrencilerin baĢvurularını Abitur‘dan aldıkları nota göre 

değerlendirmektedir.  
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DANĠMARKA 

Yüksek öğretim programları mesleki yeterlilik sağlamakta ve çoğu iĢ piyasasında geçerli 

olan iĢ alanlarına doğrudan odaklanmaktadır. Genel olarak yüksek öğretim; sürelerine ve giriĢ 

zorluklarına göre seviyelere ayrılmıĢtır:  

(a) Kısa Süreli Yüksek Öğretim Programları; meslek okullarında 2 yıllık eğitimden ibarettir.  

(b) Orta Süreli Yüksek Öğretim Programları; geniĢ alanları kapsayan 3–4 yıllık eğitimlerdir. 

(öğretmen, polis, sağlık personeli, kütüphaneci vs) Üniversitelerde 3 yıllık bakalorya eğitimi 

verilir.  

(c) Uzun Yüksek Eğitim Programlarında süre 5–6 yıldır, genel olarak 3 yıllık bakalorya 

(lisans) eğitimini 2 yıllık lisansüstü eğitim takip etmektedir. 

(d) 3–4 yıllık AraĢtırma Programları lisansüstü eğitim olarak uygulanmaktadır. Yüksek 

öğretime girmek için orta öğretimi baĢarıyla tamamlamıĢ olmak gerekir. Meslekî ve teknik 

eğitim mezunları direkt alanlarıyla ilgili kısa dönemli yüksek öğretim programlarına girebilir. 

Ayrıca, ek dersler alarak orta ve uzun dönemli akademik eğitime girebilirler. 

ĠNGĠLTERE 

Ġngiliz eğitim sisteminde 5 – 16 yaĢ arasında, ulusal öğretim (müfredat) programı 

çerçevesinde genel eğitim verilmektedir. Bu yaĢtan itibaren dileyen öğrenciler GCSE (General 

Certificate of Secondary Education) yani genel orta öğretim sertifikası sınavına girip biri ―O‖ ve 

diğeri ―A‖ level tabir edilen toplam 2 yıl süren ve çeĢitli derslerden sınava girerek ve belli 

aĢamaları geçtikten sonra üniversitelere ―A level‖ dan aldıkları puanlar doğrultusunda 

baĢvurmaktadırlar. Bireyin aldığı puanlar üniversite tarafından ele alınmakta, ayrıca bir giriĢ 

sınavı yapılmamaktadır. Eğer öğrenci GCSE sınavına girmek istemiyor ve mesleki eğitime 

geçmek istiyorsa o zaman mülakata girerek ―Modern Apprenticeship (Modern çıraklık)‖ a giriĢ 

yapabilmektedir. NVQ (National Vocational Qualification - Ulusal mesleki yeterlilik) denilen 

CEDEFOP standartlarında kademelendirilen bu sistemin içinde öğrenciler çok farklı 

disiplinlerde eğitim veren ―Technical College‖ denilen Teknik Kolejde eğitim görürken bir 

taraftan da piyasada çalıĢma imkânı bulmaktadır. Dileyen öğrenci mesleki eğitimde 3 yıldan 

sonra yani 3. kademede (level 3) ilgili alanda üniversitenin 2. sınıfına sınavsız geçiĢ 

yapabilmektedir. Eğer öğrenci 4. kademede (level 4), yani meslekî eğitimin 4. yılında 

üniversiteye geçmek isterse, yine sınavsız, üniversitenin son sınıfına geçiĢ yapabilmektedir. 

Mesleki eğitimin her aĢamasında değerlendirme, çalıĢılan iĢletme tarafından yapılmakta ve 

öğrenci dilediği kademede üniversite eğitimine yukarıda belirtilen Ģekilde geçiĢ yapabilmektedir.  

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

AB ülkelerinin meslekî ve teknik eğitim sistemleri arasında bazı farklar göze çarpmaktadır. 

Eğitim sistemleriyle ilgili çalıĢmaların baĢlangıcında tespit edildiği gibi, eğitim sistemleri 

arasında tek bir standart, hatta eĢdeğerlilik mevcut değildir. Bu yüzden mevcut sistemlerin Ģeffaf 

hale getirilmesi, birlikte incelenmesi, mevcut politika ve stratejilerin değerlendirilerek uygun 

yaklaĢımların benimsenmesi esas alınmıĢtır. Uygulanan bu yöntem sayesinde benzerlikler 

yaygınlaĢmakta, eĢdeğerlilikler artmakta ve nihayet belirli bir standart etrafında birleĢmeye 

doğru gidilmektedir. Dolayısıyla AB ülkeleri 20–25 yıldır eğitim sistemlerini yenilemeye 

yönelik reformlar yapmakta, ortak ilkeler üzerinde birbirlerine yakınlaĢmaktadırlar. YakınlaĢma 

sağlanan ilkeler Ģöylece sıralanabilir:  

1. ĠĢ piyasasının taleplerine uyum sağlayan ve değiĢim gösteren bir meslekî ve teknik 

eğitim yapısı kurulmaktadır. 

2. Merkeziyetçi yapı yerine yerinden yönetim (decentralisation) tercih edilmektedir.  
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3. Meslekî ve teknik eğitimin yapılandırılmasında sanayi ve hizmet sektörünü temsil eden 

sosyal ortaklar ile eğitim sektörü birlikte hareket etmektedirler. 

4. Yerel iĢ piyasasını ve ekonomik aktiviteleri temsil eden sosyal ortaklar ile eğitim 

sektörünün bölgesel veya il esasına göre oluĢturulan meslekî eğitimi yönlendiren danıĢma 

ve/veya yönetim kurulları oluĢturulmaktadır.  

5. YaĢam boyu öğrenim ilkesi ve modüler öğretim programları benimsenerek meslek 

alanlarındaki değiĢimle birlikte, genel eğitimden meslekî eğitime geçiĢler kolaylaĢtırılmakta,  

çalıĢanların öğrenim etkinliklerine katılımını arttırmak için uzaktan öğrenim güçlendirilmekte; 

öğrenciye daha önce verilen kararları yeniden gözden geçirme olanağı tanınmakta; eğitim 

kurumları ve üniversiteler arası dikey ve yatay geçiĢler kolaylaĢtırılmakta, sertifikalar 

birleĢtirilerek diplomaya dönüĢtürülebilmektedir. 

6. Belirli bir süre sosyal aktivitelere katılan ve hizmet veren bireylerin orta eğitim ile 

verilecek bilgi, beceri ve olgunluğa eriĢtiği kabul edilmekte, lise diplomasına ihtiyaç 

duyulmadan bu kiĢilere üniversiteye girme hakkı tanınmaktadır. 

7. Zorunlu eğitimden sonra meslekî yönlendirme çalıĢmalarına ağırlık verilmektedir.  

8. Orta öğretimde meslekî ve teknik eğitim ile genel eğitim okullarının çok çeĢitliliği 

giderek azaltılmakta, bunun yerine çok amaçlı modüler öğretim programlı okullar 

geliĢtirilmektedir.  

9. Orta öğretimden yüksek öğretime geçiĢte eĢit koĢullarda rekabete dayalı bir sistem 

uygulanmakta; okul tipine öncelik vermek yerine bireyin baĢarısı dikkate alınmaktadır.  

10. Finansman bütün ülkelerde devlet tarafından karĢılanmasına rağmen, iĢletmelerde 

uygulanan programlara ve meslekî teknik eğitimin finansmanına sosyal tarafların katılımı 

sağlanmaya çalıĢılmaktadır. 

11. AB ülkeleri uygulama ve teorinin birlikte yer aldığı ve büyük çoğunluğu iĢletmelerde 

geçen eğitim uygulamalarına yönelmektedirler. Fransa‘daki gibi okul ağırlıklı yapı yerine 

Almanya örneğindeki iĢletme ağırlıklı yapı tercih edilmektedir. 

12. YaĢam boyu öğrenim ilkesini koruyacak bir meslekî ve teknik eğitim sistemi 

kurulurken iĢ piyasası ihtiyaçları, meslek standartları, eğitim standartları, modüler yapıdaki 

öğretim programları, ulusal yeterlilik sistemi hazırlanmaktadır. 

13. Öğrenci merkezli eğitim sistemine uygun öğretmenlik meslek standartları 

çeĢitlendirilmekte ve geliĢtirilmekte, çeĢitli seviyelerdeki öğretim ve eğitim çalıĢmalarının 

hazırlanmasında UNESCO tarafından geliĢtirilen ISCED–97 olarak bilinen Uluslararası Mesleki 

Öğretim Sınıflandırma Standardı esas alınmaktadır  

1.3. TÜRKĠYEDE MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN 

GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ  (MEGEP) 

Türkiye uzun süredir iĢ gücünün niteliğini yükseltmek ve ekonominin tüm sektörlerinde 

istihdam imkânlarını artırabilmek için mesleki eğitim sistemini geliĢtirmeye çalıĢmaktadır. Bu 

çaba, Türkiye‘nin dünyanın önde gelen ekonomileri arasıda rekabet edebilirliği ve Avrupa 

Birliği‘ne giriĢi bağlamında daha da anlamlı hale gelmiĢtir. 

Türkiye‘nin bu alandaki çabalarını desteklemek amacıyla 1999 AB Helsinki Zirvesi‘nde 

Türkiye‘nin MEDA fonlarından yararlandırılması kararlaĢtırılmıĢtır. Bunun sonucunda Türkiye 

ekonomisinin iĢ gücü ihtiyacıyla, mesleki ve teknik okullarının çıktıları arasındaki boĢluğu 

kapatabilmek amacıyla bazı proje fikirleri geliĢtirmiĢtir. Bu yöndeki ilk adım olarak, 4 Temmuz 

2000 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği arasında Türkiye‘deki Mesleki 

Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesinin (MEGEP) anlaĢması imzalanmıĢtır. 
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Projenin Teknik Yardım Ekibi 30 Eylül 2002 tarihinde çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. 

MEGEP‘in süresi beĢ yıldır. Ġlk altı ayı baĢlangıç dönemi, geri kalan 4,5 yılık süre ise uygulama 

dönemi olarak ayrılmıĢtır. Projenin toplam bütçesi 58,2 milyon Avro‘dur. Bunun 51 milyon 

Avroluk kısmı AB tarafından sağlanan hibe, geri kalan 7,2 milyon Avroluk kısmı ise Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetinin yerel katkısıdır.   

MEGEP’ in genel hedefi; 

1-  Ülkenin sosyo-ekonomik gereksinimlerine cevap vermek. 

2- YaĢam boyu öğrenme ilkelerine dayalı modern, esnek ve yüksek nitelikli bir mesleki 

eğitim sistemini geliĢtirmek. 

Projenin aynı zamanda bu genel hedef kapsamında yakın dönemli hedefleri vardır.  

Bunlar: 

I. Ulusal Yeterlilik Sisteminin oluĢturulmasını da içeren bir ulusal reformun uygulanması 

yoluyla mesleki eğitim sisteminin nitelik ve uygunluğunun geliĢtirilmesi, 

II. Kamu kurumları, toplumsal ortaklar ve iĢletmelerin kurumsal kapasitelerinin ulusal, 

bölgesel ve yerel düzeylerde güçlendirilmesi, 

III. Reform sürecinin uygulanmasına yerel tarafların da dâhil edilmesi yoluyla sistemin 

yerelleĢme sürecinin hızlandırılmasıdır. 

ÖZEL AMAÇ 

Bu genel amacı destekleyen 3 özel amaç mevcuttur. Bunlar;  

• Mesleki eğitimin ulusal gereksinimlerle iliĢkisinin ve niteliğinin iyileĢtirilmesine katkı 

sağlamak, 

• Mesleki eğitimle ilgili kamu yönetiminin, toplumsal ortakların ve iĢletmelerin kurumsal 

kapasitelerinin ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde güçlendirilmesini desteklemek, 

• Mesleki eğitim sisteminin yerinden yönetime geçme sürecini hızlandırmaktır. 

Eğitim ve öğretim alanında MEGEP, eğitim standartlarının geliĢtirilmesine, Ulusal 

Yeterlilik Sisteminin kurulmasına, mevcut öğretim programlarının gözden geçirilmesine, 

yeterliliğe dayalı öğretim programı reformunun yapılmasına, okul ve kurum yöneticilerine, 

eğitimciler ve bakanlık bünyesindeki yerel ve merkezi kamu personeline yüksek kalitede eğitim 

verilmesi amacıyla yenilikçi okul etkinliklerinin ve kurumsal geliĢim programlarının 

hazırlanmasına ve uygulanmasına destek verecektir. 

ĠĢ piyasası alanında MEGEP, iĢ piyasası ihtiyaç çözümlemelerinin yapılmasını ve sosyal 

ortaklar ile iĢ birliği içinde meslek standartlarının gözden geçirilmesini, mesleki eğitim için tüm 

düzeylerde toplumsal ortaklıkların kurulmasını ve Türkiye‘de yaĢam boyu öğrenme kavramının 

araĢtırılıp yaygınlaĢtırılmasını destekleyecektir. Bu alandaki çalıĢmaların temel amacı ise iĢ 

piyasası ile eğitim arasındaki iletiĢimi sağlamaktır. Bu doğrultuda faaliyet alanları, Ġs Piyasası 

Analizi, Meslek Standartları, Toplumsal Ortakların Rolleri, YaĢam Boyu Öğrenme olarak 

belirlenmiĢtir.  

Türkiye'deki iĢ piyasasının, projenin dikkatini çeken bazı yönleri bulunmaktadır. Bunlardan 

birincisi yüksek düzeyde ve uzun süreli iĢsizliktir. Bunun yanında mezun öğrenci ile iĢ piyasası 

arasında bir uyumsuzluğun bulunmasıdır.  

Bir meslek okulunun bulunduğu bölgedeki sanayi kuruluĢları ve Ģirketler o okulun 

mezunlarının gelecekteki ―müĢterileri‖ olacaktır. Doğal olarak meslek okulu mezunlarının iĢ 

piyasasının beklentileri doğrultusunda belirli nitelikler kazanması gerekmektedir. Çünkü Ģirketler 
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ve kuruluĢlar, meslek okullarının öğrencilerine uygulama yapma olanakları sunarak eğitim 

sürecinde de aktif rol alabilirler. Bu nedenle; iĢ piyasasından, mezun öğrencilerin profillerini 

tanımlama ve kalite kontrolünde aktif rol almaları istenebilir. 

Bu bağlamda, hem eğitim sistemi hem de mesleki eğitimin bir an önce çağın gerekliliği 

olan eğitim kalitesine ve dünya standardına kavuĢması için MEGEP‘e hız verilmiĢtir 

Bakanlığımız, mesleki eğitimin ve eğitim sistemimizin geliĢmesi, eğitimde ve meslekte 

dünya standartlarını yakalamak için ülkemizde önce 30 il seçmiĢtir. Mesleki okullarda meslek 

eğitiminin geliĢtirmesi büyük maliyetler oluĢturduğu için bakanlığımız her okulda sadece iki 

bölüm destekleme kararı almıĢtır.  

Türkiye‘de Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesini hedefleyen MEGEP, 

ortaklık ve eĢleĢtirme anlaĢmalarının geliĢtirilmesini, mesleki ve teknik öğretim okulları, eğitim 

merkezleri ve genel öğretim okullarında kapasite oluĢturulması açısından önemli bir araç olarak 

görmektedir. EĢleĢtirme ve ortaklık anlaĢmaları, kendi eğitim kurumlarındaki eğitim ve 

öğretimin kalitesini geliĢtirecek olan yöneticilerin ve çalıĢanların geliĢmesine de katkıda 

bulunacaktır. Bu aynı zamanda çevreyle, özellikle de iĢ dünyası ve sosyal ortaklarla yakın 

etkileĢim sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bunun yanında, özellikle müfredat tasarlama ve kalite 

güvencesi, sınavlar, hizmet sunumu ve öğrencilerle stajyerlerin iĢ yerleĢiminin takip edilmesi 

gibi diğer alanlarda da, AB ülkelerindeki iyi uygulama örneklerini tanıyacaklardır.  

1.4.MODÜLER ÖĞRETĠM PROGRAMI HAZIRLAMA 

Modüler Öğretim programları hazırlanırken önce, kazandırılacak yeterlilikler belirlenir. 

Daha sonra bu yeterliliklere dayalı iĢ ve iĢlem analizi yapılarak iĢlem basamakları yapılır. 

ĠĢlemler ve iĢlem basamakları gruplandırılır. Bu gruplandırmalardan sonra modüller belirlenir. 

Modüller yeterlilikler dikkate alınarak gruplandırılıp sertifika programları oluĢturulur. ġu an 

itibariyle sınıf geçme sistemi uygulandığından derslerin oluĢturulması gerekmektedir. Bu sebeple 

modüller içeriklerine göre kendi arasında gruplandırılarak dersler oluĢturulur. Bu dersler 

çerçevesinde, haftalık çerçeve öğretim programında derslerin öncelik sırasına göre zümre 

öğretmenler kararıyla haftalık programlar oluĢturulur.  

 

MODÜLLERĠN GRUPLANDIRILARAK 

SERTĠFĠKA PROGRAMININ OLUġTURULMASI 

(Meslek seviyelerine ve profillerine göre meslek elemanının sahip olması gereken 

yeterlilikleri kazandıracak modüller seçilerek sertifika programları hazırlanır) 

Meslek Elemanının 

yeterlilikleri: 

1. Yalıtım hesapları 

yapmak 

2. TSE standartlarında 

priz deneyi yapmak 

3. Proje okumak 

4. Bağ atmak  

5. Demir döĢemek 

6. ….  

   Modüller: 

1.Modül: M1 

2.Modül: M5 

3.Modül  : M9 

4.Modül: M7 

5.Modül: M15 

Ders………………..: 

Dersin adı modül içeriklerine 

göre yazılır. 
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PROGRAMLAR 

Dersler, yeterlilikler ve sertifikalar dikkate alınarak dal programının tamamlanması 

için alan programının yıllık ve haftalık çerçeve programına göre zümre marifetiyle dağıtılır. 

MODÜLLER 

 

 ĠĢlem Analizleri, 

 Amaçlar, 

 Ġçerikler, 

 Yeterlilikler 

doğrultusunda yazılır. 

 Uzmanlar, 

  Meslek Elemanları, 

  Sosyal Ortaklar, 

  Program Grubu ile iĢ birliği 

içinde  

 Alan Öğretmenleri 

 tarafından yazılmaktadır. 

MODÜLER ÖĞRETĠM PROGRAMLARI 

GeniĢ tabanlı ve alan/dal esasına göre, Modüler program yaklaĢımı:  

—Esnek 

—Ekonomik 

—Her yaĢta ve düzeyde bireye hitap eden 

—Sertifikadan diplomaya götüren 

—Alan ve dal programları arasında esnek geçiĢ imkânı sağlayan 

—Bölgesel ihtiyaçlara imkân tanıyan program yapısı 

—YaĢam boyu öğrenmeye imkân sağlayan 

—Mesleki yeterliliklerin kazandırılmasına dayalı.  

—Ölçme ve değerlendirme kazanılan yeterliliklerin ölçülmesine dayalı 

—ĠĢ piyasasının ve sosyal ortakların aktif katılımı ihtiyaç analizine göre düzenlenmiĢ 

ve ihtiyaçları karĢılayan, meslek standartlarına dayalı 

1.5.TÜRKĠYE’DE MODÜLER EĞĠTĠM 

1975–79 (MEB) Endüstriyel Eğitimi GeliĢ.  ve ĠĢlevsel YetiĢkinler Eğitimi Projesi 

1979–82 (MEB Eğt. Bil. Fak.) Okul Sanayi OrtaklaĢa Eğitimi OSANOR Projesi 

1989-(ĠLO+ SEGEM) Ġstihdam Edilebilir Beceri Modülleri Sistemi. ĠSEBEM 

1990–1991-(MEB) Lise Mezunlarına Meslek Edindirme LĠMME Projesi 

1990–1993 (ĠLO+Turizm Bakanlığı) Otelcilik Ġkram ve Turizm Eğitim Projesi 

1992- KOSGEB Sanayi Eğitimi Projesi 

1993- MESS Eğitim Vakfı ÇalıĢmaları 

1993–2002 (MEB Kız Tek. Eğit. Gen. Müd.) Mesleki ve Teknik Eğitimi GeliĢtirme 

METGE Projesi  

1995-(Fırat Ü. Tek. Eğit. Fak.) Öğretmen YetiĢtirme Modülü Serisi 
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1999–2001 (ĠçiĢleri Bak. Em. Gen. Md.  Polis Mem. Yüksek Okullar) Modüler Meslek 

Eğitimi Projesi 

Yedinci ve sekizinci beĢ yıllık kalkınma planlarımızda ve Milli Eğitim ġuralarında 

Eğitimde Modüler YaklaĢım konusu yaygın olarak yer almıĢtır. 

1.6.MODÜLER SĠSTEM  

Geleneksel eğitim programının yapısı (içeriği değil) bir yıl boyunca öğretmenlerin 

görevlerini ve öğrencilerin etkinliklerini belirler. Esnek, etkin ve verimli olmayan bu geleneksel 

sistem; öğrencilerde bilgi yoğunluğu oluĢturmakta, bütünsel geliĢime faydalı olmaktan çok zarar 

vermekte, toplumun ihtiyaçlarına da cevap verememekte ve belli sosyal grupların eğitime 

katılımını da engellemektedir. Modüler sistemde ise Eğitim Programının modüler hazırlanması 

iyi bir seçenek olabilir. Belirli (eğitsel, sosyal, ekonomik) sınırlar içerisinde öğrenci istediği 

konuyu, istediği yerde ve kendine uygun bir hızda öğrenebilecektir. Modern iletiĢim araçları 

buna katkı sağlamaktadır. Eğitsel amaçları toplumun, endüstrinin ve hizmet kurumlarının 

taleplerine uygun olarak düzenlemek,  eğitim programının esnek yapıda olmasını 

gerektirmektedir.  

—Modüler Sistem Nedir? 

Modüler sistem eğitim programının tutarlı (coherent) parçalara bölünmesidir. Bölümler 

belirli bir sıra takip eder. Kendi içinde bütündür bölümler (iĢlemler) baĢlar ve biter. 

 

Bir okul idaresi okul için bir modüler sistem oluĢturmak isterse bunu birden fazla ders için 

yapması gerekir. Birden fazla fakat birbirinin yerini almayacak bir yol izleyen modüler sistemin 

Ģöyle bir görünümü olacaktır. 

 

Her bölüm değerlendirilmelidir, çünkü bu modüle aktarılan bilgi ve beceriler diğer 

modüller için gerekli olabilir.  

Bu demektir ki, bilgi ve becerilerin belirlenmesi modüler sistemin önemli parçalarıdır.  
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Modüler sistem, 

 Farklı yürütme sistemleri ve eğitsel profillerde/eğitsel yollarda kullanılabilecek  

 Öğrenci farklılıklarına uyum gösterebilecek 

 Sistem içerisinde tutarlı modüller gerektirir. 

 —Neden Modüler Sistem? 

Eğitim programlarının esnekliği veya modüler sisteme geçiĢleri mesleki eğitim sistemleri 

üzerindeki baskılar bağlamında anlaĢılmalıdır. Bu baskılar: 

I. Ekonomik baskılar: Dünya ekonomisinin uluslararası düzeyde önem kazanması ile 

birlikte; insan kaynaklarını geliĢtirme, bilgi-beceri kazandırma ve rekabet edebilir hale gelme 

üzerinde durulmaya baĢlanmıĢtır. Ekonomi yeni beceriler gerektirmektedir. Bu becerileri mesleki 

eğitimin kazandırması beklenmektedir. Eğitim ile kazanılan uzmanlıkla mesleki uzmanlık 

arasındaki bağlantı genel olarak zayıf, en azından belirsizdir. Son olarak ve belki de hepsinden 

önemlisi, beceri gereksinimleri süratle değiĢmektedir. 

II. Sosyal baskılar: Bu baskılar genç insanların meslekten beklentilerinin artmasından ve 

demografik değiĢikliklerin bunu daha da artırmasından kaynaklanmaktadır.  

III. Yönetimden gelen baskılar: Bunlar kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 

yönetim düzeyleri arasında giderek daha (fazla) karmaĢıklaĢan iliĢkilerden kaynaklanmaktadır. 

Pek çok ülkede yönetimlerin farklı kademeleri eğitim ve yetiĢtirmenin farklı sektörlerini 

denetlemektedir. 

IV. Bireysel baskılar: Bunlar eğitimde bireyi güçlendirme ve gençlerin hem öğrenme 

sürecine hem de onun kazandırdığı becerilere sahip çıkmalarını sağlama isteğinden 

kaynaklanmaktadır. 

—Modüler sistemlerin özellikleri. 

 Esneklik; Modüler sistemleri esnekliğinin en az dört boyutu vardır: Eğitim yoluyla 

elde edilen becerinin bireysel esnekliği. Eğitimin, iĢ piyasasının belirsizlikleri ile 

baĢ edebilecek, çeĢitli mesleklerde ve ortamlarda çalıĢabilecek ve yeni becerileri 

çabucak kazanabilecek iĢçiler yaratması beklenmektedir. Bireysel esneklik klasik 

olarak ders programlarını artırarak, ―öğrenmeyi öğrenmeye‖ ve ―asli‖ becerilere 

ağırlık verilerek ve genel eğitimle yakın iliĢkiler kurarak sağlanır.  

 Eğitim programı esnekliği; Eğitim programı esnekliğini zaman, uzam (mekân) ve 

birey boyutunda tanımlayabildiğimiz için, esasen bu esnekliğin birden fazla boyutu 

bulunmaktadır. Eğitim programının zaman esnekliği, değiĢen beceri 

gereksinimlerine göre programının güncelleĢtirilebilirlik kapasitesidir. Eğitim 

programının mekân esnekliği, programın yerel koĢullara ve yerel iĢ piyasasına 

uygun Ģekilde biçimlendirilebilir olması anlamına gelmektedir. Eğitim programının 

bireysel esnekliği ise programın, öğrencinin tercihlerine göre veya öğrencinin belli 

ihtiyaçlarına göre, özellikle de dezavantajlı durumda olanların ihtiyaçlarına cevap 

verecek Ģekilde biçimlendirilebilir olmasıdır.  
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 Sunum esnekliği; Bu esneklik, öğrencilerin aynı eğitim programını farklı öğrenme 

yöntemleri ve kurumsal bağlamlarda ve değiĢik zaman birimlerinde takip 

edebilmelerini sağlar. Sunum esnekliği aynı zamanda maliyetleri düĢürür ve 

verimliliği artırır; sadece eğitimin ürünleri eĢittir ve pazar bunların en hesaplı 

yoldan elde edilip edilmediğini anlamak için kullanılabilir. Esneklik, farklı 

pedagojik yaklaĢımlar desteklenerek ve eğitimi, 

 Çıraklığı baĢlatan veya geniĢleten, açık öğrenmeyi ve iĢ baĢında öğrenmeyi 

destekleyen, denetimi merkeziyetçilikten uzaklaĢtıran, 

 Eğitim ve yetiĢtirmede ―pazar‖ı destekleyen 

 ―Çıktıya dayalı‖ finansman ve denetim sistemleri geliĢtiren böylece girdi ve 

süreçlerin özgürce çeĢitlenmesini sağlayan 

Biçimde sunan kurumlar aracılığı ile gerçekleĢtirilebilir. 

 Ġzlenecek yolların esnekliği; Bu esneklik eğitime ulaĢımın serbest olması, farklı 

disiplinlerdeki öğrenciler arasında uçurumlar bulunmaması, geçiĢlerin kolay olması 

ve her bir yolun çok sayıda iĢ ve eğitim hedefine açılması anlamına gelmektedir. 

Böylece mesleki eğitim daha fazla öğrenci çekecek, mesleki eğitim gelecekteki 

beceri gereksinimlerinin belirsizliği ile daha iyi baĢa çıkabilecek, bireysel 

seçeneklere açık olacak ve mesleki eğitimin statüsünü yükseltecektir. Ġzlenecek 

yolların esnekliği müfredatın kapsamını geniĢletmek, uzmanlığı geciktirmek, 

modülerleĢtirmek, kredileri aktarma sistemleri oluĢturmak, mesleki eğitim ile genel 

eğitim arasındaki sınırları zayıflatmak ve aralarında köprüler kurmak, giriĢ için 

kolaylaĢtırıcı düzenlemeler yapmak, önceden öğrenilenleri saymak ile sağlanabilir. 

 

Bu ikisinin bir karıĢımını yapmak da mümkündür. 

—Modüler sistemin aĢamaları ve modülün sistem içerisinde iĢlevi 

 Modüllerin amaçları birbirinden farklıdır. Örneğin önkoĢul modülleri. Bu modüller 

öğrencileri bir kurs için baĢlangıç noktası olarak gerekli sayılan bir noktaya (baĢlangıç durumu) 

getirmeyi amaçlar. Ġkinci bir tür modül de temel modüldür ve temel bilgi/becerileri kazandırmayı 

amaçlar. Örneğin; matematik, fizik, mekanik, temel mesleki bilgi/beceriler gibi. Mesleki 

eğitimde en önemli üçüncü modül türü ise profil modülüdür. Bu modüller; çizim, kaynak yapma, 

tesisat döĢeme, elektronik ölçüm, montaj, inĢa vb. gibi asıl mesleki becerilerin kazandırıldığı 

modüllerdir. Bu modüller yeterliliği almak isteyen her öğrenci için zorunlu olarak alınmalıdır. 
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Uzmanlık modülleri ise alanda veya meslekte özel bilgi/becerilere ağırlık verir. Öğrenciler ilgi 

ve yeteneklerine göre seçtikleri alana uygun uzmanlık dalı seçmekte özgürdürler. Her öğrencinin, 

okulun sunduğu yelpazeden seçimler yapması gereklidir. 

 

Bazı modüller öğrencileri karĢılaĢacakları güçlükler konusunda eğitir. Bu modüller 

öğrencinin bilgi veya becerisindeki bir boĢluğu doldurur. Bu düzeltici modüller olmadan bir 

modüler sistem tamam sayılmaz.  

—Öğrenme hızında farklılık.  

Belirli sınırlar içerisinde her öğrenci farklı hızlarda öğrenir. Bu durum; öğretmenin veya 

eğitmenin çalıĢmalarına ve öğrencinin ilerlemesinin düzenlenmesinde etkili olacaktır. Hollanda 

da buna ek bir problem daha vardır. Hollanda hükümeti mesleki eğitimi bir verimlilik oranına 

göre finanse etmektedir, bu her öğrencinin çalıĢmasını varsayılan zaman içerisinde bitireceği 

anlamına gelmektedir. YavaĢ öğrenenler için daha az para ödenmektedir 

—Önceki çalıĢmaların dikkate alınması.  

Modüler sistemlerde, önceki çalıĢmalarla kazanılan bilgi ve becerileri ödüllendirmek 

mümkündür. Bu durum kursun kısaltılmasını sağlar. 

—Öğrencinin uygunluğu.  

Modüler bir program uygulamadan önce öğrenci ile ilgili bazı soruların sorulması 

gereklidir.  

— Bu öğrenciler bağımsız çalıĢmayı becerebiliyorlar mı? Beceremiyorlar ise ne yapmalı? 

— Bağımsız çalıĢmayı takdir ve tercih edecekler mi? Etmeyeceklerse ne yapmalı? 

— Bu öğrencilerin okuma becerileri metin halindeki yönergeleri takip etmek için yeterli mi?  

 — Sadece basit sözcükler ve resimlerden oluĢan eğitsel materyaller ―engelli‖ çocukları       

yönlendirmek için yeterli mi? Değilse bunu aĢmak için neler yapılabilir? 

—Bu yöntemle öğrenmek için yeterli zamanları var mı, Yoksa bunu aĢmak için ne yapmalı? 

—Öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini biliyorlar mı? Bu tür bir öğrenmeye 

baĢlamadan önce uygulamalarla birleĢtirilmiĢ bir yönerge var mı? 
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—Bu öğrenme yöntemi öğrencilerin toplam iĢ yükünü nasıl etkiler? 

Bu sorular daha sonra değerlendirmede faydalı olacak sorulara yol açmalı ancak; modüler 

sistemin oluĢturulması ve uygulanmasından önce de bir Ģeyler düĢündürmelidir. 

—Öğretmenin Uygunluğu 

 Öğretmen veya eğitmenin öğrenme ortamının bir parçası olduğu açıktır. Öğretmen ya da 

eğitmen farklı eğitim ortamlarını nasıl değerlendireceğini bilmelidir. Öğrenme süreci içerisinde 

öğretmen veya eğitmenin yeri de sorgulanmalıdır.  

Öğretmen veya eğitmenin görevi her modül veya modül dizisi için uygun eğitsel 

yöntemleri tasarlamak, oluĢturmak ve uygulamaktır. Öğretmenin bu iĢler için hazırlanması 

burada sorgulanacaktır.  

—Öğrenme ortamının uygunluğu 

Eğitimin amaçları çok çeĢitli olabilmekte ve belirli öğretim bileĢenleri çerçevesinde; bilgi, 

beceri ve tutumlarla ilgili öğrenme süreçlerine karĢılık gelmektedir. Öğrenme sürecinde istenilen 

sonuçlara ulaĢmak için bir öğrenme ortamının gerekli olduğu açıktır. Öğrenme ortamı öğrenme 

sürecinin bir aracıdır. Öğrenme sürecinin düzenli ve etkili yürümesi için gerekli koĢulları 

oluĢturur. Öğrenme ortamı kavramı eğitim veya öğretim amaçları ile iliĢkilidir. Farklı eğitim ve 

öğretim amaçlarına bağlı olarak öğrenme ortamları da çeĢitlilik göstermektedir. Amacına uygun 

düzenlenmemiĢ eğitim ortamları öğrenmeyi olumsuz etkileyebilir. Öğrenme ortamını 

desteklemek açısından çevre Ģu taleplere cevap verebilmelidir: 

- Ortam, amaçlanan öğrenme etkinliklerini gerçekleĢtirebilmek için gerekli tüm donanıma 

sahip olmalıdır. 

- Ortam gerekli zihinsel, fiziksel ve duyuĢsal alanda uyarıcı olan öğretim araçlarıyla 

donatılmalıdır. 

- Ortam olabildiğince gerçekçi olmalıdır. 

- Ortam modeller içermeli ve örnek teĢkil etmelidir. 

- Ortam öğrenme sürecinin yönlendirilmesini öğrenciye bırakmalıdır. 

- Ortam öğrenciye gidiĢatı konusunda bilgi edinme olanağı tanımalıdır. 

Sözü edilen bu talepler, modülün uygulanmasından önce ve sonra cevaplanması gereken 

uygun sorulara dönüĢtürülebilir. 

Öğretmen destekli öğrenme ortamları: Burada öğretmen belirleyici, denetleyici kiĢidir. 

Öğrenci, öğretmenin aktardığı bilgilere bağımlıdır. Öğretmen hem uzman hem de bilgi 

kaynağıdır. Ayrıca yönlendiricidir de. 

İşbirliğine dayalı öğrenme ortamları: ĠĢbirliği bu öğrenme kategorisinin anahtar 

sözcüğüdür. Öğrencilerin kendi aralarındaki iĢ birliği ile öğrenme olduğu gibi öğretmenin 

öğrenciler arasındaki iĢ birliğine dayalı öğrenme de çok etkilidir. Bu durumda öğretmenin 

öğrencilere ayıracağı zamanı eĢit düzeyde tutması gerekir.  

Kendi kendine öğrenme ortamları: Burada kendi kendini motive etmek anahtar sözcüktür. 

Ġlke olarak öğretmen hizmet veren değil yönlendiren konumundadır. En fazla yardımcı olarak 

adlandırılabilir. Öğrenci bilgiyi ve beceriyi, iletiĢim teknolojilerini kullanarak, bağımsız olarak 

öğrenir ve uygular.  
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1.7.MODÜL 

        Modül; 40 ders saati kadar çalıĢma süresi, bir öğrenme bütününün tutarlı bir parçası olma ve 

öğrenme amaçlarına sahip (ĠĢ ve iĢlemler ve basamakları, faaliyetler vb.) olma öğelerini içeren 

bir öğrenme aracıdır. Veya bireysel öğretime dayalı, baĢlangıcı ve sonu olan, kendi içinde 

bütünlük gösteren, sistematik bir çerçevede düzenlenmiĢ öğretim yaĢantılarından oluĢmaktadır. 

Öğrenmenin içeriğini, eğitim-öğretimin amaçları belirler. Amaçlar; durumları, verileri, 

formülleri ve süreçleri tutarlı bir Ģekilde açıklamak için hazırlanmıĢ metinler, çizimler ve 

görüntülerdir. Fakat bazen konunun mu yoksa amaçların mı önemli olduğu tartıĢılır. Eğitsel 

açıdan amaçların daha önemli olduğu bilinmektedir. 

Bir modülün öğrenme içeriği ile ilgili sorular ise: 

- Ġçerik tüm amaçları kapsamakta mıdır? 

Ġçerik söz konusu öğrenci tipinin anlayabileceği (çok soyut, uzun cümleler vb.) biçimde 

midir? Öğrenme içeriği amaçlara aktarılır. Eğer bu aktarım uygun değilse içeriğin gözden 

geçirilmesi gerekir. Geleneksel olarak kitaplar içerik belirlenmeden önce vardır. Eğer elde daha 

iyi kitap yoksa öğretmen çalıĢma yönergesi vermelidir. Bazen öğretmenlerin kendi ders 

programlarını hazırlamaları ya da belirli bir öğrenci grubu için (konuya % 100 uygun olmayan 

kaynak bulunamadığında) el kitapçığı yazmaları yararlı olabilir. Ancak bu durum öğretmenlerin 

pek çoğunun becerisini, iĢ yükünü ve olanağını aĢabilir. 

- Öğrenme süreci içeriğinin seçimini kolaylaĢtırıyor mu? 

- Tüm amaçlar aĢağıdaki kriterleri içeriyor mu? 

1. Öğrenci davranıĢını tanımlayan davranıĢsal bir yön, bir fiil 

2. Ġçerikte öğrenci davranıĢının özünü tanımlayan bir yön 

3. DavranıĢın sergileneceği koĢullar 

4. Asgari standartlar, öğrenci davranıĢının göstereceği bir dizi ölçüt. 

5. Öğrenci veya ders kitabı ile ilgili bilgi 

6. Süreçle ilgili bir görev/ödev kitabı 

7. Değerlendirme bölümü 

Değerlendirmeyi ilgilendiren bir dizi soru bulundurmaktadır. 

1. Değerlendirmenin nasıl yapılacağını öğrenci net olarak biliyor mu? 

2. Öğrencinin hangi koĢullarda geçip kalacağını önceden biliyor mu? 

3. Öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için bir araç var mı? 

Modül çeĢitleri: 

 Ġçerik açısından 

- Teori modülü 

- Pratik modülü 

- ÇalıĢtay modülü 

- KarıĢık modül 
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 ĠĢlev açısından 

- Temel modül: Örnek konular; fizik, matematik, temel teknoloji vb. 

- Profil modülü: Bu modüller belirli bir mesleki eğitim yolunun standart 

parçalarından oluĢur, tüm alan öğrencilerine zorunludur. 

- Düzeltici modüller: Bu modüller öğrencinin bilgi ve becerilerindeki boĢlukları 

doldurmayı hedefler. 

- Uzmanlık modülü: öğrenciler çalıĢmalarının son yılında (veya döneminde) 

alanlarına uygun bir konuya zaman ayırmakta serbesttirler 

 ÇalıĢma yükü/ çalıĢma saatleri oranı 

- 40/32 Modülleri: 40 saat toplam çalıĢma, bunun 32 saati yüz yüze eğitim, 8 saati 

ise öğrencinin bireysel öğrenme için ayrılan çalıĢma yüküdür. Bu modüller öğrenci 

çalıĢmalarında uygulama konuları içermektedir. 

- 40/16 Modülleri: 40 saat çalıĢma, 16 saati yüz yüze eğitim. Bunlar teorik konuları 

içermektedir. 

- 40/8 Modülleri: Bunlar kendi kendine öğrenme modülleridir, materyaller kendi 

kendine öğrenmeye uygundur. Öğretmen öğrenme sürecinde sadece 8 saat rehber 

rolündedir. Öğrenme seviyeleri arttıkça bireysel öğrenim artmaktadır. 

1.8.BĠR MODÜLÜN YAPISI 

1. Öğrenciler için rehber kitapçıkta;  

- Modülün içeriğini anlatan giriĢ, modülün söz konusu çalıĢma eğitim profili ile 

ilgisinden de söz edilir.  

- BaĢlangıç Ģartları; öğrencinin modüle baĢlamadan önce sahip olması gereken bilgi 

ve becerileri içerir. 

- Ön test; öğrencinin baĢlangıç Ģartlarına uygun olup olmadığını anlamak için 

yapılan bir testtir. 

- ÇalıĢma yükünün saatler ve eğitsel birimlere (derslere) göre tanımlanması. 

Modülün zorluk derecesinin öğrenciye anlatılması de yararlı olur. 

- Öğrenmenin amaçları ve içeriği öğrenci tarafından çok iyi kavranmalıdır.  

- ÇalıĢma düzeni, çalıĢma görevleri ve çalıĢma yönergeleri veya ipuçları. ÇalıĢma 

etkinliklerinin bir planını öğrenciye vermek faydalı olacaktır. 

- Rehberliğin tanımı ve bundan kimlerin sorumlu olduğu 

- Değerlendirme yöntemi ve değerlendirme standartları öğrenciye net olarak 

belirtilmelidir. 

2. ÇalıĢmanın içeriği veya ders kitabı görev kitapçığında; 

- GiriĢ 

- Gerçek davranıĢlar olarak öğrenmenin amaçları (fiiller) 

- Ġçerik (bölümler) 

- BitiĢ bölümü 

- Bibliyografya 

- Ekler 
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3. Öğretmen için rehber kitapçıkta; 

- GiriĢ bölümünde Modülün amacı ve tasarımının kısa bir tanımı, çalıĢma yükü ve 

ders saati sayısı belirtilmiĢtir. 

- Konuların genel bir sunumu ve modülün genel çerçeve veya profil içerisindeki 

konumu bulunur. 

- Eğitsel bilgi ve yönergeler bulunur. 

- Öğretmen, rehber veya danıĢmanın rolü ve görevleri bellidir. 

- Sınavlar, sınav süreçleri ve değerlendirme süreçleri vardır. 

- Modülün uygulanmasında kullanılan materyallerin değerlendirilmesi bulunur.   

1.9.BĠR MODÜLÜN ĠÇERĠĞĠ  

Modüler sistemin en basit oluĢumu mevcut eğitsel konuların içeriğini bir zaman çizelgesi 

dâhilinde eĢit ve tutarlı kısımlara ayırmaktır. Basit modüler sistemde her konunun içeriği sırayla 

özümsenecek bölümlere ayrılmıĢtır. Modüllerin bireysel ya da grup çalıĢmasına uygun olması 

gerekir. Bu da sistemi baĢlatmadan önce okulun büyük yatırımlar yapmasını gerektirmektedir. 

Her öğrenciye kendi hızında ilerleme fırsatını tanımak için yıl içinde çeĢitli değerlendirme 

dönemleri düzenlenmelidir. Yeni bir modüle geçmeden önce mevcut modül 

değerlendirilmemiĢse baĢlangıç koĢullarına özellikle dikkat etmek gereklidir. Eğitimdeki 

etkinliklerin düzenlenmesi öğretmen merkezli değil öğrenci merkezli olmalıdır. Sonuçta bu 

sistem konu bazında baĢlatılamaz, fakat yıl bazında baĢlatılması kaçınılmazdır. Bu durumda bir 

önceki yıllık sisteme göre sene tekrarına kalan öğrenciler için özel düzenlemeler gerekecektir.  

Her yetiĢtirme kursunda: 

 EĢitleĢtirici giriĢ modülleri, 

 Temel modüller, 

 Zorunlu temel modüller, 

 Seçmeli farklılaĢtırıcı modüller, 

 Ġleri uzmanlaĢma modülleri. 

Bu modüllerin tasarımı:  

 Tamamen farklı kültürel birikime sahip öğretmenler arasında iĢ birliğini; 

 Bölüm eğitim programının dikkatle incelenip yeniden gruplandırılmasını;  

 Yönlendirme etkinlikleri konusunda bir öğretmen grubunun hazırlanmasını; 

 Okul zaman çizelgesinin tamamen değiĢtirilmesini; 

 Bakanlığın onayını gerektirir. 

Fakat modüler sistemin tam faydası öğrencileri motive etmesinden ve mesleki 

uygulamalarla gerçekçi bağlar kurmasından gelmektedir. Eğer modülün özü yaratıcı konular 

içeriyorsa sistem esnek ve güncel olmalıdır. Modüller sıklıkla birden fazla bölümde kullanılırlar. 

Bu nedenle okul düzeyinde veya ulusal düzeyde dikkatli bir tasarım gerekir. Böyle bir modüler 

sisteme geçilmesi, birinci sınıflar için uygulamaya baĢlamadan birkaç yıl önce sıkı hazırlıklar 

gerektirir. Sonuçlar alınıp bir değerlendirme yapılabilmesi için de birkaç yıl uygulama yapılması 

gerekir. Bu nedenle, bu tür bütünlüklü modüllerin uygulanması ancak birinci ve/veya ikinci çeĢit 

modüllerin denenmesinden sonra gerçekleĢtirilmektedir. 
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1.10.MODÜLER SĠSTEMDE ÖNERĠLEN ZÜMRE TOPLANTILARI 

Meslekî ve Teknik Ortaöğretim okul ve kurumlarının 11. ve 12. Sınıflarda okutulacak 

derslerin ve modüllerin belirlenmesi amacıyla yapılan/yapılacak olan zümre öğretmenler kurulu 

toplantısındaki iĢ ve iĢlemler ile alınacak kararların aĢağıda belirtilen hususlara göre yapılması 

önerilmektedir. 

 Zümre öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararlar ve bu kararların uygulanması; 

Mesleki Teknik Eğitim Yönetmeliği, MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav 

Yönetmeliği, Öğretim Programları Ġle ilgili genel açıklamalar, MEGEP Uygulamaları ile ilgili 

genelgeler ve diğer açıklamalar doğrultusunda yürütülmelidir. Uygulamaların aĢağıda yapılan 

önerilere göre gerçekleĢtirilmesinden okul idarecileri sorumludurlar. Okul müdürlükleri bu 

açıklamaları okuldaki ilgili tüm birim ve kiĢilere duyurmalıdırlar.  

Buna göre; 

 Zümre öğretmenler kurulu toplantısında okulda açılacak alan ve dalların belirlenmesinde, 

dallarda okutulacak ders ve modüllerin belirlenmesinde çevre ve okulun koĢulları dikkate 

alınmalıdır. Bu nedenle sektör ile iletiĢim halinde olan koordinatör öğretmenlerin görüĢ ve 

önerileri zümre toplantısına yansıtılmalıdır. 

Zümre öğretmenler kurulu toplantısı; Çerçeve Öğretim Programında yer alan açıklamalar, 

yayımlanan genelgeler, diğer açıklamalar ve ilgili diğer mevzuata uygun Ģekilde 

gerçekleĢtirilmelidir. 

Zümre öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararlarda, bu kararların nedenleri ve 

dayanakları belirtilmelidir. 

Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısında Yapılacak ĠĢlemler 

1. Çevrenin eğitim ihtiyaçlarına, sektörün istihdam olanaklarına, okulun donanım, 

öğretmen ve diğer koĢullarına, öğrencilerin ilgi, istek ve yönelimlerine göre öğrencilerin 

seçebileceği dalların belirlenmesi, 

2. Eğitimi verilecek dal/dallara ait çerçeve öğretim programlarının ve yeterlilik tablolarının 

incelenmesi, 

3. Okutulacak dalın/mesleğin gerektirdiği temel yeterliliklerin belirlenmesi, 

4. Belirlenen yeterliliklerden 10. sınıfta kazandırılan yeterlilikleri çıkartarak 11. ve 12. 

sınıfta kazandırılacak yeterliliklerin belirlenmesi, 

5. 11. ve 12. sınıfta kazandırılacak yeterliliklere göre program içeriklerinden ve 

modüllerden yararlanılarak hangi modüllerin uygulanması gerektiğinin belirlenmesi, 

6. Tespit edilen modüllere göre öğrencinin 11. ve 12. sınıfta alacağı dersler aĢağıdaki 

hususlara göre belirlenir; 

 Öncelikle, haftalık ders çizelgelerinde dal dersleri bloğunda yer alan 11. ve 12. 

sınıflara ait dersler ile bu derslere ait modülleri inceleyiniz. Dalın/mesleğin kazandırılması 

gereken yeterlilikleri ile örtüĢen dersler ve bu derslerin modüllerini seçerek öğrencinin 11. ve 12. 

sınıfta alacağı derslere göre, 

 Kazandırılması gereken yeterlilikler ile seçilen derslerin modülleri örtüĢmüyor ise 

çerçeve öğretim programlarının dal dersleri bölümünde yapılan açıklamalara göre seçilen 

derslerin modüllerinin bir kısmının çıkarılması veya uygun olan baĢka dersler içerisindeki 
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modüllerin gerekli olanlarının buraya aktarılması sonucunda öğrencilerin 11. ve 12. sınıfta 

alacağı dersler ve modüllere göre, 

 Dal/Dallara göre öğrencilerin 11. ve 12. sınıflarda alacağı dersler ile bu derslerin 

modülleri yukarıda anlatıldığı üzere, çerçeve öğretim programlarının sonunda o mesleğin/dalın 

yeterlilikler tablosundaki kriterlere göre  

belirlenmesi esastır.  

 

7. Ders saatlerinin, ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları incelenerek ve modül 

süreleri de dikkate alınarak belirlenmesi, 

8. Modüllerin, 11 ve 12. sınıflarda toplam haftalık ders saati, modül önkoĢulluk ilkesi ve 

okulun imkânları da göz önünde bulundurulacak Ģekilde düzenlenmesi, 

9. Okutulacak dal/dallar için belirlenen dersler ve modüllere göre tespit edilen süreler 

doğrultusunda; öğretmenlerin yıllık ve günlük planlarının oluĢturması, 

10. Staj ve iĢletmede beceri eğitimi faaliyetlerinin, Mesleki Teknik Eğitim 

Yönetmeliği‘nin ilgili bölümlerindeki açıklamalar doğrultusunda planlanması, 

11. Çerçeve öğretim programı e haftalık ders çizelgelerinde ―ortak Alan 

Dersleri‘ndeki dersler ile dalın zorunlu olarak alınması gereken derslerin ders saati dâhil 

modüllerinde ve içeriklerinde değiĢiklik yapılmadan uygulanmasının zorunlu olduğu,‖ 

12. Ortak alan ve dalın zorunlu olarak alınması gereken derslerin haricindeki dal ve 

diğer ders ve bunların modülleri için belirlenen sürelerin bir öneri olarak hazırlandığı 

düĢünülerek bu ders/modül süre ve içeriklerinde değiĢiklik yapma yetkisinin okullarda olması 

nedeniyle, derslerde ve modüllerde yapılması gereken her türlü değiĢiklik hakkında, çevrenin ve 

okulun imkanlarını dikkate alarak zümre öğretmenler kurulu kararıyla Genel Müdürlüğün ilgili 

birimine bilgi verilmesi, 

13. Okullarda uygulanmaya baĢlayan bu sistemin,  zümre öğretmenler kurulu 

toplantısında alınan kararlar ve ilgili mevzuattaki açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi, 

gerekmektedir. 
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OKULLARDA ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISINDA 

YAPILACAK ĠġLEMLERE YÖNELĠK ÖNERĠLER 

ĠġLEMLER ÖNERĠLER 

1. Öğrencilerin seçebileceği dalları, 

öğrencilerin ilgi, istek ve yönelimlerine, 

çevrenin eğitim ihtiyaçlarına, mezunların 

istihdam olanaklarına, okulun donanım, 

öğretmen ve diğer koĢullarına, göre 

belirlemek 

Okulda açılmasına onay verilen alanlar ve 

dallar hakkında; okul idaresi, MEGEP Internet 

sayfası, program koordinatörleri ve ekte verilen 

iletiĢim adreslerinden bilgi edinebilirsiniz. 

2. Eğitimi verilecek dal/dallara ait 

çerçeve öğretim programlarını, program 

içeriklerini ve yeterlilik tablolarını 

incelemek 

Çerçeve öğretim programları, yeterlilik 

tabloları ve diğer dokümanları hakkındaki bilgileri, 

okul idaresi, MEGEP Internet sayfası, Alan 

Programını hazırlayan program koordinatöründen 

edinebilirsiniz. 

3. Okutulacak dalın/mesleğin 

gerektirdiği temel yeterlilikleri belirlemek 

Yeterlilik tablolarından ve eğitim 

standartlarından yararlanarak, sektör temsilcileri ve 

koordinatör öğretmenler ile iĢ birliği yaparak 

dalın/mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri 

listeleyiniz.  

Listenizdeki yeterlilikler ile programdaki 

yeterlilik tablosu arasında farklılık var ise 

yeterliliklerde farklılığa sebep olan nedenleri 

belirtiniz. 

4. Belirlenen yeterliliklerden 10. sınıfta 

kazandırılan yeterlilikleri çıkartarak 11 ve 

12. sınıfta kazandırılacak yeterlilikleri 

belirlemek 

10. sınıflarda kazandırılması önerilen 

yeterlilikler mesleğin temelini oluĢturan ve alana 

temel olan bilgi ve becerileri kapsamaktadır. Bu 

nedenle alanın tüm alt dallarında alınması 

zorunludur. 

5. 11 ve 12. sınıfta kazandırılacak 

yeterliliklere göre program içeriklerinden ve 

modüllerden yararlanılarak hangi modüllerin 

zorunlu alınması gerektiğini belirlemek 

Alanın alt dallarına ait modülleri inceleyerek 

öğrencilere dalın yeterliliklerini kazandıracak 

modülleri seçiniz. 

6. Tespit edilen modüllere göre 

öğrencinin 11 ve 12. sınıfta alacağı dersleri 

belirlemek 

Seçtiğiniz modüllerin ait olduğu dersleri 

belirleyiniz. Modülleri programda önerilen 

derslerden farklı derslerde uygulamak isterseniz 

bunun gerekçesini belirtiniz. 

Seçilen derslerin içerisinde dala ait çerçeve 

öğretim programında belirtilen zorunlu 

derslerin/(*)yıldızlı derslerin mutlaka yer alması 

gerektiğini unutmayınız. 

 

7. Belirlenen derslerin ders bilgi Sürelerin içerik için yeterli olup olamadığına 
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formalarını ve modül bilgi sayfalarını 

inceleyerek, modüllerin sürelerini dikkate 

alarak ders saatlerini belirlemek 

dikkat ediniz. 

Ders bilgi formlarında belirtilen ders saati 

sayıları, modül bilgi sayfaları ile iĢlem analiz 

formlarında yer alan sürelerden yararlanılarak 

hesaplanmıĢtır. Ders bilgi formlarında yer alan 

süreler tavsiye niteliğindedir. Derslerde, 

kazandırılacak yeterliliklerin özelliklerine, okulun 

sahip olduğu imkânlara, öğrenci sayısına vb. 

etkenlere göre belli oranda değiĢiklik yapılabilir. 

Modüllerin sürelerinden yararlanılarak 

haftada okutulması gereken ders saati belirlenir. 

 Örneğin A dersi 4 modülden oluĢan bir 

derstir. 

 1. Modül    40  /  32 

 2. Modül    40  /  32 

 3. Modül    40  /  24 

 4. Modül    40  /  16 

Toplam 160/ 104  

Hesaplanan toplam değeri bir eğitim-öğretim 

yılı için düĢünülen 36 hafta sayısına bölünür. 

Hesaplanan bu değerler üste yuvarlanır. 

160/36=4,44 = 5  

104/36=2,88 =3 

Bu dersin ders saat sayısı en fazla 5 en az 3 

ders saati olarak planlanabilir.  

(Ders saati sayısı belirlenirken; ders bilgi 

formunda önerilen ders saati sayılarının dikkate 

alınmasının öğrenci nakillerinde de kolaylık 

sağlayacağı düĢünülmektedir.) 

8. Derslerin, 11 ve 12. sınıflarda 

toplam haftalık ders saati, modül önkoĢulluk 

ilkesi ve okulun imkânları da göz önünde 

bulundurulacak Ģekilde 11 ve 12. sınıflarda 

hangi derslerin verileceğini belirlemek  

Dersleri ve modülleri sıralarken basitten 

karmaĢığa, kolaydan zora uygun olmasına dikkat 

ediniz. 

Meslek ve Anadolu Meslek Liselerinde 

uygulanan 24 saatlik ĠĢletmelerde Beceri Eğitimi 

dersini unutmayınız. 

Belirlenen toplam ders saati sayısı çerçeve 

öğretim programında yer alan süreden az ise diğer 

dallara ait sayıyı dolduracak ders/dersleri seçiniz. 

Dal programında uygulanacak; hangi yılda, 

hangi dersin, ne kadar süre ile verileceğini gösterir 

bir çizelge hazırlayınız. 
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9. Okutulacak dal/dallar için belirlenen 

dersler ve modüllere göre tespit edilen 

süreler doğrultusunda öğretmenlerin yıllık ve 

günlük planları oluĢturmak 

Günlük ve yıllık planlarınızı; ders bilgi 

formları, modül bilgi sayfalarına göre bireysel 

öğrenme faaliyetlerine olanak tanıyacak Ģekilde 

oluĢturunuz. 

10. Staj ve iĢletmede beceri eğitimi 

faaliyetlerini Mesleki ve Teknik Eğitim 

Yönetmeliği‘nin ilgili bölümlerindeki 

açıklamalar doğrultusunda planlamak.  

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği‘nin 

ilgili bölümlerini detaylı olarak inceleyiniz. 

Öğrencilerin staj ve iĢletmede beceri eğitimi 

faaliyetlerini yönetmeliğe, ilgili diğer mevzuata, 

okulun türüne ve çevredeki sektörün koĢullarına 

göre planlayınız. 

11. Derslerde ve modüllerde yapılması 

gereken her türlü değiĢiklik hakkında, 

çevrenin ve okulun imkânlarını dikkate 

alarak zümre öğretmenler kurulu kararıyla 

Genel Müdürlüğün ilgili birimine bilgi 

verilmesi 

Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler ve 

zorunlu derslerde değiĢiklik yapılması tavsiye 

edilmez.  

Ancak mutlak değiĢiklik yapılması gerektiği 

durumlarda; gerekçe ayrıntılı olarak yazılmalı ve 

ilgili birimlerle iletiĢime geçmelisiniz..  

12. Zümre öğretmenler kurulu 

toplantılarında alınan kararlar doğrultunda 

tüm eğitim öğretim faaliyetlerini ilgili 

mevzuat doğrultusunda yürütmek 

Okullarda eğitim ve öğretim faaliyetleri 

mevzuatta önerildiği doğrultuda yürütülmektedir. 

Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili yönetmelik 

ve genelgeleri edininiz ve ayrıntılı olarak 

inceleyiniz.  

Mevzuat değiĢiklikleri için okulun bağlı 

bulunduğu genel müdürlüğün ilgili birimi ile 

iletiĢim kurunuz. 

Zümre Öğretmenler Kurulunda Yararlanılacak Belge ve Dokümanlar 

1. Alana Ait Öğretim Programları 

a-Çerçeve Öğretim Programları 

 Öğretim Programı Ġle Ġlgili Genel Açıklamalar 

 Programların Uygulanmasına ĠliĢkin Açıklamalar 

 Çerçeve Öğretim Programı Haftalık Ders Çizelgeleri 

 Alan/Dal Derslerine ĠliĢkin Açıklamalar 

 ĠĢletmelerde Beceri Eğitimine ĠliĢkin Açıklamalar 

 Seçmeli Derslere ĠliĢkin Açıklamalar 

 Ders Tanımları ve Amaçları 

 Ders Tabloları (Ortak Dersler, Alan Ortak Dersleri, Dal Dersleri ve Seçmeli Dersler 

Tabloları) 

b-Ders Bilgi Formları 

c-Modül Bilgi Sayfaları 

2. Öğretim Materyalleri/Modüller  

3. 2006/90 sayılı genelge (modüler program uygulamaları hakkında açıklamalara iliĢkin 

genelge) 

4. Mesleki Teknik Eğitim Yönetmeliği‘nin ilgili bölümleri 
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5. MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği 

6. Projeler Koordinasyon Merkezi BaĢkanlığının 13.10.2005 tarih ve 4444 sayılı MEGEP 

uygulamalarına iliĢkin yazısı 

7. MEGEP tarafından hazırlanan ―Uygulama Kılavuzu‖ (Öğretim Programları Ve Modüler 

Öğretim Uygulama Kılavuzu) 

8. www.meb.gov.tr, www.megep.meb.gov.tr www.etogm.meb.gov.tr, 

www.ktogm.meb.gov.tr ve www.ttogm.meb.gov.tr sayfalarında mevzuat ve geliĢmeler ile 

ilgili yayınlanan güncel açıklamalar ve dokümanlar. 

1.11.MODÜLER SĠSTEMDEKĠ UYGULAMADA KARġILAġILAN SORUNLAR. 

 2005–2006 eğitim-öğretim yılından itibaren orta öğretim 4 yıla çıkarılmıĢtır. 9. sınıf, 

genel liseler ile meslek liselerinde ortak sınıf olarak kabul edilmiĢ, öğretim programları da buna 

göre hazırlanmıĢtır. Ancak genel müdürlüklere bağlı bazı okul türlerinde farklı dersler ve süreler 

uygulaması olumsuzdur. Yatay geçiĢlerde sorunlar yaratmakta, eĢitlik ve birliktelik kavramlarına 

uygun değildir. Tanıtım ve Yönlendirme dersi ile öğrencinin eski sisteme oranla meslek seçimini 

daha bilinçli yaptığı kesindir. Burada alanları tanımada fazla bir sorun olmamakla birlikte 

öğrencinin kendi yetenek ve isteklerini öğrenmede rehberlik hizmetlerinin yetersiz kaldığı 

görülmektedir. Dolayısıyla öğrenci yetenek ve isteklerine uygun meslek eĢleĢmesi çok nitelikli 

olamamaktadır. Ayrıca öğrencinin 9. sınıf sonunda baĢka bir okulu tercih edip gitmesinde 

bürokratik, ekonomik ve psikolojik engeller vardır. Yani geçiĢler çok pratik değildir. 

 Yapılan çalıĢmalar sonucu 42 alan 197 dal oluĢturulmuĢtur. Bu alan ve dal düzenlemeleri 

ISCED 97 esas alınarak hazırlanmıĢtır. Eski uygulamada Motor Bölümünden mezun olan 

öğrenci Motor bölümü diploması alıyordu. Yeni uygulama ile Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı 

adını almıĢtır ve bu alan içerisinde Otomotiv Elektromekanik, Otomotiv Gövde, Otomotiv Boya, 

ĠĢ Makineleri, Tarım Makineleri dalları bulunmaktadır. Temel yeterlilikleri alan öğrenci seçmiĢ 

olduğu dalın eğitimini alarak dal sertifikasını ve alan diplomasını alacaktır. ġu anki sistem 

öğrencinin fark modüllerini alarak alan içerisindeki diğer dallardan da sertifikalandırılmasını 

sağlamaktadır. Ancak konu ile ilgili yasal düzenlemeler tamamlanmamıĢtır. 

 SeçmiĢ olduğu alanın dalından mezun olan öğrencilerin yüksek öğrenimde daha da 

uzmanlaĢmalarını sağlayacak yüksek öğrenim düzenlemeleri yapılmamıĢtır. 

 Yeni hazırlanan programlarla örgün ve yaygın eğitim kurumları arasındaki öğretim 

programları konusunda birliktelik sağlanmıĢ ancak; geçiĢler konusunda yasal düzenlemeler e 

ihtiyaç vardır. 

  Meslek eğitim standartlarının oluĢturulması devam etmekte; bununla ilgili olarak 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve Ulusal Yeterlilik Sistemi oluĢturulmuĢ; ancak kurum 

ülkemiz genelinde yapılanmasını tamamlayamamıĢtır 

 Okullara; çevre ve okulun Ģartlarını dikkate alarak toplam ders saatini geçmemek Ģartı ile 

modülleri, ders ve sürelerini belirleme fırsatı verilmiĢtir. Ayrıca yeni yeterlilikler ortaya 

çıktığında bunların modül içeriklerinin hazırlanarak Talim Terbiye Kuruluna sunulup 

onaylanması ile uygulamaya imkân vermesi de sistemin geliĢmeye açık yönünü ortaya koymakla 

birlikte; ders ve modüllerin belirlenmesinde sektör katılımının sağlanamaması da önemli bir 

eksikliktir. 

 Öğretmen merkezli eğitimden öğrenci merkezli eğitime geçmek söylendiği gibi kolay 

olmamaktadır. Eğitim sisteminin içindeki öğretmen, öğrenci ve idarecilerin ezberlerini bozmaları 

zaman alacaktır. Ġlköğretimden gelen öğrenci bilgiyi emek harcamadan hazır almaya alıĢtığı için 

araĢtırma yapma, düĢünme, sorgulama gibi özelliklere sahip olamadığından; eğitimcilerin de 

http://www.meb.gov.t/
http://www.megep.meb.gov.t/
http://www.etogm.meb.gov.tr/
http://www.ktogm.meb.gov.tr/
http://www.ttogm.meb.gov.tr/
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modüler sistemi tam olarak kavrayamamıĢ olmaları nedeniyle eski alıĢkanlıkları değiĢmemiĢ, 

modül kitapçıkları ünite dergileri gibi görülmüĢ;  öğretmen kendini hala baĢrolde görmüĢ, 

öğrenciye bilgiyi ezberletmiĢ ve hazır vermiĢtir. Öğrencinin modül kitapçığında ön görülen 

yeterliği kendi kendine kazanmaya çalıĢması sağlanamamıĢ ve bu konuda yapılan eğitimler 

yetersiz kalmıĢtır. 

 Modül kitapçıklarının hazırlanmasında çok güzel örnekler olmasına rağmen çoğu özenle 

hazırlanmamıĢtır. Modüler sistemin yeni olması ve yazarlarının seçiminde daha deneyimlilerin 

tespit edilememesi, yazım için yeterli alt yapının sağlanamaması nedeniyle istenen kaliteye 

ulaĢılamamıĢtır.  

 Okul yönetimleri kısmen de olsa yerel iĢ gücü ihtiyaçlarını dikkate almaya baĢlamıĢtır. 

Ancak ilgili kurumlar bölgede hangi meslekte kaç kiĢinin çalıĢtığı, istihdam açığı, fazlalığı gibi 

konularda sağlıklı bilgi veremedikleri için okul yönetimleri nitelikli eğitim planlaması 

yapamamaktadırlar. Eğitim ortamlarının modüler öğretime uygun hale gelmesi için ilerlemeler 

vardır; ancak sektörün eğitimle ilgili kararlara katılmasında kurumsal bazda önemli sorunlar 

vardır. Sektör çok nitelikli olarak kararlara katılmamakta, okullarında bu konuda ciddi çalıĢmalar 

yapmadıkları görülmektedir. 

 Sertifika programları mesleklere uygun olarak hazırlanmıĢtır. Örgün eğitimden 

ayrılanlara kazandıkları yeterliliklere karĢılık gelen sertifika verilmesi için yasal düzenlemeler 

yapılmamıĢtır. Meslekî Yeterlilik Kurumu yeni kurulduğu ve yapılanmasını oluĢturamadığı için 

de yeterlilik tespiti ve belgelendirme iĢlemleri yapılamamaktadır.   

 Modüler sistem ile sınıf geçme sistemi arasında uyum sağlanmalıdır. Modüler sistemde 

kalma yok iken sınıf geçme sisteminde 3 dersten yeterli notu alamayan öğrenci baĢarısız oluyor. 

Modül baĢarı değerlendirmesi yapılmadığından baĢarı veya baĢarısızlık gerektiği gibi 

ölçülemiyor. Yeni sistem modüler eğitim ile sınıf geçme sisteminin karıĢımı olmuĢtur. Bu da 

modüler eğitimin hedeflerine ulaĢmasını engellemektedir. Modüler sistem ile ilgili mevzuatın 

tamamlanması gerekmektedir. 

 Modül için ayrılan ders saatleri yetersiz kalmaktadır. Konuların yoğunluğu nedeni ile 

uygulama süreleri yetersizdir. Teorik ve uygulama süreleri arttırılmalıdır. Küçük illerde 

öğrencilerin iĢletmelerde beceri eğitimi yapabilecekleri iĢyeri bulma sorunu olacağından 

uygulama ile ilgili sıkıntı daha da büyük olacaktır.  
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2. MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU VE ĠġLEVLERĠ 

AB uyum yasaları çerçevesinde hazırlanarak çıkartılan ve 07 Ekim 2006 tarihinde 

yayımlanarak yürürlüğe giren MESLEKĠ YETERLĠK KURUMU KANUNU‘NUN amacı; ulusal 

ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal 

yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve 

sertifikalandırmaya iliĢkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve 

iĢletmektir. Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması ve çalıĢma usul ve esaslarının belirlenmesi 

ile ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesi sağlanmıĢtır.  

2.1.Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Neden Kuruldu:  

Bilindiği üzere, ülkemizde bireylerin mesleki yeterliliklerini ulusal ve uluslararası düzeyde 

belirleyen meslek standartları, sınav ve belgelendirme sistemi bulunmamaktadır. Ulusal meslek 

standartları ve bu doğrultuda oluĢturulması gereken eğitim standartlarının olmaması, mesleki ve 

teknik eğitim programlarının iĢ piyasası aktörlerinin katılımı olmadan eğitim veren kurumlarca 

hazırlanmasına neden olmaktadır. Bu programlara göre mesleki ve teknik eğitim alan bireyler iĢ 

piyasasının istediği mesleki nitelikleri kazanamamaktadır. Örgün ve yaygın mesleki ve teknik 

eğitim veren okullardan mezun olanlara verilen diploma veya belgeler, kiĢilerin sahip oldukları 

bilgi ve becerileri yeterince ve güvenilir biçimde yansıtmamakta, çoğu zaman bir kurumun 

verdiği belge diğer kurum tarafından kabul edilmemektedir. Herhangi bir eğitim almadan, 

çalıĢarak beceri edinen kiĢilerin büyük bir bölümü sahip oldukları becerilerini belgelendirme 

imkânı bulamamaktadır. Bu durum, iĢgücünün mesleki yeterliliğinin objektif olarak 

değerlendirilmesini engellemekte, en basit ifadeyle iĢsizlerin iĢ bulmasına, iĢverenlerin de aradığı 

iĢçiyi temin etmelerine imkân vermemektedir. Ayrıca, akredite edilmiĢ mesleki yeterlilik 

belgeleri olmadığı için iĢgücünün yurt dıĢında istihdam edilmelerinde çok büyük güçlüklerle 

karĢılaĢılmaktadır.  

Bu olumsuzluları gidermek, AB uyum süreci ve sürecin devamlılığını sağlamak açısından 

böyle bir kuruma ihtiyaç duyulmuĢtur. 

MYK'nın Getirdikleri 

 Ulusal düzeyde meslek standartları 

 Meslek standartları hazırlanmasında yetkilendirilmiĢ kurum ve kuruluĢlar 

 Meslek standartlarına dayalı olarak eğitim standardı (yeterlilikler) ve eğitim 

standartlarına dayalı olarak da öğretim programları geliĢtirilmesi 

 Ulusal düzeyde disipline edilmiĢ ve standartları belirlenmiĢ belgelendirme uygulamaları 

 Sınav ve soru bankası uygulaması 

 Sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiĢ kurum ve kuruluĢlar 

 Resmi, örgün ve yaygın eğitimin dıĢında kazanılan yeterliliklerin değerlendirilmesi 

 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu yeterlilik sistemi çıktı odaklı değerlendirmeler 

olarak sıralanabilir. 
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3. MESLEKĠ EĞĠTĠMDE AVRUPA SÜRECĠ (Deklarasyonlar-Bildirgeler-

Konferanslar) 

CEDEFOP-AVRUPA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ GELĠġTĠRME MERKEZĠ 

AB genelinde ortak MTE politikaları oluĢturabilmek ve oluĢturulan bu politikalar 

çerçevesinde tüm AB ülkelerindeki MTE faaliyetlerinin standart olmasını sağlamak amacıyla, 

AB genelinde faaliyet gösteren CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational 

Training) adında bir merkez kurulmuĢtur. 1975 yılında kurulan CEDEFOP, AB‘de MTE 

sisteminin ilerlemesine ve geliĢmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir. CEDEFOP, AB‘nin 

MTE alanında danıĢma merkezidir. CEDEFOP, özel alanlara ait bilimsel ve teknik bilgi üretmek 

ve AB üyeleri arasındaki görüĢ alıĢveriĢini geliĢtirmek amacıyla uzmanlaĢmıĢ ve 

özerkleĢtirilmiĢtir. CEDEFOP mesleki eğitim alanında, sistemler, politikalar, araĢtırmalar ve 

uygulamalarla ilgili olarak bilgi ve akademik analizler sunar. Aynı zamanda mesleki eğitim ve 

öğretimin sorunlarına politika üreten kurulların yöneticileri, sosyal ortaklar, araĢtırmacılar ve 

mesleki eğitimde çalıĢan hedef gruplar arasında sinerji ve iĢ birliğini sağlar.  

SORBONNE DEKLARASYONU 

25 Mayıs 1998‘de hazırlanan Sorbonne Deklarasyonunda, üniversitelerin kültürel geliĢme 

boyutu ele alınmıĢtır. Bu kapsamda bireylerin hareketliliği ve istihdam edilebilirliğinin 

desteklenmesi, AB içerisinde yüksek öğretim alanının oluĢturulması ve böylece genel bir 

geliĢmenin sağlanması hedeflenmiĢtir. 

BOLONYA DEKLARASYONU 

19 Haziran 1999 da 29 ülke tarafından imzalanan ve Avrupa yüksek öğretim sisteminin 

geliĢiminin dönüm noktası olarak bilinen 'Bolonya Deklarasyonu", Sorbonne Deklarasyonunun 

devamı sayılmaktadır. Bu deklarasyondaki müĢterek hedef, bireylerin istihdam edilebilirliği ve 

hareketliliğinin iyileĢtirilmesi ve AB yüksek öğretim sisteminin uluslararası rekabete 

açılabilmesi amacıyla yüksek öğretimde bir Avrupa evreninin (iĢ piyasası ve diğer ortamların 

belirlediği bir sistemin) sağlanması" Ģeklinde özetlenebilir. Tek bir standart veya uniform 

üniversite kavramı yerine, genel bir yakınsamanın (konverjans) oluĢması, özerklik (otonomi) ve 

farklılığa yer verilmesi öne çıkarılmıĢtır. Deklarasyonda imzası bulunan ülkelerce bu genel 

akıma uyum gösterilmesi tavsiye edilmektedir. Yüksek öğretimde Avrupa evrenine ulaĢma 

çalıĢmalarının 2010 yılında tamamlanması kararlaĢtırılmıĢtır. Özellikle; 

1. Tanınan ve mukayese edilebilen derecelerin genel bir çerçevesinin uyarlanması ve 

Diploma Eklerinin uygulanması, 

2. Bütün ülkelerde lisans programlarının üç yıldan az olmaması ve iĢ piyasası ihtiyacına 

uygun lisans ve yüksek lisans programlarının hazırlanması, 

3.  European Credit Transferabllity System (ECTS) kıyaslanabilir kredi sistemlerinin 

hayat boyu öğrenim etkinliklerini kapsaması, 

4. Kalite güvencesinde, Avrupa boyutunda mukayese edilebilir kriter ve yöntemlerin 

kullanılması, 

5.  Öğrencilere, mezunlara, öğretmenlere, idarecilere, araĢtırmacılara ve akademisyenlere 

ait serbest dolaĢım engellerinin kaldırılması 

kabul edilmiĢtir. 

Bu madde yerine getirilince, Türkiye'de eğitim sektöründeki belirli bir kesim serbest 

dolaĢım hakkına öncelikle sahip olabilecektir. Örneğin, MEGEP programında görev alan okul 

müdürleri, müdür yardımcıları ve bazı öğretmenlere eğitim sonucunda, AB de geçerli eğitim 

yöneticiliği sertifikası verilecektir. 
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LĠZBON DEKLARASYONU 

 Mesleki Eğitim, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Lizbon Stratejisi‘nin belirlediği 

hedefleri gerçekleĢtirmek açısından büyük önem taĢımaktadır. 

Mart 2000‘de Lizbon‘da toplanan AB Komisyonu, AB‘nin, dünyadaki daha çok rekabetçi 

ve dinamik bilgi temelli topluma uygun stratejik hedefini belirlemiĢtir. Mesleki eğitimin 

geliĢmesi, bu stratejinin önemli bir parçasıdır. Mart 2002 ‗de Barselona‘da toplanan Avrupa 

Konseyi, Avrupa eğitim ve öğretim sisteminin 2010 yılı itibariyle dünya için bir referans noktası 

haline getirilmesi ilkesini ve mesleki eğitimde yakın iĢ birliğinin geliĢtirilmesini onaylamıĢtır. 

Avrupa Konseyinin Mart 2000‘de Lizbon‘da koyduğu hedef (Dünyadaki en rekabetçi ve dinamik 

bilgi temelli ekonomi haline gelmek) doğrultusunda; Komisyon hayat boyu öğrenme alanındaki 

politikalarda iĢ birliğini baĢlatmıĢtır. Bu iĢ birliğinin amacı; eğitim ve mesleki eğitim 

sistemlerinin; kalitesini artırmak, küresel eriĢimi sağlamak ve yeni sistemleri dünyaya açmaktır  

Lizbon Stratejisi ve Kopenhag Bildirisi iki temel öncelik üzerinde durmaktadır: 

1. Avrupa‘da iĢgücü piyasasının geliĢtirilmesi (Avrupa ekonomisinin rekabetçi ve bilgi tabanlı 

hale gelmesi), 

2. Avrupa eğitim ve öğretim sistemlerinin modernizasyonu, karĢılıklı dönüĢümü ve 

uyarlanabilmesi (bunların dünyada referans kaynağı haline getirilmesi). 

Komisyon, Lizbon‘da belirlenen hedefleri gerçekleĢtirmek ve Avrupa düzeyinde 

yapacakları katkıları belirlemek için; üye devletlerle 2010 yılına kadar ortak çalıĢacakları beĢ 

temel hedef belirlemiĢtir. Bu hedefler Ģunlardır:  

1. Avrupa’da öğrenme standardını yükseltme: Avrupa’nın daha rekabetçi ve dinamik 

bir toplum olabilmesi için öğrenme standardının yükseltilmesi zorunludur.  

a. Eğitimcilerin kalitesi artırılmalı; 

b. Okur-yazarlık ve sayısal yetenekler artırılmalı. 

2. YaĢamın her anında öğrenmeye eriĢimi kolaylaĢtırma ve yaygınlaĢtırma: Eğitim 

sistemlerinin yaĢam boyu öğrenme ilkesine uyması gerekmektedir. 

a.YaĢam boyu öğrenmeye eriĢim; 

b.Öğrenmeyi daha çekici kılma; 

c.Eğitim sistemlerinde iç uyum; sağlanmalıdır.  

3. Bilgi toplumu için temel becerilerin tanımının güncellenmesi: Toplumda, eğitimle 

kazandırılmak istenen temel beceriler, bireyin günlük ve iĢ yaĢamını sağlıklı bir Ģekilde 

sürdürmesini sağlayan becerilerdir.  

a. Herkes için bilgi ve iletiĢim teknolojileri kullanma imkânı; 

b. Profesyonel becerileri ve kiĢisel yetkinlikleri ortaya çıkarma imkânı; 

c. Özel becerileri geliĢtirme imkânları verilmelidir.  

4. Öğretim ve eğitimi yerel çevreye, Avrupa’ya ve dünyaya açma: Öğretim 

örgütlenmeli, okulları ve eğitim merkezlerini içine almalıdır.  

a. Yabancı dil öğretimi artırılmalı; 

b. Ülkeler arası hareketliliği ve karĢılıklı değiĢim olanakları verilmeli; 

c. ĠĢ dünyası ile bağlantılar güçlendirilmeli; 

ç. GiriĢim ruhu geliĢtirilmeye çalıĢılmalıdır. 
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5.Kaynakları en iyi Ģekilde kullanma:  

a. Kalite güvence sistemleri artırılmalı;  

b.Kaynaklar ile ihtiyaçlar denk hale getirilmelidir. 

OKUL ÖĞRETĠMĠNDE KALĠTE GOSTERGELERĠ VE ÖLÇÜTLERĠ 

Avrupa Konseyi AnlaĢmasının 149. maddesine göre nitelikli öğretim çerçevesi; Mayıs 

2000 tarihinde, Kalite Göstergeleri ÇalıĢma Grubu tarafından milli düzeydeki okul sistemlerinin 

değerlendirilmeleri için hazırlanmıĢtır. 

Avrupa'da Öğretim Kalitesinde beĢ engel tespit edilmiĢtir: 

1. Bilgi Engeli: Bilgi tabanlı toplum, eğitim sistemi organizasyonu, iĢ dünyasındaki ve 

toplumdaki değiĢimin hayat boyu öğrenme vasıtasıyla yeniden yapılanmasını 

sağlayacak yetenekte olmalıdır. 

2. YerelleĢme Engeli: Avrupa Öğretim sistemi, okullara daha aktif yetki ve sorumluluk 

verilmesini benimsemektedir. Bu durum öğrencilerin potansiyellerine eriĢimi 

engellememelidir. 

3. Kaynak Engeli 

4. Sosyal DeğiĢim Engeli: Gençlerin iĢ dünyasına ve sosyal ortama uyumu 

5. Veri ve Kıyaslanabilirlik Engeli 

Bunlar on altı kalite göstergeleri ve dört ana alanda toplanmıĢtır; 

Kalite Göstergeleri: 

 Matematik 

 Okuma 

 Bilim 

 BiliĢim Teknolojileri [ICT)  

 Yabancı Diller 

 Öğrenmeyi öğrenme (Hayat Boyu Öğrenme için) 

 Sosyal Bilimleri (Civics) 

 Okuldan ayrılma durumları 

 Orta öğretimin tamamlanması 

 Yüksek öğretime katılım durumları 

 Okul öğretiminin değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi 

 Ebeveyn katılımı 

 Öğretmenlerin eğitim durumu 

 0kul öncesi eğitime katılım 

 Öğrenci baĢına düĢen bilgisayar sayısı  

 Öğrenci baĢına düĢen eğitim harcaması   

Dört ana alan 

I. Temel beceriler: Matematik, Okuma, Bilim, BiliĢim teknolojileri (ICT). Yabancı 

Diller, Öğrenmeyi Öğrenme ve Sosyal Alan 

II. BaĢarı ve geçiĢ 

III. Okul öğretiminin izlenmesi 

IV.  Kaynaklar ve yapılar: Alt yapı, öğrenci baĢına harcamalar, öğretmen öğretimi ve 

eğitimi, bilgisayar baĢına düĢen öğrenci sayısı 
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KOPENHAG BĠLDĠRĠSĠ 

Kopenhag Süreci, Avrupa‘da mesleki eğitimdeki geliĢmeler üzerine ortak bir bildiri 

hazırlamak için Kasım 2002‘de baĢlamıĢtır. Bu bildiri, Mart 2002 tarihli Barselona Avrupa 

Konseyi‘nin mesleki eğitim alanında eyleme geçilmesi yönündeki isteğine yanıt vermiĢtir. 

Kopenhag Bildirisi, Avrupa ülkeleriyle Mesleki Teknik Eğitimde iĢ birliğinin gerekli olduğu 

yönünde ileri doğru atılmıĢ bir adımdır.  

Kopenhag sürecinin 3 temel amacı vardır. Bu amaçlar; mesleki eğitimin kalitesini artırmak, 

mesleki eğitimin cazibesini arttırmak, mesleki eğitimden mezun olan öğrenciler ve sektör 

arasındaki hareketliliği artırarak istihdamı sağlamak.  

Kopenhag Bildirisinde belirlenen diğer hedefler ise Ģunlardır : 

1. Yeterliliklerin Ģeffaflığı için tek bir çerçeve kullanılmalıdır; 

2. Mesleki eğitimde kalite güvencesi konusunda iĢ birliği yapılmalıdır;   

3. Mesleki eğitimde kredi aktarım sistemi uygulanmalıdır; 

4. Örgün ve yaygın eğitimin geçerliliğini sağlamak için ortak ilkeler belirlenmelidir; 

5. YaĢam boyu öğrenmeye destek için; politika, sistem ve uygulamalar güçlendirilmelidir; 

6. Sektörel düzeyde yeterlilikler belirlenmelidir; 

7. Eğitimcilerin kendilerini geliĢtirmeleri gerekmektedir. 

    YAġAM BOYU ÖĞRENME - SÖYLEMDEN GERÇEKLĠĞE VIII. AVRUPA 

EĞĠTĠM BAKANLARI KONFERANSI 

24–25 Haziran 2004 tarihlerinde Norveç'te gerçekleĢen Avrupa Eğitim Bakanları 

Konferansı, 1997 yılında VarĢova‘da baĢlayan konferanslar serisinin sekizincisidir. Konferansın 

genel amacı, daha geniĢ bir Avrupa perspektifinden bakarak, Avrupadaki son dönem politika ve 

uygulamaları değerlendirmek, karĢılıklı bilgi alıĢ veriĢinde bulunmak, farklı düĢüncelere saygı 

göstermek ve yaĢam boyu öğrenmenin gerçekleĢmesine ivme kazandırmaktır. Bakanlar, "YaĢam 

Boyu Öğrenme ve Söylemden Gerçeğe" temasına değinmiĢler; eğitim politikalarının 

modernizasyonu ve değiĢim süreçlerinde ortak politik ve uygulamalı problemlerle 

karĢılaĢtıklarını fark etmiĢlerdir. 

Konferansta; var olan bilgi ve yeterlilik kaynaklarından nasıl yararlanılacağı, artırılacağı ve 

geliĢtirileceği konularına önem verilmiĢtir.  

MASTRĠHT BĠLDĠRGESĠ   (MAASTRICHT COMMUNIQUE) 

14–16 Aralık 2004 tarihlerinde Mastriht'de, 32 ülkenin eğitim bakanlarının, Avrupa sosyal 

ortaklarının ve Avrupa Komisyonu'nun katılımı ile gerçekleĢmiĢtir.Bildirgede "Mesleki Teknik 

Eğitimde, Avrupa ülkelerindeki iyileĢtirilmeler ve gelecekteki öncelikleri ele alınmıĢ ve iĢ birliği 

üzerinde önemle durulmuĢtur.Bildirgede tespit edilen hususlar Ģöyledir: 

1- Avrupa ülkelerinin rekabetçi bir ekonomiye sahip olması için Mesleki Teknik Öğretim 

Sistemleri modernize edilecektir. 

2- Gençlerin, yaĢlıların, iĢsiz veya özel eğitim gerektiren bireylerin; iĢ bulabilmeleri ve iĢ 

hayatında daha verimli olabilmeleri için gerekli bilgi ve yeterlilikler kazandırılacaktır.  

  Bu konferansta, 30 Kasım 2002 Kopenhag Deklarasyonu da gözden geçirilmiĢtir. Buna 

göre; mevcut ilerlemeler ve gerçekleĢmeler ıĢığında 2010 yılına kadar AB'nin dünyanın en 

rekabet edebilir ve en çok sosyal uyum yaratan, bilgi ekonomisi olma hedefine ulaĢması için ele 

alınması gereken öncelikler belirlenmiĢtir. Bu öncelikler: 
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1-  Beceri seviyesi düĢük insan problemiyle baĢa çıkılması, 

2-  Mesleki ve Teknik eğitimin teĢvik edilmesinin sürekliliği, 

3- Avrupa iĢ piyasasının ortaya çıkması için hareketliliğin artırılması, 

4- Kalite güvencesine sahip Mesleki ve Teknik eğitim sistemlerine yatırım yapılması, 

5- Mesleki ve Teknik eğitim sektöründeki profesyonellerin yüksek nitelikli ve uygun 

becerilere sahip olmalarının  

sağlanması Ģeklindedir. 

Lizbon ve Kopenhag süreçlerinin ilk aĢamasında AB düzeyinde önemli ilerlemeler 

sağlanmıĢ, pek çok anlaĢma gerçekleĢtirilmiĢ, konseptler açıklığa kavuĢturulmuĢ, ortak 

hedefler/ilkeler ve çerçeveler oluĢturulmuĢ ve AB'nin eğitim ve öğretim konusundaki politika 

amaçlarını desteklemek üzere pratik yöntemler geliĢtirilmiĢtir. 2010 yılına kadar olan sürede 

gerçek anlamda etki yaratabilmek için, ulusal ve bölgesel düzeyde somut eyleme geçilmesi 

üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Ġstihdam ve ekonominin birbirini etkilemesinden 

dolayı Mesleki ve Teknik eğitim politikasının; eğitim, toplum, istihdam. maliye, adalet ve diğer 

kesimlerden ilgili bakanlık ve paydaĢları içeren geniĢ bir politika çerçevesinin entegre bir parçası 

olması gerekmektedir.  

AB ülkeleri ile müĢterek finansman, bilgi ve tecrübe alıĢveriĢi devam edecektir. Buna 

karĢılık üye ülkelerin yapısal fonlarının ve yeni eğitim öğretim programlarının Mesleki ve 

Teknik eğitimin geliĢmesi için sunduğu mali olanakların tam olarak kullanılmasını temin 

etmeleri gerekmektedir. 

Mesleki eğitimin geleceğe dönük planlanması için; okul ve iĢyerinde yeni öğrenme 

yaklaĢımları geliĢtirilmeli ve mevcut kaynaklar daha etkili kullanılmalıdır. Temel becerilerin, 

özellikle bilgisayar okur-yazarlığının geliĢtirilmesine, yerel ve bölgesel düzeyde öğrenmeye 

teĢvik için ortaklıkların oluĢturulmasına özellikle dikkat çekilmelidir. 

Lizbon hedeflerine ulaĢılması için gerekli olan hususlar: 

1. Mesleki eğitime katılımı artırmak için; iĢverenler ve bireyler mesleki eğitimin imajını ve 

çekiciliğini artırmalıdırlar. 

2.  Avrupa‘da mesleki eğitimi küresel olarak rekabet edebilir hale getirmek için mesleki 

eğitim sistemlerinde yenilikler yapmak. 

3. Mesleki eğitimi, iĢgücü ihtiyacına cevap verebilir hale getirmek ve özellikle demografik 

değiĢimin gücü nedeniyle yaĢlı iĢçilerin beceri düzeylerinin artırılması ve yeterliliklerinin 

geliĢtirilmesini sağlamak. 

4. Sosyal uyumu ve iĢ gücüne katılımı artırmak amacıyla düĢük beceri düzeyine sahip 

kiĢilerin ( AB'de 25–64 yaĢ arasında 30 milyon kiĢi bu durumda ) ve dezavantajlı 

grupların beceri düzeyleri ve yeterliliklerinin geliĢtirilmesini sağlamak. 

5. Ulusal düzeyde mesleki eğitim sisteminin; kurumları, iĢletmeleri ve sosyal ortakları 

Lizbon hedeflerine ulaĢılmasına katkılarının güçlendirmek. 
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4. AVRUPA BĠRLĠĞĠ EĞĠTĠM PROGRAMLARINA TÜRKĠYE’NĠN KATILIMI 

4.1.ULUSAL AJANS PROGRAMLARI (Ġkinci AĢaması 2000–2006) 

Türkiye, AB'nin 

4.1.1. Socrates (Genel Eğitim Programı), 

4.1.2. Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) 

4.1.3. Youth (Gençlik Programı) 

programlarına Nisan 2004 tarihinden itibaren resmen katılmıĢtır. Bu programların ikinci 

aĢamasıdır ve 2000–2006 yılları arasında uygulanmıĢtır. Birinci aĢaması 1995–1999 yılları 

arasında olmuĢtur. 

Programın Amaçları:  

 Avrupalılık bilincini geliĢtirmek,  

 Eğitim ve öğretim alanında bir Avrupa iĢ birliği Alanı kurarak, 2010 yılına kadar ‗Bilgi 

Avrupa'sını oluĢturmak, 

 Avrupa‘yı dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgiye dayalı ekonomisi haline getirmek, 

 Çok uluslu ortaklıklar oluĢturmak, 

 Yeni sistemler geliĢtirmek, 

 Yeni yaklaĢımları hedefleyen eğitim ve öğretim projeleri üretmek ve uygulamak, 

 Yurt dıĢı eğitim fırsatları sağlamak, 

 Nüfusun dezavantajlı kesimlerine, engellilere ve kadın-erkek eĢitliğine öncelik tanımaktır. 

Programların Hedef Kitlesi: 

 Öğretmenler, 

 Eğitim yöneticileri, 

 Karar vericiler, 

 Öğrenciler, 

 YetiĢkinler, 

 Çıraklar, 

 Örgün eğitim dıĢında kalan gençler, 

 Engelliler ve dezavantajlı gruplar. 

AB'nin bu üç eğitim programı, eğitimde fırsat eĢitliğini, ortak bir mesleki eğitim 

politikasını, meslek standardını ve kalite birlikteliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitimin 

içinde yer alan herkese ve her okul türüne açık olan bu programlardan yararlanmak, AB'ye 

üyelik yolunda olan Türkiye için çok önemlidir. Proje konuları, bir ilkokulumuzdaki 

öğrencilerinin Avrupadaki yaĢıtlarına kart yazmalarından tutun birlikte geliĢtirecekleri bir resim 

projesine kadar basit içerikli olabildiği gibi, bir orta öğretim okulu öğretmenimizin Avrupalı 

meslektaĢları ile yapacağı yeni bir ders programı da olabilir. Özellikle programların değiĢim 

projelerinden yararlanmak ise karĢılıklı olarak birbirimizi tanımamız açısından çok önemlidir. 

 4.1.1.Socrates (Genel Eğitim Programı): Eğitimin tüm alanlarını kapsamaktadır. 

7'den 77'ye herkesin yararlanacağı bu programın çeĢitli faaliyet alanları vardır. Bunlar: 

—Comenius (Okul Eğitimi) Programı: Okul öncesinden lise son sınıfa kadar olan genel 

eğitimi kapsar. Program, okul ortaklıkları kurdurmakta öğretmen ve öğrenci değiĢimi 

yaptırmakta, ayrıca; iyi deneyimlerin paylaĢılması, ortak müfredat uygulamaları, dil öğrenimi, 

uzaktan eğitim modelleri uygulamaları, yetiĢkin eğitimi, hizmet içi eğitim gibi eğitimin tüm 

alanlarını kapsayan projelerin gerçekleĢtirilmesine fırsatlar sağlamaktadır.  
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Ayrıca Comenius Programı; 

 Yabancı dil olarak Avrupa dillerinin öğretiminde kaliteyi artırmak,  

 Dil öğretmenlerinin pedagojik yeteneklerini geliĢtirmek,  

 Az kullanılan ve öğretilen dillerin öğretmenlerinin dil yeteneklerini geliĢtirmek,  

 Öğretilen yabancı dil çeĢitliliğini artırmak,  

 Bütün öğretmen ve öğrencilerin konuĢabildikleri yabancı dil sayısını artırmak ve 

konuĢma düzeylerini yükseltmek 

için tasarlanmıĢ uluslararası önlemler yardımıyla Avrupa'da okul eğitiminde dil 

öğreniminin teĢvikine katkıda bulunur.  

—Erasmus Yüksek Öğretim Programı: Yüksek öğretimin tüm seviyelerini 

kapsamaktadır. Üniversiteler arasında ortaklık kurularak öğrenci, öğretim üyesi değiĢikliği 

yapılmakta, bizim öğrencilerimiz kendi üniversitelerinin anlaĢma yaptığı üye veya aday ülkelerin 

üniversitelerinde yarım/tam yıl okuma hakkına sahip olmakta, aynı Ģekilde o üniversitelerden de 

ülkemize öğrenciler gelmekte ve tüm masraflar program kapsamında karĢılanmaktadır. Öğretim 

üyeleri de değiĢim programından yararlanmaktadır, Üniversiteler arası iĢ birliği projeleri bu 

çerçeve de önemli bir yer tutmaktadır.  

 Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu 

güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa'nın değiĢik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa'nın 

bütününün istifadesine sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı, belirtilen amaçları; 

üniversiteler arasında ülkelerarası iĢ birliğini teĢvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin 

Avrupa'da karĢılıklı değiĢimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalıĢmaların ve alınan 

derecelerin akademik olarak tanınması ve Ģeffaflığın geliĢmesine katkıda bulunarak 

gerçekleĢtirmeye çalıĢmaktadır. 

   —Grundtvıg Bireysel Eğitim Destekleri: En geniĢ anlamıyla programın amacı, yetiĢkin 

eğitimi veren kurum ve kuruluĢlarda çalıĢan kiĢilerin veya bu kiĢilerin eğitimiyle ilgili kiĢilerin, 

hayat boyu eğitim kalitesinin artırılmasını desteklemek amacıyla, çalıĢtıkları ülke dıĢındaki bir 

ülkede 6 haftaya kadar eğitim almalarını sağlamaktır. Bu sayede katılımcıların, pratik 

öğretmenlik, çalıĢtırıcılık ve danıĢmanlık gibi eğitsel yeteneklerini geliĢtirmek ve Avrupadaki 

hayat boyu öğrenme hakkında daha geniĢ bilgi edinmelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.   

4.1.2.Leonardo da vinci (Mesleki Eğitim Programı): Mesleki eğitimin kalitesinin 

artırılması ve güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Mesleki eğitim almıĢ kiĢiler, öğrenciler, genç 

iĢçiler eğiticiler ve yeni mezunlar için üye/aday ülkelere ziyaret, eğitimcilerin ve mesleki eğitim 

uzmanlarının eğitimi için uluslararası değiĢim, Ģematik konularda uzmanların eğitim ziyaretleri 

projeleri, bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin mesleki eğitimde kullanılmasına, mesleki eğitimde 

yenilik ve kaliteyi geliĢtirmesine ve transferine yönelik projeler ile mesleki eğitimde yabancı dil 

ve kültür bilgisinin geliĢtirilmesine yönelik projeler bu program kapsamında Türkiye‘nin 

yararlanacağı alanlardır. 

Bu program; ülkeler arası iĢ birliği kullanılarak, mesleki eğitim sistemleri ile 

uygulamalarında kalitenin geliĢtirilmesini, yeniliklerin teĢvik edilmesini ve Avrupa boyutunun 

yükseltilmesini amaç edinmiĢtir. 

Programın üç genel hedefi vardır;  

A. KiĢilerin, özellikle gençlerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve 

yeterliliklerinin artırılması, 

B. Özellikle teknolojik ve örgütsel değiĢimi güçlendirmek amacıyla sürekli-mesleki 

eğitimde ve hayat-boyu beceri ve yeterlilikler kazanmada kalitenin yükseltilmesi,  

C. Rekabet edebilirliğin ve giriĢimciliğin geliĢtirilmesi, yeni istihdam fırsatlarının 

arttırılması, mesleki eğitimde yenileĢme sürecine katılımının desteklenmesi. 

http://www.ua.gov.tr/pls/portal/url/PAGE/PGP_SOCRATES/grundtvig_bireysel_yetiskin
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4.1.3.Youth (Gençlik Programı): 15–25 yaĢ arası gençlere yönelik, gönüllülük esasına 

dayanan bir değiĢim programıdır. Avrupalı gençlerin birbirlerini tanımaları ve gönüllü olarak 

toplumsal faaliyetlere katılmalarını amaçlanmaktadır. 

4.2. ULUSAL AJANS PROGRAMLARI (Üçüncü AĢaması 2007–2013) 

      (HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI) 

Hayat Boyu Öğrenme Programları (LLP); eğitimin tüm düzeylerinde Avrupadaki eğitim 

kaynaklarına ülkelerarası eriĢimi kolaylaĢtırmak, fırsat eĢitliğinin oluĢmasını desteklemek, bilgi 

değiĢimini geliĢtirmek ve bu yöndeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olarak eğitim alanındaki 

iĢ birliğini ve öğrenci değiĢimlerini teĢvik etmek, eğitim uygulamaları ve malzemelerinin 

geliĢtirilmesi konusundaki yenileĢtirmeleri desteklemek ve eğitim alanında ortak politika 

konularını incelemek temel hedeflerine yönelik bir biçimde yürütülmektedir. 

Bu amaç doğrultusunda; okul öncesinden orta öğretime kadar uzanan hedef kitleye yönelen 

Comenius, yükseköğretim öğrenci ve öğretim elemanlarına hitap eden Erasmus, yetiĢkin eğitimine 

(yetiĢkin: 25 yaĢın üstündekilere ve 25 yaĢ altında olup örgün eğitimin dıĢında kalanlar) destek 

sağlayan Grundtvig ve ana hedef kitlesini; her seviyedeki mesleki eğitim kuruluĢları, eğitim ve 

araĢtırma merkezleri, enstitüler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluĢları, meslek birlikleri, 

firmalar ve özellikle KOBĠ‘lerin teĢkil ettiği Leonardo da Vinci-LDV gibi programlar Sektörel 

Programlar olarak Hayat Boyu Öğrenme Programları kapsamında yer almaktadır. Hayat Boyu 

Öğrenme Programı; politika geliĢtirme, diller, bilgi iletiĢim teknolojileri ve sonuçların 

yaygınlaĢtırılması ve kullanımına yönelik projelerin yapılabildiği Ortak Konulu Program‘a da ev 

sahipliği yapmaktadır.  

Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP), topluluk faaliyeti için Avrupa Parlamentosu ve 

Avrupa Konseyinin 15 Kasım 2006 tarihli ve 1720/2006/EC nolu kararı ile oluĢturulmuĢtur.  

Hayat Boyu Öğrenme Programı, üye ülkelerce gerçekleĢtirilen faaliyetleri destekler ve 

eğitim sistemlerinin içeriği konusundaki sorumlulukları ile kültürel ve dil çeĢitliliklerine tamamen 

saygı gösterir. Hayat Boyu Öğrenme Programı yedi yıl sürecektir (2007–2013). Bu dönem için 

toplam bütçe 6.970 milyon AVRO‘dur.  

Hayat Boyu Öğrenme Programının hedefleri ise; 

Genel Hedef 

Topluluk içindeki eğitim sistemleri arasında dünya kalitesinde bir referans olmaları için 

değiĢim, iĢ birliği ve hareketliliği güçlendirmektir. 

Özel Hedefler 

1. Hayat Boyu Öğrenmenin kalitesinin geliĢimine katkıda bulunmak, bu alandaki 

sistemlerde ve uygulamalarda yüksek performansı, yeniliği ve bir Avrupa boyutunu 

teĢvik etmektir. 

2. Hayat Boyu Öğrenme için bir Avrupa alanının gerçekleĢmesini desteklemektir. 

3. Hayat Boyu Öğrenmenin sosyal uyuma, aktif vatandaĢlığa, kültürler arası diyaloga, 

cinsiyet eĢitliğine ve kiĢisel gerçekleĢtirmeye katkısını kuvvetlendirmektir.  

4. GiriĢimciliğin geliĢmesini, rekabet gücünü, istihdam edilebilirliği ve yaratıcılığı 

desteklemektir. 

5. Sosyo–ekonomik özellikleri ne olursa olsun özel ihtiyaca sahip kiĢiler ve dezavantajlı 

gruplar dâhil her yaĢtaki insanlar tarafından Hayat Boyu Öğrenmeye katılımın 

artmasına katkıda bulunmaktır. 

6. Dil öğrenimini ve dil çeĢitliliğini desteklemektir. 
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7. Hayat Boyu Öğrenme için yenilikçi bilgi iletiĢim-tabanlı içerik, hizmetler, yöntemler 

ve uygulamaların geliĢimini desteklemektir. 

8. AnlayıĢa, insan hakları ve demokrasiye saygıya dayalı bir Avrupa vatandaĢlığı 

duygusunun yaratılmasında, insanlar ve kültürler için hoĢgörü ve saygının teĢvik 

edilmesinde Hayat Boyu Öğrenmenin Rolünü güçlendirmektir. 

9. Avrupa‘da mesleki eğitim ve öğretimin tüm sektörlerinde kalitenin artırılması için iĢ 

birliğini desteklemektir. 

10. Eğitimin kalitesini iyileĢtirmek amacıyla sonuçların, yeni ürünlerin ve süreçlerin 

kullanımını teĢvik etmek, Hayat Boyu Öğrenme Programı tarafından kapsanan sahada 

iyi uygulamaların değiĢimi yapmak. 

Sektörel Programlar 

1. Comenius: Okul Eğitimi 

2. Erasmus: Yüksek Öğretim &  Ġleri Eğitim 

3. Grundtvig: YetiĢkin Eğitimi 

4. Leonardo da Vinci (LDV): Ġlk ve sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim 

Avrupa Birliği‘ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politika ve 

uygulamalarını desteklemek ve geliĢtirmek için yürütülen bir mesleki eğitim 

programıdır. 

LDV Hedef Kitlesi 

• Mesleki Eğitim KuruluĢları 

• KOBĠ‘ler 

• Yerel Yönetimler 

• Sivil Toplum Örgütleri 

• Kamu KuruluĢları 

LDV Projelerine bireysel baĢvuru yapılamaz; tüzel kiĢilikler baĢvurabilir.  

Leonardo da Vinci (Ġkinci ve Üçüncü AĢamasının KarĢılaĢtırılması) 

LDV (2000–2006) Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ- LLP) (2007–2013) 

Hareketlilik – YerleĢtirme Projeleri:  

PL1, PL2, PL3 

 Temel mesleki eğitim görmekte olan öğrenci ve 

çıraklar (IVT) 

 ERASMUS – Üniversite öğrencileri 

 ÇalıĢma hayatındaki kiĢiler, iĢsizler ve yeni 

mezunlar (PLM) 

Hareketlilik – DeğiĢim Projeleri:  EX1, 

EX2 

Mesleki Eğitim ve Öğretim Uzmanları  

(VETPRO) 

Pilot Projeler 
Leonardo Çok taraflı faaliyetler  -Yenilik Transferi 

Leonardo Çok taraflı faaliyetler - Yenilik GeliĢtirme 

Dil Yeterlilikleri  

Transnational Networks Ağ GeliĢtirme 

Reference Materials  

  Leonardo Partnerships – From 2008 
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Hareketlilik (Mobility) Nedir?  

Meslekî eğitim almakta olanların veya meslekî eğitimden sorumlu olan kiĢilerin, sağlanan 

hibeleri kullanarak, belirlenen mesleki amaçlar doğrultusunda, AB‘ye üye bir ülkedeki mesleki 

eğitim kurumu ya da iĢletmeye belirli süreler içerisinde gönderilmesidir.  

Hareketlilik Projeleri Türleri 

I. Temel Mesleki Eğitim Alanlar (IVT) 

Temel mesleki eğitim görmekte olanların baĢka bir katılımcı ülkedeki ev sahibi kuruluĢ 

bünyesinde aldığı eğitim ya da katıldığı çalıĢma tecrübesidir.  

Temel mesleki eğitim görmekte olanlar yararlanabilir. (öğrenci, çırak vb.)  

Mesleki eğitim ve öğretim alanında  faaliyet gösteren kurum ve kuruluĢlar, okullar ve 

iĢletmeler baĢvurabilir.  

2- 39 hafta süreye sahip, ortaklardan en az birinin AB‘ye tam üye olması gerekir. 

II. ĠĢ Hayatındaki KiĢiler; yeni mezunlar, iĢe yeni baĢlayanlar, iĢ arayanlar (PLM) 

Proje yararlanıcılarının seçilen mesleki konularla ilgili olarak, AB‘ye üye bir ülkede yer 

alan kurum/kuruluĢ ya da iĢletmede aldığı eğitim/staj ya da katıldığı çalıĢma tecrübesidir.  

ÇalıĢma hayatındaki kiĢiler yeni mezunlar, çalıĢanlar, iĢsizler yararlanabilir.  

 Mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluĢ, okullar ve iĢletmeler, 

özellikle KOBĠ‘ler baĢvurabilir. 

2- 26 hafta süreye sahip, ortaklardan en az birinin AB‘ye tam üye olması gerekir. 

III.  Mesleki Eğitim ve Öğretim Uzmanları (VETPRO) 

Mesleki eğitim uzmanlarının kendi ülkesi dıĢında, AB üyesi bir ülkenin ev sahibi kuruluĢu 

bünyesinde aldığı eğitim ya da katıldığı çalıĢma faaliyetleridir. 

Eğitimden sorumlu kiĢiler, insan kaynakları uzmanları, meslekî eğitim planlayıcıları, 

yöneticileri, öğretmenler ve meslekî rehberlik uzmanları yararlanabilir. 

Mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluĢ, okul ve iĢletmeler, 

özellikle KOBĠ‘ler baĢvurabilir.  

1- 6 hafta süreye sahip, ortaklardan en az birinin AB‘ye tam üye olması gerekir.  

IV. Yenilik Transferi Projeleri: 

Farklı içeriklerde geliĢtirilmiĢ yenilikçi ürün, araç, yöntem ve uygulamaların ulusal 

ihtiyaçlara dilsel, kültürel ve hukuki açılardan adaptasyonunu içerir. 

4.3.AB HĠBE PROGRAMLARI 

 Projeler Koordinasyon Merkezi BaĢkanlığı tarafından yürütülen projeler. 

 TEP2 - Temel Eğitim Projesi 2.Faz  

 TEDP - Temel Eğitime Destek Projesi  

 MEGEP/SVET - Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi  

 OÖP - Orta Öğretim Projesi  

 ĠKMEP - Ġnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla GeliĢtirilmesi Projesi 

 MEBGEP - MEB Kapasitesini Güçlendirme Projesi 

 

 

 

http://projeler.meb.gov.tr/tep_faz2.html
http://tedp.meb.gov.tr/
http://www.megep.meb.gov.tr/
http://projeler.meb.gov.tr/oop.html
http://projeler.meb.gov.tr/ikmep.html
http://projeler.meb.gov.tr/mebgep.html
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5. MESLEKĠ STANDARDĠZASYON VE SERTĠFĠKALANDIRMA ĠġLEMLERĠ 

5.1.SERTĠFĠKALANDIRMA 

Sertifika, belirli bir iĢ sahası için tanımlanmıĢ performans standartlarına dayalı testlerin 

baĢarı ile tamamlanmasının belgesidir.  

Modüler programla, meslek standartlarına dayalı sertifikalandırma sistemi geliĢtirilecek,  

program çerçevesinde hangi modülü bitirene hangi sertifika verileceği belirlenecektir.  

Sertifikalandırma sisteminde düzey belirlemenin yanı sıra, kiĢinin sahip olduğu beceri ve 

yapması zorunlu iĢlerin nitelikleri ve adayların ayrıntılı bilgileri yer alacaktır. 

Sertifikalandırma iĢlemi özel sektör veya MEB tarafından yapılabilir. 

Sistemin kalitesini artırmak için; eğitimin verildiği kurum içinde veya kurum dıĢında; kiĢi 

ve kuruluĢların katıldığı bir değerlendirme ve denetleme sistemi oluĢturulacaktır. 

Meslek standartlarına dayalı, modüler programlara göre eğitimin değerlendirilmesi sonucu 

verilen sertifikaların geliĢen iĢ piyasasına uygunluğunun garantisi sağlanacaktır.   

Avrupa da, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) öğrenme çıktıları kavramı 

kullanılmaktadır. Öğrenme çıktısının anlamı, baĢarılı bir öğrenenin/öğrencinin bir kurs veya bir 

yeterlilik sonucunda yapabilmesi beklenenlerin yazılı bir ifadesidir. Bu öğrenme çıktıları,  

mesleki eğitim, sosyal bilimler, fen bilimleri ve sanat alanlarını da kapsayan tüm farklı öğrenme 

Ģekillerine uygulanabilir.  

Beceriye dayalı standartlar: Mesleki Eğitim Öğretimi (MEÖ) öğretmeninin öğretim 

sürecinde farklı seviyelerde sahip olduğu becerileri tanımlamak için yeni becerilere dayalı 

standartlar (çıktı profili) sistemi geliĢtirilecektir. Bu standartlar, MEÖ sistemi doğrultusunda iĢ 

piyasasının ihtiyaçlarını yansıtmalı ve daha önceki öğrenmeleri belirleyecek ve hizmet-içi 

eğitimde kredilendirmeyi içerecek olan değerlendirme sistemini kurmak için kriter belirlemelidir. 

Üretilen standartlar tüm mesleki öğretmen nitelik kategorilerini tanımlamalıdır. Kalite garanti 

sistemi de sürekliliği sağlamak için standartlarla birlikte hazırlanacaktır. Standartlar, mesleki 

öğretmen kalitesini artırmak için eğitim programı hazırlanması temelinde Ģekillenecektir.   

Ulusal Mesleki Yapı 

Bu program, 16.MĠLLĠ EĞĠTĠM ġURASINDA alınan kararlar doğrultusunda oluĢturularak 

mesleki eğitimi desteklemektedir.   

Bu proje ile amaç, mesleki ve teknik eğitim programları ile eğitim yapılacak mesleğin 

standardına dayalı ulusal ve bölgesel bir mesleki eğitim-öğretim sistemi geliĢtirmektedir. 

Bu sistem, meslek standartlarına dayalı, modüler programlarla desteklenen 

değerlendirilmesi yapılan ve değerlendirme sonucunda baĢarılı olan bireyin bölgesel ve ulusal 

seviyede geçerliliği olan sertifikalandırma sistemi ile ödüllendirilen mesleki nitelikleri içeren, bir 

veri tabanıyla sürekli desteklenen, sistemin her aĢamasında kalite garantisi sağlayan ve kendini 

sürekli yenileyen bir yapıdır. 

 Bu yapının detaylarına baktığımızda; 

Meslek Standartları  

Sistemin özünü meslek standartları oluĢturmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim programları, 

eğitim yapılacak mesleğin standardına dayalı olarak geliĢtirilecektir. Ulusal mesleki eğitim 

standartları iĢçi-iĢveren-devlet iĢ birliğince hazırlanmaktadır. Daha önce hazırlanmıĢ 

standartların ulusal ve yerel seviyede geliĢtirilerek sürekli güncelleĢtirilmesi yapılacaktır.  
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 Bu standartlar, uluslararası yenikliklere ve araĢtırmalara açık, iĢ gücü piyasası analizine 

dayalı, sanayi ile iç içe olup, belirlenmiĢ değerlendirme kriterlerine dayalı olarak sürekli 

güncelleĢtirilmesi söz konusudur. 

 Mesleki Nitelikler 

Belirlenen meslek standartlarına dayalı, bireysel farklılıklara ve piyasa koĢullarına uygun, 

modüler programlarla desteklenmiĢ, her kademede değerlendirilmesi yapılan, değerlendirme 

sonucunda baĢarılı olanların bölgesel ve ulusal geçerliliği olan sertifikayla belgelendirildiği bir 

sistemdir. 

Eğitimde mesleki nitelikler, meslek standartlarına ve yeterliliğe dayalı modüler 

müfredatlarla kazandırılacaktır. 

 Eğitim nitelikleri ile ilgili bütün bilgileri kapsayan bir veri tabanı oluĢturulacaktır. 

 

 

5.2.MESLEK STANDARTLARI (ISCED–97), (ISCO–88 ) VE (5 AġAMALI 

AVRUPA) YÖNTEMĠ 

HazırlanmıĢ olan yaygın ve örgün eğitim programları sonucunda mesleklerin seviyelerine 

göre kiĢilerin alacakları sertifikaların veya diplomaların ulusal ve uluslararası geçerliliğinin 

sağlanabilmesi amacı ile alan ve dal seçimlerinde ISCED–97 standartlarından yararlanılmıĢtır.  

Buna göre; seçilmiĢ olan 105 pilot kurumdan hangilerinin program hazırlayacağı ve bu 

hazırlanan programları hangi kurumların uygulayacağı belirlenmiĢtir. Hazırlanacak program 42 

alan ve 197 daldan oluĢmuĢtur. 
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ISCED–97: (Internatıonal Standard Classıfıcatıon Of Education), ( Uluslararası 

Eğitim Sınıflandırma Standardı ) 

UNESCO, 1978‘de istatistiklerin toplanmasını desteklemek ve politika yapanlara destek 

vermek amacıyla, eğitime yönelik bir sınıflandırma sistemi, ISCED‘i geliĢtirmiĢ ve ISCED–97 

1997‘de tekrar güncellenmiĢtir.  

Hazırlanan programlarda UNESCO tarafından geliĢtirilen ve birçok AB ülkesinde kabul 

gören ISCED–97, okul-öncesinden ( Seviye 0 ) akademik üniversite eğitimine ( Seviye 6 ) 

uzanan 6 aĢamalı bir eğitimi tanımlamaktadır. 

ISCED–97 seviyeleri, 

 Seviyeler, eğitim programlarının içeriği ile tanımlanmaktadır. 

 Çocuklar, gençler ve yetiĢkinler için hazırlanmıĢ çok çeĢitli öğrenme faaliyetlerini 

kapsamaktadır. 

 Öğrenmenin nerede veya nasıl olacağı hakkında bir bilgi yoktur; beceriler mesafeli 

öğrenim, deneyim veya gayrı resmi Ģekilde geliĢtirilebilir. 

 GerçekleĢtiği kabul edilen ilk öğrenmeyi dikkate almaktadır. 

 Olası ilerlemelere özen göstermektedir. (ISCED–97 alt-bölümler geliĢtirmiĢtir. 

Örneğin 3. seviye 3A, 3B ve 3C seviyelerine bölünmüĢtür.) 

ISCO–88  ( Uluslararası Meslek Sınıflandırma Standardı ) 

ISCO–88 1968‘de Uluslararası ÇalıĢma TeĢkilatı tarafından geliĢtirilmiĢ; 1988‘de gözden 

geçirilip değiĢtirilmiĢtir. HiyerarĢik bir çerçevede, en alttan baĢlayarak meslekleri 

sınıflandırmaktadır. ISCED–97 kategorilerine dayanan dört seviyesi bulunmaktadır. 

ISCO–88 meslekleri hiyerarĢik bir çerçevede sınıflandırmaktadır. Sınıflandırma sistemi, bir 

kiĢi tarafından yürütülmesi için tasarlanan görev ve hizmetler kümesi olarak tanımlanan iĢtir. 

ĠĢler, içerdikleri görev ve hizmetler arasındaki benzerlik derecesine göre mesleklere ayrılırlar.  

ISCO–88 seviyeleri: 

 Görevlerin etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi için gereken bilgi ile bu görevlerin 

bağlantısı kurulmuĢtur. 

 ISCED–97 ise iĢleri üstlenecek kiĢilerin beceri düzeyini geliĢtirmeye yönelik 

eğitimlerle ilgilidir.  

ISCO–88 sınıflandırma sisteminin amacına göre, bir mesleğin sınıflandırılmasındaki 

belirleyici etken, ilgili iĢlerin yürütülmesi için gereken görev ve hizmetleri yerine getirmek için 

ihtiyaç duyulan becerilerin nasıl edinildiği değil, edinilen bu becerilerin niteliğidir. Bu nokta 

önem taĢımaktadır; çünkü çoğu beceri deneyimle veya resmi olmayan eğitimlerle edinilebilir ve 

birçok öğrenci için, söz konusu bu eğitim kiĢisel ve mesleki geliĢim için bir anahtar niteliğinde 

olabilir. Bazı ülkelerde resmi eğitim diğer ülkelere göre daha önemli bir rol oynamakta ve üst 

beceri seviyeleri alt beceri seviyelerine göre daha önemli görülmektedir. 

 

 

 

 

 



 48/60 

ISCO–88 ve ISCED–97 seviyelerinin karĢılaĢtırılması. 

ISCO–88  ISCED–97 

1. ―Basit meslekler‖ ( düĢük beceriler 

az ve/veya hiç akıl yürütme gerektirmeyen ) 

1. Genellikle 5–7 yaĢ arası baĢlayan ve 5 

yıl süren ilkokul 

2. Memurlar, hizmet sektörü ve dükkân 

çalıĢanları, tarım ve balıkçılık alanında 

çalıĢan vasıflı iĢçiler, zanaatkârlar, fabrika ve 

makine operatörleri ve montajcılar 

( AnlayıĢ ve akıl yürütme gerektiren 

iĢler ) 

2. 11 veya 12 yaĢında baĢlayan ve 

genellikle 3 yıl süren ikincil eğitimin ilk yarısı 

3. 14 veya 15 yaĢında baĢlayan ve 

genellikle 3 yıl süren ikincil eğitimin ikinci yarısı 

– staj süresi veya bazen de çıraklık ile edinilen 

tecrübe de dâhil edilebilir. 

3. Teknisyenler ve aynı mesleğe 

mensup kiĢiler 

4. Rızası olmadan okuldan atılma 

5. 17 -18 yaĢlarında baĢlayan ve genellikle 

4 yıl süren ve ilk üniversite düzeyine eĢit 

olmayan bir dereceyle sonuçlanan eğitim 

4. Mesleklerinde ustalaĢmıĢ kiĢiler 

6.  17–18 yaĢlarında baĢlayan ve genellikle 

3- 4 yıl boyunca veya daha uzun süre devam 

eden, lisans, yüksek lisans veya eĢ bir dereceyle 

sonuçlanan eğitim 

— Yasa koyucular, birinci derece 

yetkililer ve yöneticiler 
 

 

 BeĢ AĢamalı Avrupa Yöntemi 

Avrupa Toplulukları Konseyi, 1985‘de üye devletlerin mesleki eğitim yeterliliklerinin 

karĢılaĢtırılmasına yönelik, ―5-AĢamalı Yöntem‖ olarak adlandırılan bir karar yayınlamıĢtır.   

Yöntem eğitim kriterini yeterlilik kriteri ile birleĢtirmektedir. Seviyeler hem eğitimin yerini 

içeren ―veri kriteri‖ açısından hem de geliĢtirilmiĢ yeterliliklere dayanan ―sonuç kriteri‖ 

açısından tanımlanmıĢtır. Bu durum, içerisinde hem kuvvet hem de zayıflığı barındırmaktadır. 

Kuvveti esnekliğe izin vermesiyle, zayıflığı ise, veri bazında 2. seviyeye çıraklık eklenmesi 

kararı gibi belli durumlarda ortaya çıkmaktadır. Böylece çıraklık, sadece okul bazlı eğitim ile 

karĢılaĢtırıldığında daha düĢük bir seviyede kalmaktadır. ISCED–97 sisteminde, bu seviye 

çıraklık eğitiminin hangi iĢ üzerine verildiği sonuç ile ilgilidir. 
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BeĢ AĢamalı Yöntem 

1. Seviye 

Bu seviyeye giriĢ için gereken eğitim: zorunlu eğitim ve mesleğe giriĢ, bir eğitim 

kurumunda, okul dıĢındaki bir programla veya icra edilerek gerçekleĢir. Teorik bilgi veya 

uygulamalı beceriler son derece kısıtlıdır. Bu tür bir eğitim, öncelikle, çalıĢanın basit bir iĢi 

yapabilmesini sağlamalıdır, genellikle çabuk kazanılır. 

2. Seviye 

Bu seviyeye giriĢ için gereken eğitim; zorunlu eğitim ve özellikle çıraklık dâhil olmak 

üzere mesleki eğitimdir. Bu seviyede olan birey belli bir faaliyeti bağımsız olarak yapabilme, 

iĢin gerektirdiği aletleri ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olmalıdır.  

3. Seviye 

Bu seviyeye giriĢ için gereken eğitim; zorunlu eğitim ve/ veya mesleki eğitim, ek olarak 

teknik eğitim veya diğer bir ikincil seviye eğitimidir. Bu tür bir eğitim, 2. seviyeden daha fazla 

teorik bilgi gerektirmektedir. Bu seviye genellikle, bağımsız olarak yapılabilecek ve/veya 

yönetim ve düzenleme görevlerini gerektiren iĢleri kapsamaktadır.  

4. Seviye 

Bu seviyeye giriĢ için gereken eğitim; ikincil eğitim ( genel veya mesleki ) ve ikincil 

eğitim-sonrası teknik eğitimdir. Bu tür bir eğitim, eğitim kurumları içinde veya dıĢarıda alınmıĢ 

yüksek düzeyde teknik eğitimi kapsamaktadır. Ortaya çıkan yeterlilik, daha yüksek düzeyde bilgi 

ve beceriyi kapsamaktadır. Genellikle ele alınan ilgili alanlara yönelik bilimsel bilgiler 

konusunda bir uzmanlık gerekli değildir. Söz konusu beceriler; bilgi dağarcığı, tasarlama, 

yönetim ve idari sorumlulukların üstlenilmesine imkân tanımaktadır.  

5. Seviye 

Bu seviyeye giriĢ için gereken eğitim; ikincil eğitim( genel veya mesleki ) ve daha yüksek 

eğitimi gerektirir. Bu eğitim, çalıĢan veya kendi iĢini kurmuĢ bir kiĢi tarafından, iĢin gerektirdiği 

bilgi donanımına sahip olarak özerk bir Ģekilde icra edilen mesleği temsil etmektedir. Mesleği 

icra edebilmek için gereken nitelikler, belirtilen çeĢitli seviyelerle bütünleĢtirilebilir.  

5.3.AVRUPA YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ VE ULUSAL YETERLĠLĠK     

      ÇERÇEVESĠ  

Yeterlilik, bilgi, beceri ve kapsamlı yetkinlik standardına ulaĢtığı yetkili bir makam 

tarafından belirlendiğinde kazanılır. Yeterlilik, bir mesleğin uygulanması için yasal 

yetkilendirme seklinde olabilir.  

Yeterlilik çerçevesi OECD tarafından Ģöyle tanımlanmaktadır. 

"Yeterlilikler çerçevesi, kazanılan öğrenme seviyeleri için birtakım ölçütlere göre 

yeterliliklerin geliĢtirilmesi ve bunların sınıflandırılmasına yönelik bir araçtır.  

Mesleki eğitim ve öğretimde kredi transferi sisteminin geliĢtirilmesini desteklemek üzere 

gerçekleĢtirilen araĢtırma, yükseköğretim ve mesleki eğitim ve öğretimi kapsayan Avrupa 

çerçevesi için 8 seviyenin uygun olacağı sonucuna varmıĢtır. Sekiz seviyeli bir yapı, aynı 

zamanda pek çok ülkenin ana ulusal yeterlilikleriyle eĢdeğer "en iyi modeli" sağlamaktadır. 
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Eğitim politikası, seçilen temsilciler tarafından belirlenecek olan politik bir konu olmakla 

birlikte ülke ekonomisini de birinci derecede etkilemektedir. Bu konuda yapılan çalıĢmalar baĢarı 

sağlanırsa; sanayi,  ticaret, teknoloji ve toplum çok Ģey kazanacaktır. Bu konuda toplumsal 

ortaklıklar baĢı çekmeli ve hatta hızlı davranmalıdırlar 

Neden Ulusal Yeterlilik Çerçevesi?  

Hedeflerin AB ye göre tanımı: 

• Öğrenme çıktıları için ulusal standartları oluĢturmak 

• Eğitim ve öğretimde kaliteyi ilerletmek 

• Yeterlilikleri birbiri ile iliĢkilendirmenin bir yolu olarak hareket etmek 

• Öğrenmeye giriĢi ve ilerlemeyi geliĢtirmek 

Hedeflerin Mesleki Yeterlilik Kurumuna göre tanımı: 

• Sertifikaların ve diplomaların AB ülkeleri ile karĢılıklı tanınmasını kolaylaĢtırmak 

• Daha fazla pazar güdümlü bir yeterlilik sistemi geliĢtirmek 

• Mesleki Eğitim ve Öğretim sisteminin basit ve kapsamlı olduğunu temin etmek 

• Mesleki Eğitim ve Öğretim sistemindeki seviyeleri ve içeriği standardize etmek 

• Mesleki Yeterliliklerin değerlendirilmesinde geçerliliği, güvenilirliği ve Ģeffaflığı temin 

etmek 

• Ġlerleme yollarını kolay ve açık hale getirmek ve kariyer mobilitesini (hareketliliğini) 

geliĢtirmek 

• Tüm mesleklerde önceki öğrenmenin/mevcut yetkinliğin tanınmasını geliĢtirmek olarak 

tanımlanmaktadır. 

 Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı, iĢçi ve iĢveren konfederasyonları, odalar ve Sivil 

Toplum KuruluĢları temsilcileriyle oluĢan sosyal ortakların katılımıyla 8 referans seviyeli bir 

ulusal yeterlilik sistemini geliĢtirdiler.  
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Ġ HER SEVĠYEDE YETERLĠLĠKLERE ÖZEL VE 

BUNLARIN GÖSTERGESĠ NĠTELĠGĠNDE 

DESTEKLEYĠCĠ BĠLGĠLER 

ÖĞRENĠM 

DÜZEYĠ 

1 
 Okuma-yazma seviyesidir. Vasıfsız elemandır. Hayat boyu 

öğrenime baĢlangıç noktasıdır.  
ĠLKÖĞRETĠM 

2 
 Örgün ve yaygın eğitimle okul ve eğitim merkezinde veya iĢyeri 

gibi ortamlarda kazanılır. Hayat boyu öğrenime giriĢ noktası olabilir.  

MESLEK 

LĠSESĠ ARA 

SINIF (10) 

3 
Örgün ve yaygın eğitimle okul ve eğitim merkezinde özellikle 

ortaöğretimin ikinci kısmında kazanılır. Yarı vasıflı istihdama, geliĢmiĢ 

eğitime ve yükseköğretime eriĢim sağlar. Bu seviye, hayat boyu 

öğrenme yolunda anahtar aĢamayı oluĢturabilir.  

MESLEK 

LĠSESĠ ARA 

SINIF (11) 

4 
 Ortaöğretim ikinci devrede ve iĢ piyasasında zorunlu yetiĢkin 

eğitiminde örgün eğitimi yansıtır. ĠĢ yoluyla yaygın eğitim biçiminde 

olabilir. Ayrıca yükseköğretimdeki öğrenme fırsatlarına giriĢ kapısı 

olarak kullanılır. 

MESLEK 

LĠSESĠ 

DĠPLOMASI 

5 

Çıraklıkla birlikte ilgili alanda program sonrası deneyim gibi 

ortaöğretim sonrası bir öğrenim programının tamamlanmasını takip 

eder. Kıdemli teknisyenler ve müdürler, genellikle ortaöğretimle 

yüksekokul eğitimi ve öğrenimi arasında köprü kuran bu yeterlilikleri 

kazanırlar. Bu seviyede yer alan yükseköğretim yeterlilikleri, Bologna 

süreci içinde ‗kısa devreli‘ (birinci devre içinde) yeterliliklerle 

iliĢkilidir.  

MESLEK 

YÜKSEK 

OKUL 

DĠPLOMASI 

6 

Yükseköğretim kurumlarında veya iĢ ortamları yeterli ölçüde 

zorlayıcı bir bağlam sağlar. ĠĢ ortamlarında da bu seviyede öğrenme 

kazanılabilir, sektör ve meslek kuruluĢları bu yolla kazanılan 

öğrenmenin tanınması imkânını sunar. Bilgi temelli profesyoneller olan 

veya profesyonel yönetim pozisyonlarında çalıĢan kiĢiler, bu 

yeterlilikleri kazanırlar. Bologna sürecinde geliĢtirilen çerçevede 

yükseköğretimde birinci devre yeterliliklerle iliĢkilidir. 

LĠSANS 

DĠPLOMASI 

7 

6. seviye üzerine yapılandırılan ve bunu geniĢleten ve/veya 

geliĢtiren seviyede bir bilgi ve kavrayıĢ içeren uzman yükseköğretim 

kurumlarında gerçekleĢir. Sektör veya meslek kuruluĢları, iĢ ortamında 

bu seviyede kazanılan öğrenmenin tanınmasını sağlar. Bu yeterlilikleri 

kıdemli profesyoneller ve müdürler kazanırlar. Bologna süreci 

kapsamında geliĢtirilen çerçevede yükseköğretim yeterliliklerinin ikinci 

devresiyle iliĢkilidir.  

YÜKSEK 

LĠSANS 

DĠPLOMASI 

8 

Öğrenme ortamları alıĢılmıĢın dıĢındadır. Çok belirgin olmayan, 

bu nedenle içeriği karmaĢık hale getiren ve öngörülemeyen, birbirleriyle 

etkileĢim halindeki pek çok faktörden oluĢan problemlerin çözülmesini 

gerektirir. Öğrenme büyük ölçüde uzmanlık gerektiren bir alanda, 

uzmanlaĢmıĢ yükseköğretim kurumlarında gerçekleĢir. Yeterlilik 

kazanan öğrenciler, belirli bir çalıĢma alanında sistemli kavrayıĢ 

sergilerler ve bu alanla bağlantılı becerilere ve araĢtırma yöntemlerine 

hâkim olduklarını kanıtlarlar. 

DOKTORA 

DĠPLOMASI 
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5.4.AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECVET) 

Kopenhag deklarasyonu,  farklı ülkeler arasında ve farklı seviyelerde yetenek ve becerilerin 

Ģeffaflığı, kıyaslanabilirliği, transfer edilebilirliği ve tanımlanmasının, mesleki eğitim öğretim 

için kredi transfer sistemi de dâhil olmak üzere referans seviyeleri, ortak sertifikalandırma 

prensipleri ve ortak ölçümler oluĢturarak nasıl geliĢtirilebileceğine öncelik verir. 

Mesleki eğitimde kredi transferi çalıĢma grubu bu önceliğe hitaben mesleki eğitimde 

geniĢletilmiĢ Avrupa iĢ birliğinin bir parçası olarak Kasım 2002‘de kuruldu. Teknik çalıĢma 

grubunun görevi; 

 Yüksek öğrenimdeki deneyimleri ve bu alandaki ilgili projeleri dikkate alarak, 

mesleki eğitim öğretim için Avrupa kredi transfer sisteminin geliĢimi için seçenekler araĢtırmak, 

tanımlamak ve önermek, 

 Mesleki eğitim için ortak referans seviyeleri konusunda önerilerde bulunmaktır. 

Mesleki Eğitim Ġçin Avrupa Kredi Transfer Sistemi  

—ECVET’in amaçları 

a) Öğrenim çıktı ve baĢarılarının Ģeffaflığını ve tanımlanmasını, 

b) Bütün program ve kursları, modül ve üniteleri kapsayarak, öğrenim çıktı ve sonuçlarını 

çeĢitli mesleki eğitim sistemleri içinde ve arasında, formal, non-formal ve informal mesleki 

eğitim öğrenimleri arasında transferini,  

c) Öğrenimin ne zaman ve nerede meydana geldiğinden bağımsız olarak, tam ya da kısmi 

niteliklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve sertifikalandırmasına katkıda bulunarak, bir 

yandan eğitim/öğretim/öğrenim faaliyetleri ve programları arasından tanımlamayı ve diğer 

yandan kısmi ya da tam niteliğe doğru ünitelerin, birimlerin (units) toplanmasını, 

ç) Coğrafik, mesleki ve profesyonel değiĢim de dâhil olmak üzere, informal, non-formal ve 

formal eğitim/öğretim/öğrenim süreçleri içinde değiĢimini, 

d) Ulusal sınırlar ötesinde, otoriteler, eğitim öğretim sağlayanlar, öğretmenler ve öğrenciler 

arasında iĢ birliğini, 

 kolaylaĢtırarak hayat boyu öğrenime katkı sağlamaktır. 

—ECVET’in prensipleri 

 ECVET, değiĢim ve serbest dolaĢımın bireysel hak olduğu Avrupa bağlamındaki 

öğrenciye odaklaĢır. 

a) ECVET bireysel geliĢimi ve istihdamı desteklemeyi amaçlar. 

b) ECVET resmi VET sistemlerine eĢit giriĢi sağlar. 

c) ECVET, gönüllü katılıma dayanan bir Avrupa merkezden dağılımlı sistemdir. 

ç)    ECVET, nitelikler (öğrenim sonuçları olarak tanımlanan), prosedürler (prosedürlerin 

değerlendirilmesi ve tanımlanması) ve yapılar açısından Ģeffaflığı gerektirir ve artırır. 

d) ECVET, bilgi, beceri ve yeteneklerin ve mobil VET öğrencilerinin baĢarı seviyesi 

açısından ‗yabancı‘ VET sağlamadaki güveni artırmayı amaçlayan karĢılıklı güvene dayanır. 

e) ECVET, boyutu, statüsü, özerklik derecesi, VET‘in kendi kanuni yapısından bağımsız 

olarak herhangi bir VET sağlayıcısı tarafından kullanılabilir. 

f) ECVET, yeni Europas‘ın, Ortak Kalite Güvencesi Çerçevesinin, non-formal ve 

informal eğitimin tanımlanması ve geçerliliği ile ilgili ortak Avrupa prensiplerinin 

uygulanmasını tamamlamalı, desteklemeli ve katkıda bulunmalıdır. 
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—Uygulama Alanı 

a) ECVET, bir bütün olarak VET için dizayn edilmiĢtir. 

b) ECVET, formal ya da non-formal VET sistemlerinden gelmelerine bakılmaksızın 

öğrencilerin resmi VET sistemine herhangi bir seviyeden katılımını sağlayacak Ģekilde dizayn edilir. 

c) ECVET, ulusal ya da bölgesel bağlamda da uygulanabilir  

ç)   ECVET, diğer dünya bölgelerinde, daha geniĢ uluslararası değiĢim durumlarında 

uygulanabilir. 

d) ECVET, iki ya da çok yönlü değiĢim durumunda kullanılabilir. 

e) ECVET, yüksek öğrenimdeki mevcut Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile uyumlu 

olmalıdır. 

ECVET ANA ÖĞELERĠ VE YAPISI  

 PaydaĢlar: 

a) öğrenciler: ECVET hayat boyu öğrenim faaliyetleri ile beraber hem genç hem de 

yetiĢkin öğrenciler için dizayn edilmiĢtir. Öğrencilerin biyografileri, öğrenim Ģekilleri ve 

motivasyonları dikkate alınmaksızın uygulanabilir. 

b) Mesleki eğitim öğretim verenler: ECVET içinde, meslekî eğitim öğretim verenler alıcı 

kuruluĢlar veya gönderici kuruluĢlar olarak adlandırılır. Bunlar okullar, yetiĢkin eğitim 

merkezleri, eğitim Ģirketleri veya bunların bir birleĢimi olabilir.  

c) Meslekî eğitim öğretim otoriteleri: VET otoriteleri kendi sorumluluk alanlarına göre 

ECVET‘e katılırlar. Kendi faaliyet alanlarına göre diğer paydaĢlara rehberlik eder ve destek 

verirler. 

d) Sosyal ortaklar: Sosyal ortaklar, her bir üye ülkenin kurumsal çerçevesi içinde, mevcut 

öğretime tek yanlı yaklaĢımlara ilaveten yetenek ve niteliklerin ortaklaĢa yapılacak geliĢimini 

teĢvik eden Ģartların ortaya çıkarılmasını isterler. 

e) ĠĢverenler: Kendi ulusal VET sistemlerine göre, iĢverenler mesleki eğitim verenler 

olarak ECVET ile iliĢkilidirler. ECVET‘in uygulanması ile ilgilidirler ve nitelik programı ve 

ECVET‘in VET otoriteleri ve kuruluĢlarına faydaları hakkında geri plan sağlarlar.  

 AnlayıĢ: 

Gönderen ve alan kuruluĢlar mobil öğrenci bireysel değiĢim programında bilgi, beceri ve 

yetenekler, süre, sorumluluklar, haklar ve zorunluluklar açısından spesifik hedefler üzerinde bir 

anlaĢmaya varırlar. Bilgi, beceri ve yetenek miktarı, gönderici kuruluĢun ve kendi mesleki eğitim 

öğretim programının global kredi miktarı ile iliĢkili olarak kredi açısından garanti değer olacaktır. 

 Kredi (değer): 

Krediler, öğrenim sonuçları temeline dayalı olarak, ünitelere atfedilir. Sonuçları, bilgi, 

beceri ve yetenekler açısından tanımlanır. Öğrenim sonuçları, referans seviyeleri (nitelikler) 

çerçevesi ve iĢ pazarı bölümleri (mesleki profiller) ile iliĢkili olarak düĢünülür ve ulusal/bölgesel 

veya iĢ pazarı bağlamında mevcut referanslarla iliĢkilendirilmelidir.  Faklı öğrenim yolları 

kıyaslanabilir ve hatta eĢit öğrenim sonuçlarını ortaya çıkarabilir. Bu farklılıklar ünitelerin kredi 

değeri üzerinde illa da direk etkiye sahip olması gerekmez. 

 Nitelik Programlarının Dizaynı:  

ECVET‘in uygulanması, eğitim/öğretim programının (pratik veya teorik) dizaynı açısından 

belli ön Ģartlara sahiptir. Bu dizayn ana elemanlar olarak üniteler ve modülleri içerir. Bir ünite, 

niteliğin veya müfredatın veya nitelik programının ilk (veya en küçük) parçası anlamına gelir. 

Bir ünite sonuç-merkezlidir. Sınırlı miktarda bilgi, beceri ve yeteneğe mukabildir. Bireysel 

seviyede beklenen mesleki/profesyonel sonuç açısından spesifik baĢarıya karĢılık gelir. Referans 

seviyeleri çerçevesinde bir ünite belli seviyede mesleki profile dâhil edilir. Bir modül, öğrenim 

yolunun ilk (veya en küçük) kısmıdır ve süreç-merkezlidir. Öğretim/öğrenim süreçleri ve gerekli 

kaynaklar hakkında bilgi verir.  
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 Üniteler Ġçin Ölçü Metodu:  

Her bir tam müfredat veya nitelik (eğitim/öğretim) programı 120 krediye karĢılık olur. 

Kredilerin ünitelere tahsisi eğitim/öğretim programının küresel kredi miktarına orantılıdır. 

Krediler spesifik ve özel öğrenim sonuçlarının baĢarılmasına verilir. Ünite kredileri 

sınav/değerlendirme iĢlemini veya diğer baĢarı ölçme araçlarını geçtikten sonra verilir. 

 Tanınma/Geçerlilik:  

Alıcı kuruluĢ prensip olarak kabul etmeye ve mobil öğrencinin önceki baĢarılarını tanımaya 

hazırdır. Yinede ―otomatik tanıma‖ hususunda beklenti yaratılmaması önemlidir. Tanıma, dıĢ 

(önceki) eğitim/öğretim baĢarısının doğru yerde ve yolda baĢka bir ülkenin eğitim veya istihdam 

sisteminde eĢit tahsisidir. Non-formal ve informal eğitimin geçerliliği konusunda kabul edilen 

prensipler ECVET‘de tamamen dikkate alınacaktır. Geçerlilik, spesifik öğrenim sonuçlarının ve 

tam VET niteliği elde etme bakımından eĢitliklerinin tanınmasını sağlamalıdır. Geçerlilik sistemi 

geliĢim içindeki kanuni kurallara bağlıdır. Geçerlilik kısmi ya da tam nitelik sertifikasının 

parçası olmalıdır. 

 Belgelendirme:  

Krediler, uyumlu nitelikler veya referans seviyeleri çerçevesi içersinde mukabil referans 

seviyelere ve alt seviyelere iliĢkilendirilen nitelikler sertifikasının temeli olarak düĢünülebilir. 

Öğrenciler, özellikle informal ve non-formal eğitim deneyimine sahip olanlar, sertifikasyon 

yoluyla öğrenim faaliyetlerinin resmi olarak tanıtmak için motive edilebilirler. 

 Referans Seviyeleri ve Nitelikler Çerçevesi:  

Referans seviyeleri, ilgili tanımlayıcıları ile beraber, farklı bağlamlarda eğitim/öğretim 

veya öğrenim sonuçlarını kıyaslamak için kullanılabilecek bir çerçeve veya dil oluĢturur. Bu 

nedenle, ECVET değiĢimi ile ilgili konu ve sonuçların tanımlanması referans seviyelerinin 

yardımıyla baĢarılabilir. 

5.5.EUROPASS BELGESĠ 

Ocak 2005‘te baĢlatılan Europass çerçevesi, yeterliliklerin Ģeffaflığını destekleyen tüm 

Avrupa belgelerini bir araya toplar. Bu portföy yaklaĢımı, vatandaĢların kendi öğrenme 

çıktılarını basit, net ve esnek bir Ģekilde eğitim kurumlarına, iĢverenlere ve diğerlerine 

sunmalarını mümkün kılar. Bireyler iki belgeyi Europass özgeçmiĢi (CV) ve Europass Dil 

Pasaportu kendileri doldurabilirler; diğer üç belge; Europass Sertifika Eki, Europass Diploma 

Eki ve Europass DolaĢımı yetkili kuruluĢlar tarafından doldurularak verilmelidir. Bu belgeler, 

kademeli olarak 20‘den fazla dilde hazırlanması planlanmaktadır. 

Europass belgeleri ile Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi referans seviyeleri arasında net 

bağlantılar kurulmalıdır. Europass portföyünün ve bileĢen belgelerinin gelecekteki geliĢiminde, 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinin ortak referans seviyeleri ve tanımlayıcıları dikkate alınmalı ve 

bunlar öğrenme çıktılarını temel almalıdır. 

5.6.AVRUPA ÖĞRENME FIRSATLARIYLA ĠLGĠLĠ PLOTEUS PORTALĠ 

Öğrenme fırsatlarıyla ilgili PLOTEUS PORTALĠ, öğrencilerin, iĢ arayanların, çalıĢanların, 

velilerin, danıĢmanların ve öğretmenlerin Avrupa‘da eğitim, öğretim ve öğrenme fırsatlarıyla 

ilgili bilgi bulmalarına yardımcı olmayı hedefler. (üniversitelerin ve yükseköğretim kurumlarının 

web siteleri, okulların veritabanları ve meslekî eğitim ve yetiĢkin eğitimi kursları) Ayrıca, 

Avrupa ülkelerinde bulunan farklı eğitim sistemleriyle ilgili bilgileri içerir. 

Ploteus portalinin gelecekteki geliĢimi, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile yakından ilgili 

olmalıdır. Farklı eğitimlerin belirli bir seviyeyle nasıl iliĢkilendirilebileceğini gösteren portalin 

düzenleyici ilkesi olarak Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ortak referans seviyeleri kullanılmalıdır. 
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6. MESLEKĠ YETERLĠLĠK VE AKREDĠTASYON  

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlükte,  denklik anlamına gelen akreditasyon; yetkili bir 

kuruluĢun ya da kiĢinin gerçekleĢtirmekte olduğu faaliyetleri, herkes tarafından kabul edilen 

standartları belirli prosedürlere uygun olarak yapmakta olduğuna yeterlilik verilmesi iĢlemidir. 

BaĢka bir deyiĢle, bir kuruluĢun faaliyette bulunabilmesi için gerekli olan yeterliliğini onaylayan 

otoritenin uyguladığı prosedürdür. 

Buna bağlı olarak, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinde bulunan kuruluĢların; ortak 

teknik prensip ve iĢleyiĢ usullerine göre çalıĢmasını sağlamak, belirlenmiĢ uluslararası kriterler 

karĢısında yeterliliği tespit edilenlerin verdiği belge ve raporların karĢılıklı tanınabilirliğini temin 

etmek amacıyla, birçok ülke, uygunluk değerlendirme iĢlemini yapan akreditasyon birimlerini 

oluĢturmuĢtur. 

Akreditasyon kuruluĢlarının, yasal düzenlemeler ile verilen görevlerini tarafsız olarak 

yerine getirmeleri, idari ve mali bağımsızlık sahibi olmaları, genel bütçeden gereken yardımları 

alabilmeleri, akreditasyon hizmetinin etkilediği ekonomik operatörlerin bünyede temsil edilmesi 

Ģeklindeki özelliklerine, TS EN 45010 no'lu Avrupa Standardında yer verilmektedir. 

Avrupa Birliği uygunluk ve standart değerlendirmesi için yeni kurallar belirlediğinde; 

tercihen laboratuvar yeterliliğini belirleyen akreditasyon kuruluĢları, belgelendirme kuruluĢları 

ve muayene kuruluĢları arasında, bir tür kalite güvence sistemine ihtiyaç duyuldu. Avrupa 

Komisyonu; ister zorunlu ister gönüllü olsun bu tip kuruluĢlar arasında kalite teminatını 

sağlayacak bir sistem geliĢtirmeliydi. Dolayısıyla; Avrupa Komisyonu, ulusal akreditasyon 

kuruluĢlarını; birliklerini Ģekillendirmek, birbirlerinin faaliyetlerini görmek ve birbirlerinin 

sistemlerinin denkliğiyle ilgili anlaĢmalar imzalamaları için bir araya getirdi.  

Avrupa Akreditasyon Birliği (EA)‘nın en önemli amacı; üye ülkeler arasında ve üye 

ülkelerin akreditasyon sistemleri arasında karĢılıklı güveni kurmak ve daha sonra bu güvenin 

kalıcılığını sağlamaktır. Bu da birbirlerinin sistemlerini, belgelerini, kendi akredite edilmiĢ 

kuruluĢlarının raporlarının eĢitliğini kabul eden anlaĢmalar yaparak sağlanmaktadır. EA'nın test 

ve kalibrasyona yönelik çok taraflı anlaĢmalarını Ģimdilik 16 üye ve belgelendirme için olan 

anlaĢmalarını ise 15 üye ülke imzalamıĢtır. 

Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) aynı zamanda karĢılıklı global birleĢmeye ulaĢmak 

amacıyla; dünyadaki akreditasyon kuruluĢlarının bölgesel gruplaĢmalarını bir araya getirmek için 

de çalıĢmalar yapmaktadır. EA'nın çok taraflı anlaĢmalarını imzalayanlar, birçok ülkeden değiĢik 

akreditasyon kuruluĢlarıyla test ve kalibrasyon alanında da iki taraflı anlaĢmalar da 

imzalamıĢlardır.  

Ulusal akreditasyon kuruluĢlarının ve sistemlerinin ilgili uluslararası standartlarda tarif 

edilen özelliklere uyması, akreditasyon iĢlemlerinin kabul edilebilirliği açısından büyük önem 

taĢımaktadır.  

Ülkemizde de uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini akredite etmek için 1999 yılında 

4457 sayılı Kanunla Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kurulmuĢtur. KuruluĢ amacı 

kanunda olduğu gibi ―Bu Kanun ile laboratuar, belgelendirme ve muayene hizmetlerini 

yürütecek yurt içi ve yurt dıĢındaki kuruluĢları akredite etmek, bu kuruluĢların belirlenen ulusal 

ve uluslararası standartlara göre faaliyetlerde bulunmalarını ve bu suretle ürün/hizmet, sistem, 

personel ve laboratuar belgelerinin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla, 

merkezi Ankara‘da olmak üzere BaĢbakanlıkla ilgili, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kiĢiliği 

haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip, Türk Akreditasyon Kurumu, kısa adı TÜRKAK 

kurulmuĢtur.‖  
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Avrupa ülkelerinde bulunan bir akreditasyon 

kuruluĢunun, kurulduğu tarihten itibaren; EA ile 

karĢılıklı tanınma anlaĢmasını imzalaması için 

ihtiyaç duyduğu süre yaklaĢık 2–3 yıl arasındadır. 

TÜRKAK da, bu süreler içerisinde karĢılıklı tanınma 

anlaĢmasını imzalamayı kendisine hedef olarak 

koymuĢtur. Bir akreditasyon kuruluĢunun EA'ya üye 

olabilmesi için belli sayıda akreditasyon 

gerçekleĢtirmiĢ olması gerekmektedir. TÜRKAK, 

gerçekleĢtirdiği akreditasyonlar sonunda 17 Ekim 

2002 tarihinde EA'ya müracaat etmiĢ ve 27 Kasım 

2002 tarihinde EA'ya tam üye olmuĢtur. Tam üyelik 

adımından sonra 04/04/2006 tarihinde Avrupa 

Akreditasyon Birliği (EA) ile KarĢılıklı Tanınma 

AntlaĢmasını (MLA) imzalamıĢtır. Böylece,  

TÜRKAK tarafından akredite edilmiĢ Uygunluk 

Değerlendirme KuruluĢlarınca düzenlenen kalite 

belgeleri, raporlar ve diğer sertifikalar uluslar arası 

geçerlilik kazanmıĢtır.  

Akreditasyonla ilgili ulusal ve uluslararası 

düzenlemeler, bu konuda bir mecburiyet 

getirmemektedir. Akreditasyon, tamamen Ģu an için 

gönüllülük esasına dayanmaktadır. Genellikle; 

uygunluk değerlendirmesi hizmetlerinin verildiği 

serbest piyasa ekonomileri, laboratuarları ve 

belgelendirme kuruluĢlarını akredite olmaya sevk 

eder. Bir laboratuar veya belgelendirme kuruluĢunun 

akredite olması ona itibar kazandırır. Belgelendirme 

kuruluĢları ve laboratuarlar; akreditasyonun dıĢında 

kalarak da hayatlarını idame ettirebileceklerini, 

müĢteri bulabileceklerini ve müĢteriyi tatmin 

edebileceklerini düĢünüyorlarsa akredite olmadan da 

hizmet vermeye devam edebilirler. Serbest piyasa 

ekonomisinde kamu otoriteleri bazı alanlarda 

akreditasyonu zorunlu uygulama haline 

getirebilmektedir.  

 TSE‘de bu tip laboratuar iĢleten ve 

belgelendirme sistemleri çalıĢtıran kuruluĢlardan biri 

olması sebebiyle; akredite olmak için TÜRKAK‘a 

baĢvuruda bulunarak bazı alanlarda akredite olmuĢtur.  Türkak ın Akreditasyon iĢlemleri akıĢ 

Ģemasını yandaki Ģekilde görebiliriz. 

Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal 

yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve 

sertifikalandırmaya iliĢkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve 

iĢletmek üzere kurulan Meslekî Yeterlilik Kurumunun faaliyetleri ile kuruluĢların belirlenen 

ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyetlerde bulunmalarını ve bu suretle ürün/hizmet, 

sistem, personel ve laboratuvar belgelerinin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek 

amacıyla kurulan Türk Akreditasyon Kurumunun faaliyet konuları arasında benzerlik ve 
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muhtemel çakıĢma ihtimaline karĢın uygulamaların yaygınlaĢtırılması ile karĢılaĢılacak 

sorunların zamanla çözümüne ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına gidilebilecektir.    

Yine bu bağlamda, teknik ve meslekî alanlarda denetim görevi bulunan MYK‘nın görev 

tanımı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan tüm okul ve kurumlarda denetim görevi bulunan 

Milli Eğitim Bakanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı görevleri arasında bir çakıĢma olma ihtimaline 

karĢı gerekli önlemler MYK‘nın çalıĢma usul ve esaslarına iliĢkin mevzuatın oluĢturulması 

sırasında yapılacak düzenlemelerle giderilebilecektir.   

Eğitim kurumlarının muhtemel akreditasyonu ile; 

Ulusal yeterlilik sistemi yeterliliklerin verilmesini sağlayan programların kabul edilebilir 

ulusal standartlara göre aktarılmasını güvence altına almak, 

Kurumu, kalite geliĢimi üzerinde yoğunlaĢmaya teĢvik ederek kurumun geliĢmesine ve 

olgunlaĢmasına yardımcı olmak, 

Öğretmenlerin öğretmekte oldukları programlarla ilgili meslek standartlarını anlamalarını 

sağlamak, 

Öğrencilerin gerekli meslek yeterliliklerini geliĢtirmelerini sağlayan dersler ve öğrenim 

materyalleri geliĢtirmek, 

Sosyal ortakları mümkün olduğunca programın aktarılmasına ve sınav komisyonlarının 

çalıĢmalarına dâhil etmek, 

Değerlendirmelerin ve sınavların ulusal meslek standartlarına uygun olarak hazırlanmasını 

ve uygulanmasını, geçerli ve güvenilir olmasını sağlamak, 

Kurumun, bu standartları temel alan ulusal meslek standartları ve eğitim 

programları/müfredatlar hakkında güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak, 

Öğretmenlerin, ilgili meslek standartlarıyla ilgili eğitim almasını sağlamak, 

Kurumun, meslek standartlarıyla ilgili personel eğitiminin etkinliğini izlemek, 

Öğrencilerin, mesleki yeterlilikler de dâhil olmak üzere aldıkları programın çıktılarını 

özetleyen yazılı bilgiler almasını sağlamak, 

Öğrenme programı uygulamalarını izlemek ve Ģube düzeyinde desteklemek, 

Kurumun, program aktarımının genel kalitesini izlemek ve değerlendirmek, 

Kurumun, sosyal ortakların programın çıktılarını anlamalarını sağlamak, 

Kurumun, iĢletmelerle birlikte çalıĢarak iĢe yerleĢtirmelerin meslek yeterliliklerinin 

geliĢtirilmesine olanak tanıyacak Ģekilde planlanmasını sağlamak, 

Kurumun, iĢe yerleĢtirme uygulanmalarını izlemek ve değerlendirmek, 

Sosyal ortakların, sınav komisyonlarının çalıĢmasına etkili bir biçimde katkıda bulunmasını 

sağlamak, 

Öğretmenlerin, ulusal meslek standartlarını temel alan geçerli ve güvenilir değerlendirme 

geliĢtirmesini ve uygulamasını sağlamak, 

Öğretmenlerin, kendi aralarında ve diğer okullarla birlikte, değerlendirme standartlarını 

sağlamak, 

Her okulun, akreditasyonu ölçütlerini nasıl karĢılandığını gösteren kanıtları içeren bir plan 

hazırlamak, 

ġeklindeki muhtemel mesleki eğitimde akreditasyon kriterlerine sahip olan kurum, 
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mesleki eğitim hizmet alanında akredite edilmiĢ kurum olur. 

Eğitim kurumlarının akreditasyonu yukarıdaki muhtemel akreditasyon kriterleri dikkate 

alınarak yetkili kiĢilerce aĢağıdaki sorular sorularak sağlanabilir. 

1-GRUP SORULARI 

1. Kurum ulusal meslek standartlarına ve bu standartlara dayanan öğretim programları, ders 

programlarına iliĢkin güncel bilgiye sahip midir? 

2. Sahip ise bu bilgilere nasıl ulaĢtınız/ulaĢmaktasınız? 

 Çevre öğretim programı 

 Ders bilgi formları 

 Modül bilgi sayfaları 

 Yeterlilik tabloları  

 Öğretmenlerin yukarıdaki maddelerdeki belgeleri edindiklerine iliĢkin kanıtlar 

 Öğrencilerin modül kitapçıklarını edindiklerine iliĢkin belgeler 

 Meslek standartları ve öğretim programları /ders programları konularında sektör 

temsilcileri katılımının sağlandığı toplantı tutanakları  

 Meslek standartlarına dayalı öğretim programları /ders programlarına iliĢkin 

güncellenen belgeler 

 Konu ile ilgili olarak yurt için ve yurt dıĢı ortaklarla yürütülen projelere iliĢkin 

belgeler 

3. Kurum meslek standartlarında personel eğitimi etkinliğini izlemekte midir? Eğer 

izlemekte ise 

 Öğretmenlerin öz değerlendirme anketleri  

 Eğiticilerin verimliliğini değerlendirme raporları 

 Kurumun eğiticilere yönelik uyguladığı performans değerlendirme anketi  

 Sınav sonuçlarının istatistiksel değerlendirilmesi 

2-GRUP SORULARI 

1. Öğrencilerin gerekli mesleki yetkinlikler geliĢtirebilmelerini sağlayacak dersler ve 

öğrenme materyallerini geliĢtiriyor ve öğrencilere veriyor musunuz? 

a. Öğretmenler kurulu, yıllık plan ve zümre toplantı tutanakları  

b. Görsel materyaller de neler yapılmıĢtır. 

c. Temrin olarak hazırlıklar kimlerden ve nasıl temin ediliyor 

ç.   GeliĢtirilen veya temin edilen öğrenme materyallerinin güncellenmesi 

yapılıyor mu? 

3- GRUP SORULARI 

1. Hangi STK ile iĢ birliği halindesiniz ve hangileri ile protokol imzaladınız? ĠĢ birliğini 

güçlendirmek için ne yapmayı planlıyorsunuz? 

2. Anket uygulaması yaptınız mı? Sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 Anket örneği 
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3. Son üç yılın ihtiyaç tespit anketleri ile açılan kurslar örtüĢmekte midir? 

 Ġhtiyaç tespit anketi 

4. Sınav komisyonlarında sosyal ortaklardan temsilciler bulunmakta mıdır? 

5. Sosyal ortaklarla karĢılıklı yükümlülüklerimizi ne ölçüde gerçekleĢtiriyorsunuz? 

 Toplantı tutanakları  

 Protokol örnekler 

4- GRUP SORULARI 

1. Öğretmenlerin meslek standartlarına dayalı bir değerlendirme gerçekleĢtirmek üzere 

eğitim aldıklarını söylüyorsunuz; 

 Kaç öğretmen bu konuda eğitim almıĢtır? 

 Verilen eğitimin süresi kaç saattir? 

 Hangi konularda eğitim almıĢlardır? 

 Hangi kurumda eğitim alınmıĢtır? 

 Bu eğitimi veren kiĢiler konularında yeterli ve yetkin midirler? 

 Bu eğitim sonunda, değerlendirme ve belgelendirme yapılmıĢ mıdır? 

 Verilen bu eğitimle değerlendirme tam olarak sağlanacak mıdır? 

 Ġlgili mevzuat hükümlerine göre neler yapıyorsunuz? 

 Zümre toplantıları düzenli yapılıyor mu? 

 Ġlçe zümre baĢkanları ile toplantılar hangi sıklıkta yapılıyor? 

 Yapılmıyorsa eksiklik olarak değerlendiriliyor mu? 

 Aynı programı uygulayan diğer kurumlarla iĢ birliği yapılıyor mu? 

 Değerlendirme sonucunda baĢarısız olanlara telafi eğitimi yapılıyor mu? 

 Okulun değerlendirme ölçeği nasıldır? 

 

 

 

 

 


