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Ülkeler�n kalkınma göstergeler�, o ülkedek� yaşayan 
�nsanların eğ�t�m ve ekonom�k düzeyler�d�r. İlk 
bakışta eğ�t�m ve ekonom� farklı kavramlar g�b� 
görünse de b�rb�r�n� tamamlayıcı unsurlardır. 
Günümüzde eğ�t�m düzey� �le ekonom�k kalkınma 
arasında bağ kurulmaktadır. B�r toplumda yaşayan 
b�reyler,  eğ�t�m düzey� oranında o topluma katkıda 
bulunab�l�r.

E ğ � t � m ,  e ko n o m � k  k a l k ı n m a n ı n  t e m e l � n � 
oluşturmaktadır. B�reylere ver�len eğ�t�m, b�lg�ye ve 
gel�şmeye yapılan b�r yatırımdır. Çünkü eğ�t�m 
sayes�nde b�reyler ömür boyunca daha üretken 
olurlar. Çağımızda uluslararası alanda güçlü ve 
saygın ülke olmanın en öneml� ölçüsü sağlıklı ve 
�st�krarlı b�r gel�şme gösteren ekonom�ye sah�p 
olmaktır.

Günümüzde gel�şm�ş ekonom�lerde, gel�şm�şl�ğ�n 
ölçüsünü bel�rleyen en öneml� faktörlerden b�r�s� de 
eğ�t�m h�zmetler�ne ver�len öncel�kt�r. Teknoloj�n�n 
hızla � ler lemes�,  eğ�t �me daha fazla önem 

ver�lmes�n�n gerekl�l�ğ�n� ortaya koymuştur.  Bunun 
sağlanmasında �se küresel gel�şmeler� tak�p etmek, 
yen�l �klere açık olmak ve yen�l �kler� kend� 
kültürümüze yansıtmak büyük önem taşımaktadır.

Dünya nüfusunun %40'ını oluşturan BRICS 
ülkeler�nde (Brez�lya, Rusya, H�nd�stan, Ç�n ve 
Güney Afr�ka) son yıllarda dünya ekonom�s�ne yön 
vermekted�r. Ekonom�den eğ�t�me g�den farklı bakış 
açılarını BRICS ülkeler�n�n eğ�t�m s�stemler� 
çerçeves�nde anal�z eden bu eser�n eğ�t�m 
s�stem�m�ze öneml�  katkı lar  sağlayacağını 
düşünüyor, emeğ� geçenlere teşekkür ed�yorum.

GİRİŞ

Osman Nur� GÜLAY
Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Genel Müdürü
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BREZİLYA FEDERAL HALK CUMHURİYETİ 
HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Nüfusu 207.6 m�lyon (Temmuz 2017)

Yüzölçümü

Yönet�m�

Başkent�

K�ş� Başına Düşen M�ll� Gel�r

Okul Önces� Eğ�t�m

Temel Eğ�t�m B�r�nc� Kademe
(İlkokul)

Temel Eğ�t�m İk�nc� Kademe
(Ortaokul)

Ortaöğret�m Kademes�
(L�se)

Ortaöğret�m Sonrası Eğ�t�m

Zorunlu Eğ�t�m Süres�

8,514,877  km²

Federal Halk Cumhur�yet�

Bras�l�a

$10.224 (Tahm�n� 2018)

4-5 Yaş (2 yıl)

1-5.sınıf
5 yıl
6-10 yaş arası

6-9. Yıl
4 yıl
11-15 yaş arası
Ortaokul

10-12. yıl
3 yıl
15-18 yaş arası
L�se
Zanaat Okulu (Atölye Okulu)
Bölgesel Genel ve Meslek� Eğ�t�m Merkezler� 
(Centro de Ens�no Méd�o e Educação Profiss�onal 
– CEMP)

Ün�vers�teler
Eyalet Okulları
Fakülteler

9 yıl (6-15 yaş arası) (2014 yılında 14 yıl)
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A - BREZİLYA HALK 
CUMHURİYETİNİN GENEL 
GÖRÜNÜMÜ

 Brez�lya; beş kez dünya şamp�yonu olduğu futbolun 
yanı sıra voleybol, basketbol, ten�s, yüzme, plaj 
voleybolu, sörf, otomob�l yarışları ve yelkenc�l�k 
alanlarında dünya çapında öneml� başarılara �mza 
atan ve capoe�ra, samba g�b� folklor etk�nl�kler� �le 
tanınan b�r ülked�r (G�tmez, 2013).

Brez�lya, farklı tar�hsel süreçlerden geçm�ş, �ç 
d�nam�kler ve dış müdahalelerle şek�llenm�ş Lat�n 
Amer�ka’nın büyük ülkeler�nden b�r�d�r.

1500 yılında H�nd�stan'a seyahat planlayan Portek�zl� 
ünlü gem�c� Pedro Alveras Cabral, aslında Güney 
Amer�ka'ya ayak bastı ve burada Portek�z kolon�s� 
kurarak ülkey� Portek�z kralı adına �şgal ett�ğ�n� 
duyurdu. Daha sonraları �se 1530 yıllarında Mart�n 
Alfonso de Sousa l�derl�ğ�ndek� b�r keş�f gez�s� 
esnasında, stratej�k noktalar olan yerlere, R�o de 
Janer�o �le b�r yıl sonra da bugünkü Santos şehr�n�n 
banl�yosü olan Sao V�cente şeh�rler�n� Portek�z 
kolon�s�ne katmışlardır (Stanek, 2013).

Portek�zler�n İspanya hâk�m�yet�ne g�rd�ğ� 1580'den 
1640 tar�h�ne kadar Brez�lya İspanya sömürges� 
olmuştur. 1640'ta Portek�zl�ler Brez�lya'yı tekrar ele 
geç�rm�şt�r. Hükumet merkez� 1763'te Salvador'dan 
R�o de Jane�ro’ya taşınmıştır. Burası coğrafi ve 
stratej�k bakımdan merkez olmaya daha uygun 
bulunmuştur. 1698 yılında Sao Paulo'da bol m�ktarda 
altın bulunmuştur. Daha sonra �ç kes�mlere Amazon 
havzasına yapılan keş�f gez�ler� sonucu altından 
başka madenler de bulunmuştur. Bölgede çeş�tl� 
feodal gruplar ortaya çıktıysa da fazla yaşamayıp 
yen�den b�rl�k sağlanmıştır.

1572 yılında Brez�lya'yı yönet�m bakımından 
Salvador ve R�o de Jane�ro’dan �baret olmak üzere 
�k�ye ayıran s�stem, 17. yüzyıl çeyreğ�ne kadar devam 
etm�şt�r. On altı �le on yed�nc� yüzyılda İspanyollar, 
İng�l�zler, Fransızlar ve Almanlar zaman zaman bu 
bölgey� ele geç�rmek �sted�lerse de muvaffak 
olamamışlardır. 1807'de Portek�z'�n Napolyon 
Bonapart tarafından �şgal ed�lmes� üzer�ne kral a�les� 
ve devlet�n bazı �ler� gelenler� Brez�lya'ya kaçmış ve 
ertes� yıl hükumet merkez�n� R�o de Janer�o’ da 
kurmuştur.  Bu esnada Brez� lya'nın nüfusu 
2.500.000 olup bunun 400.000'� beyaz 1.300.000’� 
s�yah� ve 800.000'� yerl� halk teşk�l ed�yordu. 
S�yah�ler büyük şeker kamışı ç�ftl�kler�nde ve 
madenlerde çalıştırılmak üzere 1538 yılında 
Afr�ka'dan köle olarak get�r�lm�şlerd�. 1819'da 
Napolyon'un Avrupa devletler�ne yen�lmes� üzer�ne 
Portek�z kralı, yeğen� Don Pedro'yu, Brez�lya Genel 
Val�s� bırakarak Portek�z'e ger� dönmüştür 
(http://tar�hlervekulturler.blogcu.com/brez�lyan�n-
kurulusu-ve-tar�h�/5009140).

1822'de Portek�z parlamentosu �lk kolon� statüsüne 
ger� dönmek �stey�nce, Brez�lyalılar, Don Pedro Jose 
Bon� Fac�a deAndrada S�lvan'ın l�derl�ğ�nde 
bağımsızlık hareketler�n� başlattılar ve 7 Eylül 
1822'de bağımsızlıklarını �lan ed�p, 1824'te l�beral b�r 
anayasa kabul ett�ler. Düzens�z savaşlardan sonra 
Portek�zl�ler Brez�lya'nın bağımsızlığını kabul etmek 
zorunda kaldılar. Brez�lya 1889 yılına kadar krallıkla 
�dare ed�ld�. Lat�n Amer�ka'da en uzun süre krallıkla 
� d a r e  e d � l e n  t e k  ü l k e  B r e z � l y a ’ d ı r 
(http://tar�hlervekulturler.blogcu.com/brez�lyan�n- 
kurulusu-ve-tar�h�/5009140).

1500 yılında Portek�zl� den�zc� Pedro Alvares Cabral 
tarafından keşfed�len Brez�lya, Portek�z kolon�s� �ken 
1822 yılında bağımsızlığını �lan ederek Brez�lya 
İmparatorluğu ve 1889 yılında da başkanlık 
s�stem�yle yönet�len Brez�lya Federal Cumhur�yet� 
şekl�ne dönüşmüştür. 1984’e kadar asker� b�r rej�mle 
yönet�len Brez�lya, son y�rm� yılda demokrat�kleşme 
açısından büyük aşamalar kat etm�şt�r. Farklı renge, 
d�n� �nançlara ve kökenlere sah�p yaklaşık 200 
m�lyonluk nüfusun artık zorla b�r arada tutulmasına 
çalışılmamaktadır. Temel hak ve özgürlükler�n 
gen�şlet�lmes�, anayasal reformlar, federal b�r�mlere 
yetk� ve sorumlulukların devred�lmes� ve d�ğer 
reformlar sonucu Brez�lya’da demokrat�k b�l�nc� 
oldukça yüksek, örgütlü ve katılımcı b�r vatandaş 
profil�ne ulaşılmıştır (G�tmez, 2013). 1822 yılında 
bağımsızlığını kazanan Brez�lya 1985 yılına kadar 
monarş�k, ol�garş�k, popül�st ve asker� yönet�m 
dönemler� �le yönet�ld�. 1988 yılında yen� b�r 
Anayasa’nın yürürlüğe g�rmes� �le yönet�mde 
modern�te hüküm sürmekted�r (Stanek, 2013).

Lat�n Amer�ka ve Küba devr�mler�, Rusya’nın s�yas� 
gücü, çeş�tl� yönlerden buradak� s�yas� hareketl�l�ğ� 
de etk�lem�şt�r. Tar�h�nde üç asker� darbe yaşamış, b�r 
dönem de asker� d�ktatörlükle yönet�lm�ş olan 
Brez�lya’da Federal Cumhur�yet olarak n�telend�r�len 
b�r yönet�m bulunmaktadır.

Brez�lya, 26 eyalet ve b�r federal bölgeden 
oluşmaktadır. Başkan, federal hükümet�n yürütme 
kurulunun başı olup 4 yılda b�r ve en fazla �k� dönem 
üst üste seç�leb�l�r. Oldukça gen�ş yetk�lere sah�p 
olan Başkan’ın kanun yapma yetk�s� olmamakla 
b�rl�kte, Kongre’n�n uygun bulması hal�nde geç�c� 
kararname çıkarma yetk�s� vardır. 513 üyel� 
tems�lc�ler mecl�s� ve 81 üyel� senato olmak üzere �k� 
mecl�sl� olan Kongrede; mecl�s üyeler� 4 yılda b�r 
başkanla eş-zamanlı olarak, senato üyeler� �se 8 yıl 
�ç�n seç�lmekted�r. 4 yılda b�r sırasıyla senatonun 
üçte �k�s� veya üçte b�r� yen�lenmekted�r (Stanek, 
2013; G�tmez, 2013).

Lat�n Amer�ka Bölges�nde son y�rm� yıldır halk 
tabanında gel�şen oldukça kuvvetl� b�r toplumsal 
hareketlenme dalgası mevcuttur. Brez�lya’nın da 
başını  çekt �ğ�  bu sosyal  hareketlenmede, 
vatandaşların kend� hayatlarını doğrudan etk�leyen 
konularda karar alma mekan�zmalarına b�lfi�l 
katılmayı talep ett�kler� görülmekted�r. Bu bağlamda, 

Eğ�t�m Kademel� 5+4+3 yıl
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stratej�k bakımdan merkez olmaya daha uygun 
bulunmuştur. 1698 yılında Sao Paulo'da bol m�ktarda 
altın bulunmuştur. Daha sonra �ç kes�mlere Amazon 
havzasına yapılan keş�f gez�ler� sonucu altından 
başka madenler de bulunmuştur. Bölgede çeş�tl� 
feodal gruplar ortaya çıktıysa da fazla yaşamayıp 
yen�den b�rl�k sağlanmıştır.

1572 yılında Brez�lya'yı yönet�m bakımından 
Salvador ve R�o de Jane�ro’dan �baret olmak üzere 
�k�ye ayıran s�stem, 17. yüzyıl çeyreğ�ne kadar devam 
etm�şt�r. On altı �le on yed�nc� yüzyılda İspanyollar, 
İng�l�zler, Fransızlar ve Almanlar zaman zaman bu 
bölgey� ele geç�rmek �sted�lerse de muvaffak 
olamamışlardır. 1807'de Portek�z'�n Napolyon 
Bonapart tarafından �şgal ed�lmes� üzer�ne kral a�les� 
ve devlet�n bazı �ler� gelenler� Brez�lya'ya kaçmış ve 
ertes� yıl hükumet merkez�n� R�o de Janer�o’ da 
kurmuştur.  Bu esnada Brez� lya'nın nüfusu 
2.500.000 olup bunun 400.000'� beyaz 1.300.000’� 
s�yah� ve 800.000'� yerl� halk teşk�l ed�yordu. 
S�yah�ler büyük şeker kamışı ç�ftl�kler�nde ve 
madenlerde çalıştırılmak üzere 1538 yılında 
Afr�ka'dan köle olarak get�r�lm�şlerd�. 1819'da 
Napolyon'un Avrupa devletler�ne yen�lmes� üzer�ne 
Portek�z kralı, yeğen� Don Pedro'yu, Brez�lya Genel 
Val�s� bırakarak Portek�z'e ger� dönmüştür 
(http://tar�hlervekulturler.blogcu.com/brez�lyan�n-
kurulusu-ve-tar�h�/5009140).

1822'de Portek�z parlamentosu �lk kolon� statüsüne 
ger� dönmek �stey�nce, Brez�lyalılar, Don Pedro Jose 
Bon� Fac�a deAndrada S�lvan'ın l�derl�ğ�nde 
bağımsızlık hareketler�n� başlattılar ve 7 Eylül 
1822'de bağımsızlıklarını �lan ed�p, 1824'te l�beral b�r 
anayasa kabul ett�ler. Düzens�z savaşlardan sonra 
Portek�zl�ler Brez�lya'nın bağımsızlığını kabul etmek 
zorunda kaldılar. Brez�lya 1889 yılına kadar krallıkla 
�dare ed�ld�. Lat�n Amer�ka'da en uzun süre krallıkla 
� d a r e  e d � l e n  t e k  ü l k e  B r e z � l y a ’ d ı r 
(http://tar�hlervekulturler.blogcu.com/brez�lyan�n- 
kurulusu-ve-tar�h�/5009140).

1500 yılında Portek�zl� den�zc� Pedro Alvares Cabral 
tarafından keşfed�len Brez�lya, Portek�z kolon�s� �ken 
1822 yılında bağımsızlığını �lan ederek Brez�lya 
İmparatorluğu ve 1889 yılında da başkanlık 
s�stem�yle yönet�len Brez�lya Federal Cumhur�yet� 
şekl�ne dönüşmüştür. 1984’e kadar asker� b�r rej�mle 
yönet�len Brez�lya, son y�rm� yılda demokrat�kleşme 
açısından büyük aşamalar kat etm�şt�r. Farklı renge, 
d�n� �nançlara ve kökenlere sah�p yaklaşık 200 
m�lyonluk nüfusun artık zorla b�r arada tutulmasına 
çalışılmamaktadır. Temel hak ve özgürlükler�n 
gen�şlet�lmes�, anayasal reformlar, federal b�r�mlere 
yetk� ve sorumlulukların devred�lmes� ve d�ğer 
reformlar sonucu Brez�lya’da demokrat�k b�l�nc� 
oldukça yüksek, örgütlü ve katılımcı b�r vatandaş 
profil�ne ulaşılmıştır (G�tmez, 2013). 1822 yılında 
bağımsızlığını kazanan Brez�lya 1985 yılına kadar 
monarş�k, ol�garş�k, popül�st ve asker� yönet�m 
dönemler� �le yönet�ld�. 1988 yılında yen� b�r 
Anayasa’nın yürürlüğe g�rmes� �le yönet�mde 
modern�te hüküm sürmekted�r (Stanek, 2013).

Lat�n Amer�ka ve Küba devr�mler�, Rusya’nın s�yas� 
gücü, çeş�tl� yönlerden buradak� s�yas� hareketl�l�ğ� 
de etk�lem�şt�r. Tar�h�nde üç asker� darbe yaşamış, b�r 
dönem de asker� d�ktatörlükle yönet�lm�ş olan 
Brez�lya’da Federal Cumhur�yet olarak n�telend�r�len 
b�r yönet�m bulunmaktadır.

Brez�lya, 26 eyalet ve b�r federal bölgeden 
oluşmaktadır. Başkan, federal hükümet�n yürütme 
kurulunun başı olup 4 yılda b�r ve en fazla �k� dönem 
üst üste seç�leb�l�r. Oldukça gen�ş yetk�lere sah�p 
olan Başkan’ın kanun yapma yetk�s� olmamakla 
b�rl�kte, Kongre’n�n uygun bulması hal�nde geç�c� 
kararname çıkarma yetk�s� vardır. 513 üyel� 
tems�lc�ler mecl�s� ve 81 üyel� senato olmak üzere �k� 
mecl�sl� olan Kongrede; mecl�s üyeler� 4 yılda b�r 
başkanla eş-zamanlı olarak, senato üyeler� �se 8 yıl 
�ç�n seç�lmekted�r. 4 yılda b�r sırasıyla senatonun 
üçte �k�s� veya üçte b�r� yen�lenmekted�r (Stanek, 
2013; G�tmez, 2013).

Lat�n Amer�ka Bölges�nde son y�rm� yıldır halk 
tabanında gel�şen oldukça kuvvetl� b�r toplumsal 
hareketlenme dalgası mevcuttur. Brez�lya’nın da 
başını  çekt �ğ�  bu sosyal  hareketlenmede, 
vatandaşların kend� hayatlarını doğrudan etk�leyen 
konularda karar alma mekan�zmalarına b�lfi�l 
katılmayı talep ett�kler� görülmekted�r. Bu bağlamda, 

Eğ�t�m Kademel� 5+4+3 yıl
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Büyükelç�l�ğ�, 2015). Dünyanın en büyük on 
ekonom�s�nden b�r� olan Brez�lya ekonom�s�, y�ne 
dünyanın gel�r dağılımının en eş�ts�z olduğu 
ülkeler�nden b�r�d�r. Nüfusun yüzde 10’u neredeyse 
nüfusun ger� kalanı kadar kazanmaktadır. B�rleşm�ş 
M�lletler Kalkınma Programına göre Brez�lya’nın 
�nsan� kalkınma gösterges� 175 ülke arasında 
68.sıradadır. Brez�lya ekonom�k gücüne rağmen 
dağıtım mekan�zmasının adalets�zl�ğ�nden dolayı 
yoksulluk, eş�ts�zl�k ve �ç çalkantılarla b�rl�kte 
anılmaktadır.

 

B - BREZİLYA EĞİTİMİNE GENEL 
BAKIŞ

Brez�lya’da eğ�t�m, 1988 Anayasası’na göre devlet 
tarafından desteklenmes� ve korunması gereken 
evrensel b�r haktır.

1996 yılında Ulusal Eğ�t�m Rehber� ve Çerçeve 
Kanunu’nun (Le� de D�retr�zes e Üs da Educaçao-
LBD) yürürlüğe g�rmes�yle �le öğret�m süres�, öğret�m 
kademler�, kursların ve kurumların her sev�yede 
değerlend�r�lmes�, meslek� eğ�t�m�n s�steme entegre 
ed�lmes�, �lköğret�m ve ortaöğret�mdek� müfredatın 
ortak ulusal b�r temele dayandırılması ve özel 
eğ�t�m�n s�stemde tanımlaması yapılmıştır (Stanek, 
2013; UNESCO-IBE,2010, p.2).

1996 yıl ında yapılan bu düzenleme eğ�t�m 
s�stem�nde çok öneml� değ�ş�kler�n yaşanmasına 
neden olmuştur. Bu değ�ş�kl�klerden bazıları; Ulusal 
Yükseköğret�m Değerlend�rme S�stem� (SINAES), 
dokuz yıllık zorunlu �lköğret�m s�stem�n�n kurulması 
ve meslek� eğ�t�m �ç�n fırsatların gel�şt�r�lmes�n� 
�çermekted�r (Stanek, 2013).

1980'lerde Brez�lya’nın demokrat�k geç�ş dönem� 
öneml� gel�şmeler� beraber�nde get�rd�. Bunlardan 
en öneml�s� 1988 Federat�f Anayasa’nın kabulü �le 
eğ�t�m�n sosyal hak olarak tanımlanmasıdır (Md. 6). 
Bu düzenlemeye göre 7-14 yaş arası zorunlu eğ�t�m 
yaşıdır (Madde 205 ve 214). 1989 yılında okur yazar 
oranı (15 yaş ve üstü) %18, 0-6 yaş grubu %15.3 ve 
temel eğ�t�me katılım oranı �se %82,2, 15-19 yaş arası 
�se ortaöğret�me katılım oranı %16.5'd�r (UNESCO-
EFA, 2014, p.7).

S�v�l anayasa �le eğ�t�mde büyük değ�ş�m yaşayan 
Brez�lya, Herkes İç�n Eğ�t�m Ulusal Taahhüdü (Mayıs 
1993) ve Ulusal Eğ�t�m Planı’nı (1993) onaylamıştır. Bu 
�k� öneml� düzenleme eğ�t�me yen� �vmeler katmıştır. 
Bunlara ek olarak; 1994 yılında büyük etk�s� olan ve 
ülke genel�nde eğ�t�mc�ler�n yoğun katılımı �le 
gerçekleşen Herkes İç�n Eğ�t�m Ulusal Konferansı 
düzenlenm�şt�r (UNESCO-EFA, 2014, p.8).

1996 yılında �k� öneml� düzenleme kabul ed�ld�. 
Bunlar, Mal� Sorumluluk Yasası ve Ulusal Eğ�t�m Fonu 
Kanunu (Kanun 9.394/96)’dur. 13 Eylül 1996 yılında 
Temel Eğ�t�m�n Gel�şt�r�lmes� amacıyla Ulusal 
E ğ � t � m � n  F o n l a n m a s ı  K a n u n u  ( F U N D E F ) 
düzenlenm�şt �r.  Bu fon � le okul eğ�t �m�n�n 
kademelend�r� lmes�ne � l �şk�n yen� çerçeve 
bel�rlenm�şt�r. 19 Şubat 2006 yılında Temel Eğ�t�m�n 
Bakımı ve Gel�şt�r�lmes� Fonu (FUNDEB) yen�den 
düzenlenm�şt�r. Öğretmenl�k mesleğ�nde maaş artışı 
(the Apprec�at�on of the Teach�ng Profess�on) 1996 
yılında 9.424 sayılı Kanunla oluşturulan fondan 
sağlanmıştır. Fonun kullanımı eğ�t�m er�ş�mde öneml� 
rol almıştır (UNESCO-EFA, 2014,p.8). 

yerel yönet�mler ve beled�yeler bu sosyal 
hareket lenmen�n örgüt lü  b � r  şek� lde fark 
yaratab�ld�ğ� zem�n olarak öne çıkmaktadır. 
Vatandaşlar artık 4-5 yılda b�r sandık başına g�d�p 
seçt�kler�  beled�ye başkanının d�kte ett �ğ� 
öncel�klere boyun bükmek yer�ne, mahalle mahalle, 
sokak sokak örgütlenerek yerel yönet�mde b�zzat�h� 
söz sah�b� olmayı terc�h etmekted�r (G�tmez, 2013). 
Brez�lya (Portek�zce: Bras�l) ya da resmî adıyla 
Brez�lya Federal Cumhur�yet� (Portek�zce: Repúbl�ca 
Federat�va do Bras�l) Güney Amer�ka'da yer alan, 
kıtanın en büyük ve en kalabalık ülkes�d�r. 

Brez� lya nüfusunun büyük b�r  çoğunluğu; 
Portek�zl�ler, Afr�kalılar ve melezlerden oluşmaktadır. 
Lübnan ve Sur�ye’den göçen Arapların yanı sıra, 
farklı zamanlarda Avrupa’dan gelen göçlerle Alman, 
İtalyan ve İsv�çrel�lerden oluşan b�r Avrupalı topluluk 
da yaşamaktadır. Sömürgec�l�k ve göç hareketler� 
etn�k, ırksal ve d�n� çeş�tl�l�ğ� ve dönüşümü de 
beraber�nde get�rmekted�r. Brez�lya’nın 2014 yılı 
�t�bar�yle tahm�n� toplam nüfusu 202.656.788 k�ş�d�r. 
Yıllık Ortalama doğum oranı b�nde 15,2’d�r. Nüfus 
2003-2011 yılları arasında sürekl� artmıştır. 2012 
yılında �se düşüş gösterm�şt�r (G�tmez, 2013). 

Brez�lya'da yaş gruplarına göre 2017 yılı ortalama 
dağılım oranları �se şu şek�lded�r.

Brez�lya; küresel aktör olma yönünde öneml� 
a ş a m a l a r  k a y d e t m � ş  B r e z � l y a  F e d e r a t � f 
Cumhur�yet�’n�n başkent� Bras�l�a, resm� d�l� 
Portek�zced�r. Ekvator ve Ş�l�’ye komşu olan Brez�lya 
8.514.877 km² yüzölçümü �le dünyada 5 �nc� büyük 
kara parçasıdır ve bulunduğu Güney Amer�ka 
coğrafyasının �se en gen�ş ülkes�d�r. Güney Amer�ka 
Kıtası’nın %47’s�n� oluşturmaktadır. Nüfusunun %81’� 
Katol�k, %18’� Protestan, %1’� �se Müslüman ve 
Musev�’d�r. 2013 ver�ler�ne göre k�ş� başına yıllık gel�r 
11.142 ABD Dolarıdır. GSYH bakımından 2013 yılı �ç�n 
dünya yed�nc�s�d�r (T.C. Brez�lya Büyükelç�l�ğ�, 2015; 
Stanek, 2013). 

Resm� ve en yaygın konuşulan d�l olan Portek�zce, 
H�nt ve Afr�ka d�ller�nden b�rçok kel�me almıştır. 
Arawak, Tup�, Car�bl�ler�n konuştuğu d�ller�n yanı sıra 
Afr�kalıların konuştuğu d�ller de bulunmaktadır. 
İspanyolca �se; Peru, Kolomb�ya ve Arjant�n g�b� 
ülkeler�n buraya yakın olması neden�yle konuşulan 
d�ller arasındadır. Brez�lya resm� olarak Katol�k b�r 
ülke olmasının yanısıra Protestanlık, �lk Afr�kalı 
köleler ve Arap göçmenler�n taşıdığı İslam�yet, 
Bud�z�m, sp�r�tüal�zm, Afr�ka kökenl� d�n� �nanışlardan 
olan Candomble g�b� �nançlarıda bünyes�nde 
barındırmaktadır. 

Brez�lya’nın 2050’l� yıllarda dünyanın ekonom�k 
kader�n� bel�rleyecek ülkelerden b�r� olacağı tahm�n 
ed�lmekted�r. Yen� petrol rezervler� bulunan ve 
gelecekte petrol dev� olması beklenen Brez�lya’nın 
kr�ze rağmen BRICS Ülkeler� arasında varlığını 
sürdürmes�nde, tedar�kç� ülke olması ve zeng�n 
doğal kaynaklarının rolü oldukça büyüktür.
Toplam bütçe gel�rler� 2017 yılı rakamlarına göre 
911,4 m�lyar dolardır. Toplam bütçe harcaması �se 
846,6 m�lyar dolardır. Bu bütçe rakamları gel�rler, 
harcamalar ve sermaye harcamalarını �çer�r. Brez�lya 
bütçes� açık vermemekted�r. Bütçe fazlası toplam 
GSYH’n�n % 2,7’s�d�r. 2012 yılı tahm�n� değerlere 
göre, kamu borçlarının toplam GSYH’ye oranı % 
54,9’dur (G�tmez, 2013). 

Brez�lya tarım alanında oldukça zeng�n b�r ülked�r. 
Ülke, dünya tarım ve gıda sanay� ürünler� dış 
t �caret �nde faz la  veren ülkeler �n  başında 
gelmekted�r. Brez�lya �malat sanay�nde, büyüklük ve 
çeş�tl�l�k açısından Lat�n Amer�ka Ülkeler� arasında 
b�r�nc� sırada yer almaktadır. Mak�neler, elektr�kl� 
ek�pmanlar ve otomot�v g�b� geleneksel sektörler�n 
yanı sıra; havacılık sanay� ve telekomün�kasyon 
ek�pmanları alanında da son on yılda öneml� atılımlar 
gerçekleşt�rm�şt�r. Brez�lya dünyanın en büyük 
13’üncü petrol üret�c�s�d�r.

2013 yılı ver�ler�ne göre, GSYH’de en büyük pay % 
69,4 �le h�zmet sektörünündür. Bu oranı, % 24,9 �le 
sanay� ve % 5,7 �le tarım sektörü �zlemekted�r. İş gücü 
p�yasasında yaklaşık 107,3 m�lyon k�ş� çalışmakta 
olup bu durumuyla dünyada altıncı �ş gücüne sah�p 
ülked�r. İşs�zl�k oranı �se %5,4, ekonom�k büyüme �se 
%2,3’tür. 2010 yılında Gayr� Safi Yurt�ç� Hasıla’nın % 
5 ,8’ �  eğ � t �me ayr ı lmaktadı r  (T.C.  Brez � lya 

0-14 Yaş Arası 22.3 Erkek: 23.597..867
Kadın: 22.696.797

Yaş Durumu Dağılımı (%) C�ns�yet�

15-24 Yaş Arası

25-54 Yaş Arası

55-64 Yaş Arası

16.4

43.7

9.1

Erkek: 17.212.048
Kadın: 16.721.275

Erkek: 45.114.076
Kadın: 45.836.147

Erkek: 8.931.0.65
Kadın: 9.974.723

65 Yaş ve Üstü 8.3 Erkek: 7.356.838
Kadın: 9.910.576

Kaynak: CIA Factbook, 2017.

Brez�lya’da 9 senel�k zorunlu eğ�t�m 
devlet okulları tarafından ve ücrets�z 
sağlanmaktadır. İlk ve ortaöğret�m kadar 
yükseköğret�mde de devlet okullarının 
yanı sıra özel okullar da etk�nl�k 
göstermekted�rler.
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Büyükelç�l�ğ�, 2015). Dünyanın en büyük on 
ekonom�s�nden b�r� olan Brez�lya ekonom�s�, y�ne 
dünyanın gel�r dağılımının en eş�ts�z olduğu 
ülkeler�nden b�r�d�r. Nüfusun yüzde 10’u neredeyse 
nüfusun ger� kalanı kadar kazanmaktadır. B�rleşm�ş 
M�lletler Kalkınma Programına göre Brez�lya’nın 
�nsan� kalkınma gösterges� 175 ülke arasında 
68.sıradadır. Brez�lya ekonom�k gücüne rağmen 
dağıtım mekan�zmasının adalets�zl�ğ�nden dolayı 
yoksulluk, eş�ts�zl�k ve �ç çalkantılarla b�rl�kte 
anılmaktadır.
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Brez�lya’da eğ�t�m, 1988 Anayasası’na göre devlet 
tarafından desteklenmes� ve korunması gereken 
evrensel b�r haktır.

1996 yılında Ulusal Eğ�t�m Rehber� ve Çerçeve 
Kanunu’nun (Le� de D�retr�zes e Üs da Educaçao-
LBD) yürürlüğe g�rmes�yle �le öğret�m süres�, öğret�m 
kademler�, kursların ve kurumların her sev�yede 
değerlend�r�lmes�, meslek� eğ�t�m�n s�steme entegre 
ed�lmes�, �lköğret�m ve ortaöğret�mdek� müfredatın 
ortak ulusal b�r temele dayandırılması ve özel 
eğ�t�m�n s�stemde tanımlaması yapılmıştır (Stanek, 
2013; UNESCO-IBE,2010, p.2).

1996 yıl ında yapılan bu düzenleme eğ�t�m 
s�stem�nde çok öneml� değ�ş�kler�n yaşanmasına 
neden olmuştur. Bu değ�ş�kl�klerden bazıları; Ulusal 
Yükseköğret�m Değerlend�rme S�stem� (SINAES), 
dokuz yıllık zorunlu �lköğret�m s�stem�n�n kurulması 
ve meslek� eğ�t�m �ç�n fırsatların gel�şt�r�lmes�n� 
�çermekted�r (Stanek, 2013).

1980'lerde Brez�lya’nın demokrat�k geç�ş dönem� 
öneml� gel�şmeler� beraber�nde get�rd�. Bunlardan 
en öneml�s� 1988 Federat�f Anayasa’nın kabulü �le 
eğ�t�m�n sosyal hak olarak tanımlanmasıdır (Md. 6). 
Bu düzenlemeye göre 7-14 yaş arası zorunlu eğ�t�m 
yaşıdır (Madde 205 ve 214). 1989 yılında okur yazar 
oranı (15 yaş ve üstü) %18, 0-6 yaş grubu %15.3 ve 
temel eğ�t�me katılım oranı �se %82,2, 15-19 yaş arası 
�se ortaöğret�me katılım oranı %16.5'd�r (UNESCO-
EFA, 2014, p.7).

S�v�l anayasa �le eğ�t�mde büyük değ�ş�m yaşayan 
Brez�lya, Herkes İç�n Eğ�t�m Ulusal Taahhüdü (Mayıs 
1993) ve Ulusal Eğ�t�m Planı’nı (1993) onaylamıştır. Bu 
�k� öneml� düzenleme eğ�t�me yen� �vmeler katmıştır. 
Bunlara ek olarak; 1994 yılında büyük etk�s� olan ve 
ülke genel�nde eğ�t�mc�ler�n yoğun katılımı �le 
gerçekleşen Herkes İç�n Eğ�t�m Ulusal Konferansı 
düzenlenm�şt�r (UNESCO-EFA, 2014, p.8).

1996 yılında �k� öneml� düzenleme kabul ed�ld�. 
Bunlar, Mal� Sorumluluk Yasası ve Ulusal Eğ�t�m Fonu 
Kanunu (Kanun 9.394/96)’dur. 13 Eylül 1996 yılında 
Temel Eğ�t�m�n Gel�şt�r�lmes� amacıyla Ulusal 
E ğ � t � m � n  F o n l a n m a s ı  K a n u n u  ( F U N D E F ) 
düzenlenm�şt �r.  Bu fon � le okul eğ�t �m�n�n 
kademelend�r� lmes�ne � l �şk�n yen� çerçeve 
bel�rlenm�şt�r. 19 Şubat 2006 yılında Temel Eğ�t�m�n 
Bakımı ve Gel�şt�r�lmes� Fonu (FUNDEB) yen�den 
düzenlenm�şt�r. Öğretmenl�k mesleğ�nde maaş artışı 
(the Apprec�at�on of the Teach�ng Profess�on) 1996 
yılında 9.424 sayılı Kanunla oluşturulan fondan 
sağlanmıştır. Fonun kullanımı eğ�t�m er�ş�mde öneml� 
rol almıştır (UNESCO-EFA, 2014,p.8). 

yerel yönet�mler ve beled�yeler bu sosyal 
hareket lenmen�n örgüt lü  b � r  şek� lde fark 
yaratab�ld�ğ� zem�n olarak öne çıkmaktadır. 
Vatandaşlar artık 4-5 yılda b�r sandık başına g�d�p 
seçt�kler�  beled�ye başkanının d�kte ett �ğ� 
öncel�klere boyun bükmek yer�ne, mahalle mahalle, 
sokak sokak örgütlenerek yerel yönet�mde b�zzat�h� 
söz sah�b� olmayı terc�h etmekted�r (G�tmez, 2013). 
Brez�lya (Portek�zce: Bras�l) ya da resmî adıyla 
Brez�lya Federal Cumhur�yet� (Portek�zce: Repúbl�ca 
Federat�va do Bras�l) Güney Amer�ka'da yer alan, 
kıtanın en büyük ve en kalabalık ülkes�d�r. 

Brez� lya nüfusunun büyük b�r  çoğunluğu; 
Portek�zl�ler, Afr�kalılar ve melezlerden oluşmaktadır. 
Lübnan ve Sur�ye’den göçen Arapların yanı sıra, 
farklı zamanlarda Avrupa’dan gelen göçlerle Alman, 
İtalyan ve İsv�çrel�lerden oluşan b�r Avrupalı topluluk 
da yaşamaktadır. Sömürgec�l�k ve göç hareketler� 
etn�k, ırksal ve d�n� çeş�tl�l�ğ� ve dönüşümü de 
beraber�nde get�rmekted�r. Brez�lya’nın 2014 yılı 
�t�bar�yle tahm�n� toplam nüfusu 202.656.788 k�ş�d�r. 
Yıllık Ortalama doğum oranı b�nde 15,2’d�r. Nüfus 
2003-2011 yılları arasında sürekl� artmıştır. 2012 
yılında �se düşüş gösterm�şt�r (G�tmez, 2013). 

Brez�lya'da yaş gruplarına göre 2017 yılı ortalama 
dağılım oranları �se şu şek�lded�r.

Brez�lya; küresel aktör olma yönünde öneml� 
a ş a m a l a r  k a y d e t m � ş  B r e z � l y a  F e d e r a t � f 
Cumhur�yet�’n�n başkent� Bras�l�a, resm� d�l� 
Portek�zced�r. Ekvator ve Ş�l�’ye komşu olan Brez�lya 
8.514.877 km² yüzölçümü �le dünyada 5 �nc� büyük 
kara parçasıdır ve bulunduğu Güney Amer�ka 
coğrafyasının �se en gen�ş ülkes�d�r. Güney Amer�ka 
Kıtası’nın %47’s�n� oluşturmaktadır. Nüfusunun %81’� 
Katol�k, %18’� Protestan, %1’� �se Müslüman ve 
Musev�’d�r. 2013 ver�ler�ne göre k�ş� başına yıllık gel�r 
11.142 ABD Dolarıdır. GSYH bakımından 2013 yılı �ç�n 
dünya yed�nc�s�d�r (T.C. Brez�lya Büyükelç�l�ğ�, 2015; 
Stanek, 2013). 

Resm� ve en yaygın konuşulan d�l olan Portek�zce, 
H�nt ve Afr�ka d�ller�nden b�rçok kel�me almıştır. 
Arawak, Tup�, Car�bl�ler�n konuştuğu d�ller�n yanı sıra 
Afr�kalıların konuştuğu d�ller de bulunmaktadır. 
İspanyolca �se; Peru, Kolomb�ya ve Arjant�n g�b� 
ülkeler�n buraya yakın olması neden�yle konuşulan 
d�ller arasındadır. Brez�lya resm� olarak Katol�k b�r 
ülke olmasının yanısıra Protestanlık, �lk Afr�kalı 
köleler ve Arap göçmenler�n taşıdığı İslam�yet, 
Bud�z�m, sp�r�tüal�zm, Afr�ka kökenl� d�n� �nanışlardan 
olan Candomble g�b� �nançlarıda bünyes�nde 
barındırmaktadır. 

Brez�lya’nın 2050’l� yıllarda dünyanın ekonom�k 
kader�n� bel�rleyecek ülkelerden b�r� olacağı tahm�n 
ed�lmekted�r. Yen� petrol rezervler� bulunan ve 
gelecekte petrol dev� olması beklenen Brez�lya’nın 
kr�ze rağmen BRICS Ülkeler� arasında varlığını 
sürdürmes�nde, tedar�kç� ülke olması ve zeng�n 
doğal kaynaklarının rolü oldukça büyüktür.
Toplam bütçe gel�rler� 2017 yılı rakamlarına göre 
911,4 m�lyar dolardır. Toplam bütçe harcaması �se 
846,6 m�lyar dolardır. Bu bütçe rakamları gel�rler, 
harcamalar ve sermaye harcamalarını �çer�r. Brez�lya 
bütçes� açık vermemekted�r. Bütçe fazlası toplam 
GSYH’n�n % 2,7’s�d�r. 2012 yılı tahm�n� değerlere 
göre, kamu borçlarının toplam GSYH’ye oranı % 
54,9’dur (G�tmez, 2013). 

Brez�lya tarım alanında oldukça zeng�n b�r ülked�r. 
Ülke, dünya tarım ve gıda sanay� ürünler� dış 
t �caret �nde faz la  veren ülkeler �n  başında 
gelmekted�r. Brez�lya �malat sanay�nde, büyüklük ve 
çeş�tl�l�k açısından Lat�n Amer�ka Ülkeler� arasında 
b�r�nc� sırada yer almaktadır. Mak�neler, elektr�kl� 
ek�pmanlar ve otomot�v g�b� geleneksel sektörler�n 
yanı sıra; havacılık sanay� ve telekomün�kasyon 
ek�pmanları alanında da son on yılda öneml� atılımlar 
gerçekleşt�rm�şt�r. Brez�lya dünyanın en büyük 
13’üncü petrol üret�c�s�d�r.

2013 yılı ver�ler�ne göre, GSYH’de en büyük pay % 
69,4 �le h�zmet sektörünündür. Bu oranı, % 24,9 �le 
sanay� ve % 5,7 �le tarım sektörü �zlemekted�r. İş gücü 
p�yasasında yaklaşık 107,3 m�lyon k�ş� çalışmakta 
olup bu durumuyla dünyada altıncı �ş gücüne sah�p 
ülked�r. İşs�zl�k oranı �se %5,4, ekonom�k büyüme �se 
%2,3’tür. 2010 yılında Gayr� Safi Yurt�ç� Hasıla’nın % 
5 ,8’ �  eğ � t �me ayr ı lmaktadı r  (T.C.  Brez � lya 

0-14 Yaş Arası 22.3 Erkek: 23.597..867
Kadın: 22.696.797

Yaş Durumu Dağılımı (%) C�ns�yet�

15-24 Yaş Arası

25-54 Yaş Arası

55-64 Yaş Arası

16.4

43.7

9.1

Erkek: 17.212.048
Kadın: 16.721.275

Erkek: 45.114.076
Kadın: 45.836.147

Erkek: 8.931.0.65
Kadın: 9.974.723

65 Yaş ve Üstü 8.3 Erkek: 7.356.838
Kadın: 9.910.576

Kaynak: CIA Factbook, 2017.

Brez�lya’da 9 senel�k zorunlu eğ�t�m 
devlet okulları tarafından ve ücrets�z 
sağlanmaktadır. İlk ve ortaöğret�m kadar 
yükseköğret�mde de devlet okullarının 
yanı sıra özel okullar da etk�nl�k 
göstermekted�rler.
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A n a y a s a y a  g ö r e  z o r u n l u  e ğ � t � m  d e v l e t 
güvences�nde olup herkes �ç�n ücrets�zd�r ve 
ortaöğret�me geç�ş sağlanmaktadır. 11 Kasım 2009 
tar�h�nde Anayasanın 59. maddes�nde yapılan 
değ�ş�kl�k �le 9 yıllık zorunlu eğ�t�m süres� kademl� 
olarak 2016 yılına kadar 14 yıl (4-17 yaş) olarak 
zorunlu hale get�r�lm�şt�r. Yapılan bu düzenleme �le 
(transfer ücretler� düşülerek) ulusal gel�r�n %18’�n�n 
eğ�t�m yatırımlarına tahs�s ed�lmes� Anayasa’da 
güvence altına alınmıştır (UNESCO-IBE, 2010, p.4).

Eğ�t�m Bakanlığı ülkede eğ�t�m ve öğret�m�n 
sağlanmasında b�r�nc� derece sorumluluğa sah�pt�r. 
Eğ�t�m �le �lg�l� her türlü mevzuat düzenlemes�, 
federal eğ�t�m kurumları �le özel eğ�t�m s�stem�n�n 
düzenlenmes� ve denetlenmes� Federal Hükümet 

Eğ�t�m Bakanlığı tarafından ulusal düzeyde yapılır. 
Eyaletlere tekn�k ve mal� destek sağlanmaktadır 
(Stanek, 2013).

Bakanlığın temel eğ�t�m b�r�mler� faal�yetler�n� 
sekretarya olarak sürdürmekted�r. Bunlar; Temel 
Eğ�t�m Sekreterl�ğ�; Sürekl� Eğ�t�m, Okuryazarlık ve 
Çeş�tl�l�k Sekreterl�ğ�, Uzaktan Eğ�t�m Sekreterl�ğ�, 
Özel Eğ�t�m Sekreterl�ğ�, Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m 
Sekreterl�ğ� ve Yükseköğret�m Sekreterl�ğ�’d�r. 
Bakanlığa doğrudan ve dolaylı bağlı b�r�mler Şek�l 
1’de yer almaktadır (Stanek, 2013).

1995 yı l ında Eğ�t �m Bakanl ığı ,  tüm eğ�t �m 
kademeler�ndek� müfredatta öneml� reform 
çalışmaları başlatmıştır. Eğ�t�m s�stem�nde yer alan 
yönet�c�, öğretmenler ve akadem�syenlerle yapılan 
�st�şareler ve tartışmalar sonrasında, temel eğ�t�m�n 
�lk 4 yıllık kademes� �ç�n müfredat yen�lenm�şt�r. 
Öğretmenlere yönel�k h�zmet�ç� eğ�t�m programları 
hazırlanmıştır. Temel eğ�t�m�n �k�nc� kademes� �ç�n �se 
öğretmen eğ�t�m� tüm ülkede ağırlıklı olarak 
yapılmaya başlanmıştır. 2010 yılında ulusal çerçeve 
müfredat (okul önces�, temel eğ�t�m, ortaöğret�m 
yet�şk�n eğ�t�m�, yerel ve öğretmen eğ�t�m) 
hazırlanarak Ulusal Eğ�t�m Konsey�’n�n onayından 
sonra uygulamaya konulmuştur (UNESCO-IBE,2010, 
p.11).

Brez�lya Eğ�t�m Bakanlığı, ortaöğret�m müfredatında 
da öneml� değ�ş�kl�kler yapmıştır. Müfredatın tüm 
ortaöğret�m okullarında uygulanması zorunludur. 
Ortaöğret�m Ulusal Müfredat Rehber�’nde hang� 
dersler�n nasıl öğret�leceğ�ne �l�şk�n kurallar ve 
yöntemler bel�rlenm�şt�r. Bu çalışmalar, Ulusal Eğ�t�m 
Konsey� aracılığı �le yapılmakta ve Bakanlığa 
sunulmaktadır. Ortaöğret�m �ç�n Ulusal Çerçeve 
Müfredat oluşturulmaktadır. Bu parametreler�n 
oluşturulmasında derse g�ren öğretmenler�n desteğ� 
alınmaktadır. Ortaöğret�m müfredatı reformu 
temelde üç prens�p üzer�ne oluşturtulmuştur. Bunlar 
(UNESCO-IBE, 2010, p.12);

B�lg� toplumundak� değ�ş�kl�kler� d�kkate alan 
b�rey merkezl� esnek programların hazırlanması, 
Farklı grupların �ht�yaçlarına cevap veren 
programların hazırlanması,
Öğrenmey� anlamlı kılan kavramlar arasında 
bağlantının kurulması ve bunun yaygınlaş-
tırılmasıdır. 

17 N�san 1997 tar�h�nde yayımlanan 2208 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname �le meslek� ve tekn�k 
eğ�t�mde çeş�tl� eğ�t�m yöntemler� daha esnek hale 
get�r�lerek yen� fırsatlar yaratılmıştır. Üretken b�r 
yaşam �ç�n sürekl� gel�ş�m� teşv�k etmek amacıyla �ş, 
b�l�m ve teknoloj�ye bağlı b�r süreç olarak meslek� 
eğ�t�m ön plana çıkartılmıştır. Kararname’de meslek� 
eğ�t�m üç sev�yede tanımlanmıştır:

Örgün eğ�t�m ve yaygın eğ�t�m yoluyla �şgücü 
p�yasasında meslek� becer�ler�n gel�şt�r�lmes� �ç�n 
okulları hazırlamak veya çalışanları yen�den 
eğ�tmek, 
Genel ortaöğret�m sırasında ver�len veya aynı 
meslek� eğ�t�m fırsatı sunmak,
Tüm sektörler� kapsayan teknoloj� eğ�t�m� 
yükseköğret�m düzey�nde sunmaktır. 

Ayrıca; 20 Aralık 2005 tar�h�nde 5.622 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname � le öncek� mevzuat 
değ�şt�r�lm�ş ve uzaktan eğ�t�m düzenlemes� 
yapılmıştır (UNESCO-IBE, 2010, p.3).

Brez�lya, 2003 yılında yen� b�r yönet�m altında, 
sosyal haklara ve tüket�m mallarına er�ş�m� olmayan 
dışlanan nüfus kes�mler�ne ulaşmak amacıyla 
toplumda yen� b�r anlayış başlamıştır. Açlığa karşı 
mücadele �ç�n ulusal sev�ye de yürütülen Sıfır Açlık 
Programı (Zero Hunger Programme) kapsamında 
asgar� yoksulluk sınırının altındak� a�lelere doğrudan 
gel�r transfer� (Fam�ly Allowance Programme PBF) 
sağlanmıştır. Bu yardımın alınması �ç�n gereken 
şartlardan b�r�s�, a�leler�n zorunlu okul çağındak� 
çocukları okula göndermes�d�r (UNESCO-EFA, 2014, 
p.8).

14 N�san 2004 tar�h�nde yükseköğret�m ve 
ö ğ r e n c � l e r � n  a k a d e m � k  p e r f o r m a n s ı n ı 
d e ğ e r l e n d � r m e k  � ç � n  u l u s a l  b � r  s ü r e c � n 
oluşturulmasını amaçlayan 10861 Sayılı Kanun 
yürülüğe g�rm�şt�r. Bu Kanun �le Yükseköğret�m 
Ulusal Değerlend�rme S�stem� (Nat�onal System of 
H � g h e r  E d u c a t � o n  E v a l u a t � o n - S I N A E S ) 
oluşturulmuştur. Bu düzenleme �le yükseköğret�m�n 
kal�tes�n� artırmak, yükseköğret�me er�ş�m� 
sağlamak,  hem akadem�k hem de sosyal etk�nl�l�ğ� 
ve ver�ml�l�ğ� artırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca bu 
yasa  yükseköğret �m kurumlar ın ın  sosya l 
taahhütler�n� ve sorumluluklarını da artırmıştır 
(UNESCO-IBE, 2010, p.3).

05 Mart 2004 tar�h�nde 10845 sayılı Kanun �le 
engell�ler �ç�n  eğ�t�m h�zmetler� (the Programme for 
Complementat�on of the Spec�al�zed Educat�onal 
Serv�ces for People w�th D�sab�l�t�es), 30 Haz�ran 
2005 tar�h�nde 11129 sayılı Kanun �le Gençler� İçerme 
Ulusal Programı (PROJOVEM), Ulusal Gençl�k 
Konsey� ve Ulusal Gençl�k Sekreterl�ğ� kurulmuştur.
6 Şubat 2006 tar�h�nde 11.274 sayılı Kanun �le esk� 
sek�z yıllık program uygulaması (yaş grubu 7-14) 
değ�şt�r�lerek, 6 yaşından �t�baren zorunlu dokuz 
yıllık temel eğ�t�m programına kademel� olarak 
geç�lm�şt�r. 16 Temmuz 2008 yılında 11.738 sayılı 
Kanun �le kamu eğ�t�m kurumlarında temel eğ�t�m 
öğretmenler� �ç�n ulusal asgar� ücret yayımlanmıştır 
(UNESCO-IBE, 2010, p.3).

Şek�l 1:  Brez�lya Eğ�t�m Bakanlığı
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A n a y a s a y a  g ö r e  z o r u n l u  e ğ � t � m  d e v l e t 
güvences�nde olup herkes �ç�n ücrets�zd�r ve 
ortaöğret�me geç�ş sağlanmaktadır. 11 Kasım 2009 
tar�h�nde Anayasanın 59. maddes�nde yapılan 
değ�ş�kl�k �le 9 yıllık zorunlu eğ�t�m süres� kademl� 
olarak 2016 yılına kadar 14 yıl (4-17 yaş) olarak 
zorunlu hale get�r�lm�şt�r. Yapılan bu düzenleme �le 
(transfer ücretler� düşülerek) ulusal gel�r�n %18’�n�n 
eğ�t�m yatırımlarına tahs�s ed�lmes� Anayasa’da 
güvence altına alınmıştır (UNESCO-IBE, 2010, p.4).

Eğ�t�m Bakanlığı ülkede eğ�t�m ve öğret�m�n 
sağlanmasında b�r�nc� derece sorumluluğa sah�pt�r. 
Eğ�t�m �le �lg�l� her türlü mevzuat düzenlemes�, 
federal eğ�t�m kurumları �le özel eğ�t�m s�stem�n�n 
düzenlenmes� ve denetlenmes� Federal Hükümet 

Eğ�t�m Bakanlığı tarafından ulusal düzeyde yapılır. 
Eyaletlere tekn�k ve mal� destek sağlanmaktadır 
(Stanek, 2013).

Bakanlığın temel eğ�t�m b�r�mler� faal�yetler�n� 
sekretarya olarak sürdürmekted�r. Bunlar; Temel 
Eğ�t�m Sekreterl�ğ�; Sürekl� Eğ�t�m, Okuryazarlık ve 
Çeş�tl�l�k Sekreterl�ğ�, Uzaktan Eğ�t�m Sekreterl�ğ�, 
Özel Eğ�t�m Sekreterl�ğ�, Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m 
Sekreterl�ğ� ve Yükseköğret�m Sekreterl�ğ�’d�r. 
Bakanlığa doğrudan ve dolaylı bağlı b�r�mler Şek�l 
1’de yer almaktadır (Stanek, 2013).

1995 yı l ında Eğ�t �m Bakanl ığı ,  tüm eğ�t �m 
kademeler�ndek� müfredatta öneml� reform 
çalışmaları başlatmıştır. Eğ�t�m s�stem�nde yer alan 
yönet�c�, öğretmenler ve akadem�syenlerle yapılan 
�st�şareler ve tartışmalar sonrasında, temel eğ�t�m�n 
�lk 4 yıllık kademes� �ç�n müfredat yen�lenm�şt�r. 
Öğretmenlere yönel�k h�zmet�ç� eğ�t�m programları 
hazırlanmıştır. Temel eğ�t�m�n �k�nc� kademes� �ç�n �se 
öğretmen eğ�t�m� tüm ülkede ağırlıklı olarak 
yapılmaya başlanmıştır. 2010 yılında ulusal çerçeve 
müfredat (okul önces�, temel eğ�t�m, ortaöğret�m 
yet�şk�n eğ�t�m�, yerel ve öğretmen eğ�t�m) 
hazırlanarak Ulusal Eğ�t�m Konsey�’n�n onayından 
sonra uygulamaya konulmuştur (UNESCO-IBE,2010, 
p.11).

Brez�lya Eğ�t�m Bakanlığı, ortaöğret�m müfredatında 
da öneml� değ�ş�kl�kler yapmıştır. Müfredatın tüm 
ortaöğret�m okullarında uygulanması zorunludur. 
Ortaöğret�m Ulusal Müfredat Rehber�’nde hang� 
dersler�n nasıl öğret�leceğ�ne �l�şk�n kurallar ve 
yöntemler bel�rlenm�şt�r. Bu çalışmalar, Ulusal Eğ�t�m 
Konsey� aracılığı �le yapılmakta ve Bakanlığa 
sunulmaktadır. Ortaöğret�m �ç�n Ulusal Çerçeve 
Müfredat oluşturulmaktadır. Bu parametreler�n 
oluşturulmasında derse g�ren öğretmenler�n desteğ� 
alınmaktadır. Ortaöğret�m müfredatı reformu 
temelde üç prens�p üzer�ne oluşturtulmuştur. Bunlar 
(UNESCO-IBE, 2010, p.12);

B�lg� toplumundak� değ�ş�kl�kler� d�kkate alan 
b�rey merkezl� esnek programların hazırlanması, 
Farklı grupların �ht�yaçlarına cevap veren 
programların hazırlanması,
Öğrenmey� anlamlı kılan kavramlar arasında 
bağlantının kurulması ve bunun yaygınlaş-
tırılmasıdır. 

17 N�san 1997 tar�h�nde yayımlanan 2208 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname �le meslek� ve tekn�k 
eğ�t�mde çeş�tl� eğ�t�m yöntemler� daha esnek hale 
get�r�lerek yen� fırsatlar yaratılmıştır. Üretken b�r 
yaşam �ç�n sürekl� gel�ş�m� teşv�k etmek amacıyla �ş, 
b�l�m ve teknoloj�ye bağlı b�r süreç olarak meslek� 
eğ�t�m ön plana çıkartılmıştır. Kararname’de meslek� 
eğ�t�m üç sev�yede tanımlanmıştır:

Örgün eğ�t�m ve yaygın eğ�t�m yoluyla �şgücü 
p�yasasında meslek� becer�ler�n gel�şt�r�lmes� �ç�n 
okulları hazırlamak veya çalışanları yen�den 
eğ�tmek, 
Genel ortaöğret�m sırasında ver�len veya aynı 
meslek� eğ�t�m fırsatı sunmak,
Tüm sektörler� kapsayan teknoloj� eğ�t�m� 
yükseköğret�m düzey�nde sunmaktır. 

Ayrıca; 20 Aralık 2005 tar�h�nde 5.622 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname � le öncek� mevzuat 
değ�şt�r�lm�ş ve uzaktan eğ�t�m düzenlemes� 
yapılmıştır (UNESCO-IBE, 2010, p.3).

Brez�lya, 2003 yılında yen� b�r yönet�m altında, 
sosyal haklara ve tüket�m mallarına er�ş�m� olmayan 
dışlanan nüfus kes�mler�ne ulaşmak amacıyla 
toplumda yen� b�r anlayış başlamıştır. Açlığa karşı 
mücadele �ç�n ulusal sev�ye de yürütülen Sıfır Açlık 
Programı (Zero Hunger Programme) kapsamında 
asgar� yoksulluk sınırının altındak� a�lelere doğrudan 
gel�r transfer� (Fam�ly Allowance Programme PBF) 
sağlanmıştır. Bu yardımın alınması �ç�n gereken 
şartlardan b�r�s�, a�leler�n zorunlu okul çağındak� 
çocukları okula göndermes�d�r (UNESCO-EFA, 2014, 
p.8).

14 N�san 2004 tar�h�nde yükseköğret�m ve 
ö ğ r e n c � l e r � n  a k a d e m � k  p e r f o r m a n s ı n ı 
d e ğ e r l e n d � r m e k  � ç � n  u l u s a l  b � r  s ü r e c � n 
oluşturulmasını amaçlayan 10861 Sayılı Kanun 
yürülüğe g�rm�şt�r. Bu Kanun �le Yükseköğret�m 
Ulusal Değerlend�rme S�stem� (Nat�onal System of 
H � g h e r  E d u c a t � o n  E v a l u a t � o n - S I N A E S ) 
oluşturulmuştur. Bu düzenleme �le yükseköğret�m�n 
kal�tes�n� artırmak, yükseköğret�me er�ş�m� 
sağlamak,  hem akadem�k hem de sosyal etk�nl�l�ğ� 
ve ver�ml�l�ğ� artırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca bu 
yasa  yükseköğret �m kurumlar ın ın  sosya l 
taahhütler�n� ve sorumluluklarını da artırmıştır 
(UNESCO-IBE, 2010, p.3).

05 Mart 2004 tar�h�nde 10845 sayılı Kanun �le 
engell�ler �ç�n  eğ�t�m h�zmetler� (the Programme for 
Complementat�on of the Spec�al�zed Educat�onal 
Serv�ces for People w�th D�sab�l�t�es), 30 Haz�ran 
2005 tar�h�nde 11129 sayılı Kanun �le Gençler� İçerme 
Ulusal Programı (PROJOVEM), Ulusal Gençl�k 
Konsey� ve Ulusal Gençl�k Sekreterl�ğ� kurulmuştur.
6 Şubat 2006 tar�h�nde 11.274 sayılı Kanun �le esk� 
sek�z yıllık program uygulaması (yaş grubu 7-14) 
değ�şt�r�lerek, 6 yaşından �t�baren zorunlu dokuz 
yıllık temel eğ�t�m programına kademel� olarak 
geç�lm�şt�r. 16 Temmuz 2008 yılında 11.738 sayılı 
Kanun �le kamu eğ�t�m kurumlarında temel eğ�t�m 
öğretmenler� �ç�n ulusal asgar� ücret yayımlanmıştır 
(UNESCO-IBE, 2010, p.3).

Şek�l 1:  Brez�lya Eğ�t�m Bakanlığı
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Öğretmen eğ�t�m� en öneml� öncel�klerden b�r� olup 
öğretmen olab�lmek �ç�n eğ�t�m kademeler�ne göre 
b�r yükseköğret�m programının tamamlanması 
gerekmekted�r. Yükseköğret�m� tamamlayan 
öğretmen adayları en az 300 saatl�k �ş başı eğ�t�m� 
tamamlamak zorundadırlar. Öğretmenler haftada 40 
saat eğ�t�me katılmaktadırlar. Eğ�t�m�n üçte �k�l�k 
bölümünde öğrenc� �le yüz yüze eğ�t�m yapılması 
esastır. Üçte b�r� �se derse hazırlık ve pedagoj�k 
eğ�t�mle geçmekted�r.

Ün�vers�teye öğrenc� alımı, temel derslerden yılda 
b�r defa yapılan merkez� sınavla yapılmaktadır. 
Ortaöğret�mden mezun olan öğrenc�ler “a vest�bular 
-entrance exam�nat�on” adı ver�len ün�vers�te g�r�ş 
sınavına g�rerler. Ün�vers�te eğ�t�m� �ç�n başka b�r 
g�r�ş sınavı da 1998  yılında başlatılan ve Brez�lya 
eğ�t�m�n�n kal�tes�n�n değerlend�r�lmes� �ç�n  Ulusal 

Yüksek Okul Sınavı (Exame Nac�onal do Ens�no 
Méd�o-ENEM)’dır. 2009 yılında Eğ�t�m Bakanlığı, 
ENEM’� ulusal ün�vers�te g�r�ş sınavı yetk�l�s� olarak 
onayladı ve yüzlerce ün�vers�te vest�bular sınavı �le 
b�rl�kte veya ayrı olarak öğrenc� kabul etmekted�r. 
Ün�vers � te ler  vest �bular  s ınav lar ın ı  kend� 
bünyeler�nde yapmaktadırlar. Kamu ün�vers�teler�ne 
g�r�ş, ülkede öneml� b�r yarışı gündeme get�rmekte 
ve çok rekabetç� b�r ortam yaşanmaktadır.

Sınav uygulamasının �lk gününde fen b�l�mler� ve 
teknoloj�ler�, fen b�l�mler�n�n doğası 4 saat 30 dak�ka 
sürer. Sınav uygulamasının �k�nc� gününde okuma 
anlama, matemat�k testler� 5 saat 30 dak�ka sürer.

Brez�lya'da eğ�t�m, federal bakanlıklar, eyalet ve 
beled�yelerde yer alan eğ�t�m bölümler� aracılığı �le 
b�rl�kte yürütülür. Beled�yeler b�rçok ülkede olduğu 
g�b� okul önces� eğ�t�m�n�n sağlanmasından 
sorumludur. Eyalet yönet�mler� ve merkez� yönet�m 
temel eğ�t�m ve ortaöğret�m�n düzenlenmes�nden 
sorumludur. Ayrıca, Federal Hükümet özel öğret�m�n 
düzenlenmes� ve onayından sorumludur. Tablo 1’de 
bel�rt�len kurumlar Brez�lyada eğ�t�m yönet�m�nden 
ve danışmanlığından sorumludur (Stanek, 2013).

Brez�lya’da geleneksel okul yapısında okul müdürü, 
okul yönet�m�nden sorumludur. 2010 yılından sonra 
okul yönet�m yapısında değ�ş�mler başlamıştır. Bu 
değ�ş�m, öğretmenlerden, okul çalışanlarından, 
vel�lerden ve yönet�mden b�r üyeden oluşan okul 
yönet�m konsey�n�n kurulmasını �çermekted�r. Bu 
konsey�n görev�; okulun tüm proje ve hedefler�n�, 
y ö n e t � m � n  t e m e l  � l ke l e r � n �  v e  e ko n o m � k 
kaynaklarının tahs�s�n� tartışmak, bu kararların 
uygulanmasını ve okul müdürünü denetlemekt�r. Bu 
d e ğ � ş � k l � k l e  o k u l  � l e  t o p l u m  a r a s ı n d a k � 
yabancılaşmayı ortadan kaldırmak hedeflenm�şt�r. 
Okul Yönet�m Konsey�’nde üye sayısının yarısı 
öğretmenlere ve okul çalışanlarına, d�ğer yarısı da 
öğrenc�lere ve vel�lere ayrılmıştır. B�r üyede okul 
yönet�m�ndend�r. Bu üye genell�kle okulun tüm 
üyeler�n�n katılımıyla seç�len okul müdürüdür.

Eğ�t�m s�stem�n�n finansal kaynağı, özel sektör 
(hükümet, federal, eyalet ve beled�ye düzey�nde 
doğrudan ve dolaylı yönet�m ajansları aracılığıyla) ve 
kamu kurumları tarafından sağlanmaktadır. Federal 
Anayasaya göre eyaletlere ve beled�yelere, verg� 
gel�rler�n�n %25’�n�, asgar� verg� gel�rler�n�n % 18’�n�n 
%60’ını temel eğ�t�me harcama zorunluluğu 
get�r�lm�şt�r (UNESCO-IBE, 2010, p.5).

Eğ�t�m ve öğret�me destek amacıyla bazı kurum ve 
kuruluşlar oluşturulmuştur. Bunlardan en öneml�ler� 
aşağıda ver�lm�şt�r. 

Temel Eğ�t�m�n Bakımı ve Gel�şt�r�lmes� Fonu 
19 Şubat 2006 yılında Temel Eğ�t�m�n Bakımı ve 
Gel�şt�r�lmes� Fonu’nun (FUNDEB) kurulması �le 
2007-2020 dönemler� arasında fondan temel 
eğ�t�me öneml� kaynak sağlanmaktadır. Eş�ts�zl�ğ� 
azaltmada öneml� yer� olan bu fonun %21’� 
b � r l � k l e r d e n  e l d e  e d � l � r ke n ,  % 7 0 ’ �  k a m u 
k a y n a k l a r ı n d a n  ( e y a l e t  v e  b e l e d � y e l e r ) 
sağlanmaktadır. Federal fonların yarısından fazlası 
eğ�t�me er�ş�m fırsatının ve eğ�t�mde asgar� kal�te 
standartlarını denkleşt�rmey� sağlamak amacıyla 
d �ğe r  federa l  ku rumla ra  ak ta r ı lmak tad ı r 
(http://portal.mec.gov.br/�ndex.php?opt�on=com_co
ntent&v�ew=art�cle&�d=12492&Item�d=811).

Yükseköğret�m� Değerlend�rme Ulusal Kom�tes�
Yükseköğret�m� Değerlend�rme Ulusal Kom�tes�’n�n 
görev� (S�stema Nac�onal de Aval�ação da Educação 
Super�or-SINAES), yükseköğret�m programları, 
süreçler ve öğrenc� performansını değerlend�ren 
mekan�zmaları değerlend�rmekt�r. Değerlend�rme 
kom�teler�n�n organ�zasyonu ve �s�mlend�r�lmes� �ç�n 
kurallar oluşturmak, raporları gözden geç�rmek ve 
yükseköğret�m kurumlarının gel�şt�r�lmes� �ç�n 
öner�lerde bulunmak d�ğer görevler� arasında yer 
almaktadır. Ayrıca; öğrenc�ler�n ulusal sınavlardak� 
performanslarının değerlend�rmes� (Edam Nac�onal 
de Desempenho dos Estudantes-ENADE) yıllık 
raporlar şekl�nde sunmaktadır  (Stanek, 2013).

Ulusal Eğ�t�m Araştırmaları ve Çalışmaları 
Enst�tüsü
Ulusal Eğ�t�m Araştırmaları ve Çalışmaları Enst�tüsü  
(The Nat�onal Inst�tute for Educat�onal Stud�es and 
Research-INEP), Brez�lya Eğ�t�m Bakanlığı’na bağlı 
olarak çalışmaktadır. Bu Enst�tü,  ülken�n eğ�t�m� 
hakkında b�lg� ve �stat�st�kler�n toplanmasından ve 
yayınlanmasından sorumlu b�r merkezd�r. Bunun 
yanı sıra eğ�t�m�n gel�şt�r�lmes�, planlanması ve 
eşgüdümünde de sorumluluk alır. Tüm pol�t�ka 
bel�rleme çalışmalarına b�lg� ve �stat�st�k� ver� 
sunmada planlamacılar �le b�rl�kte çalışırlar. 1997 
y ı l ında ,  Eğ � t �m Bakan l ığ ı  Eğ � t �m B � lg �  ve 
Değer lend�rme Sekreter l �ğ �  bu enst � tüyle 
b�rleşt�r�lm�şt�r (UNESCO-IBE, 2010, p.5). 

Eğ�t�m Bakanlığı, özell�kle çalışma, tarım, teknoloj�, 
b�l�m, savunma ve �let�ş�m alanlarından sorumlu 
bakan l ı k l a r  � l e  yak ın  � şb � r l � ğ �  � çe r � s �nde 
çalışılmaktadır.

Eğ�t�m öğret�m süres� yılda 40 hafta (200 �ş günü) 
olup 800 saat� sınıfta geçmekted�r. B�r ders süres� 45 
�la 50 dak�ka arasında değ�şmekted�r.

EĞİTİM KADEMESİ  SORUMLU KURUM VE 
KURULUŞLAR 

Okul Öncesi Belediye 

Temel Eğ�t�m  Federal Hükümet, Eyaletler ve 
Belediye 

Ortaöğret�m Federal Hükümet ve Eyaletler 

Mesleki ve Teknik 
Eğ�t�m 

Federal Hükümet ve Eyaletler 

Yükseköğret�m Federal Hükümet.  

Tablo 2:  Eğ�t�m kademeler�ne göre, federal, ulusal ve yerel sev�yede öğrenc� kayıtları (2013)

Kaynak: M�n�ster�o da Educacao,Inst�tuto Nac�onal de Estudos e Pesqu�sas Educac�ona�s-INEP, 2014, p.14).

Tablo 1:  Kurumların eğ�t�m kademler�ne göre sorumlulukları 
             

Not: Kanunlarla bel�rlenm�ş kurallar çerçeves�nde özel sektör her 
eğ�t�m kademes�nde yer almaktadır.

Örgün Eğ�t�m
Yaygın Eğ�t�m

Ortaöğret�mOrtaöğret�m Meslek�
Ortaöğret�m
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Öğretmen eğ�t�m� en öneml� öncel�klerden b�r� olup 
öğretmen olab�lmek �ç�n eğ�t�m kademeler�ne göre 
b�r yükseköğret�m programının tamamlanması 
gerekmekted�r. Yükseköğret�m� tamamlayan 
öğretmen adayları en az 300 saatl�k �ş başı eğ�t�m� 
tamamlamak zorundadırlar. Öğretmenler haftada 40 
saat eğ�t�me katılmaktadırlar. Eğ�t�m�n üçte �k�l�k 
bölümünde öğrenc� �le yüz yüze eğ�t�m yapılması 
esastır. Üçte b�r� �se derse hazırlık ve pedagoj�k 
eğ�t�mle geçmekted�r.

Ün�vers�teye öğrenc� alımı, temel derslerden yılda 
b�r defa yapılan merkez� sınavla yapılmaktadır. 
Ortaöğret�mden mezun olan öğrenc�ler “a vest�bular 
-entrance exam�nat�on” adı ver�len ün�vers�te g�r�ş 
sınavına g�rerler. Ün�vers�te eğ�t�m� �ç�n başka b�r 
g�r�ş sınavı da 1998  yılında başlatılan ve Brez�lya 
eğ�t�m�n�n kal�tes�n�n değerlend�r�lmes� �ç�n  Ulusal 

Yüksek Okul Sınavı (Exame Nac�onal do Ens�no 
Méd�o-ENEM)’dır. 2009 yılında Eğ�t�m Bakanlığı, 
ENEM’� ulusal ün�vers�te g�r�ş sınavı yetk�l�s� olarak 
onayladı ve yüzlerce ün�vers�te vest�bular sınavı �le 
b�rl�kte veya ayrı olarak öğrenc� kabul etmekted�r. 
Ün�vers � te ler  vest �bular  s ınav lar ın ı  kend� 
bünyeler�nde yapmaktadırlar. Kamu ün�vers�teler�ne 
g�r�ş, ülkede öneml� b�r yarışı gündeme get�rmekte 
ve çok rekabetç� b�r ortam yaşanmaktadır.

Sınav uygulamasının �lk gününde fen b�l�mler� ve 
teknoloj�ler�, fen b�l�mler�n�n doğası 4 saat 30 dak�ka 
sürer. Sınav uygulamasının �k�nc� gününde okuma 
anlama, matemat�k testler� 5 saat 30 dak�ka sürer.

Brez�lya'da eğ�t�m, federal bakanlıklar, eyalet ve 
beled�yelerde yer alan eğ�t�m bölümler� aracılığı �le 
b�rl�kte yürütülür. Beled�yeler b�rçok ülkede olduğu 
g�b� okul önces� eğ�t�m�n�n sağlanmasından 
sorumludur. Eyalet yönet�mler� ve merkez� yönet�m 
temel eğ�t�m ve ortaöğret�m�n düzenlenmes�nden 
sorumludur. Ayrıca, Federal Hükümet özel öğret�m�n 
düzenlenmes� ve onayından sorumludur. Tablo 1’de 
bel�rt�len kurumlar Brez�lyada eğ�t�m yönet�m�nden 
ve danışmanlığından sorumludur (Stanek, 2013).

Brez�lya’da geleneksel okul yapısında okul müdürü, 
okul yönet�m�nden sorumludur. 2010 yılından sonra 
okul yönet�m yapısında değ�ş�mler başlamıştır. Bu 
değ�ş�m, öğretmenlerden, okul çalışanlarından, 
vel�lerden ve yönet�mden b�r üyeden oluşan okul 
yönet�m konsey�n�n kurulmasını �çermekted�r. Bu 
konsey�n görev�; okulun tüm proje ve hedefler�n�, 
y ö n e t � m � n  t e m e l  � l ke l e r � n �  v e  e ko n o m � k 
kaynaklarının tahs�s�n� tartışmak, bu kararların 
uygulanmasını ve okul müdürünü denetlemekt�r. Bu 
d e ğ � ş � k l � k l e  o k u l  � l e  t o p l u m  a r a s ı n d a k � 
yabancılaşmayı ortadan kaldırmak hedeflenm�şt�r. 
Okul Yönet�m Konsey�’nde üye sayısının yarısı 
öğretmenlere ve okul çalışanlarına, d�ğer yarısı da 
öğrenc�lere ve vel�lere ayrılmıştır. B�r üyede okul 
yönet�m�ndend�r. Bu üye genell�kle okulun tüm 
üyeler�n�n katılımıyla seç�len okul müdürüdür.

Eğ�t�m s�stem�n�n finansal kaynağı, özel sektör 
(hükümet, federal, eyalet ve beled�ye düzey�nde 
doğrudan ve dolaylı yönet�m ajansları aracılığıyla) ve 
kamu kurumları tarafından sağlanmaktadır. Federal 
Anayasaya göre eyaletlere ve beled�yelere, verg� 
gel�rler�n�n %25’�n�, asgar� verg� gel�rler�n�n % 18’�n�n 
%60’ını temel eğ�t�me harcama zorunluluğu 
get�r�lm�şt�r (UNESCO-IBE, 2010, p.5).

Eğ�t�m ve öğret�me destek amacıyla bazı kurum ve 
kuruluşlar oluşturulmuştur. Bunlardan en öneml�ler� 
aşağıda ver�lm�şt�r. 

Temel Eğ�t�m�n Bakımı ve Gel�şt�r�lmes� Fonu 
19 Şubat 2006 yılında Temel Eğ�t�m�n Bakımı ve 
Gel�şt�r�lmes� Fonu’nun (FUNDEB) kurulması �le 
2007-2020 dönemler� arasında fondan temel 
eğ�t�me öneml� kaynak sağlanmaktadır. Eş�ts�zl�ğ� 
azaltmada öneml� yer� olan bu fonun %21’� 
b � r l � k l e r d e n  e l d e  e d � l � r ke n ,  % 7 0 ’ �  k a m u 
k a y n a k l a r ı n d a n  ( e y a l e t  v e  b e l e d � y e l e r ) 
sağlanmaktadır. Federal fonların yarısından fazlası 
eğ�t�me er�ş�m fırsatının ve eğ�t�mde asgar� kal�te 
standartlarını denkleşt�rmey� sağlamak amacıyla 
d �ğe r  federa l  ku rumla ra  ak ta r ı lmak tad ı r 
(http://portal.mec.gov.br/�ndex.php?opt�on=com_co
ntent&v�ew=art�cle&�d=12492&Item�d=811).

Yükseköğret�m� Değerlend�rme Ulusal Kom�tes�
Yükseköğret�m� Değerlend�rme Ulusal Kom�tes�’n�n 
görev� (S�stema Nac�onal de Aval�ação da Educação 
Super�or-SINAES), yükseköğret�m programları, 
süreçler ve öğrenc� performansını değerlend�ren 
mekan�zmaları değerlend�rmekt�r. Değerlend�rme 
kom�teler�n�n organ�zasyonu ve �s�mlend�r�lmes� �ç�n 
kurallar oluşturmak, raporları gözden geç�rmek ve 
yükseköğret�m kurumlarının gel�şt�r�lmes� �ç�n 
öner�lerde bulunmak d�ğer görevler� arasında yer 
almaktadır. Ayrıca; öğrenc�ler�n ulusal sınavlardak� 
performanslarının değerlend�rmes� (Edam Nac�onal 
de Desempenho dos Estudantes-ENADE) yıllık 
raporlar şekl�nde sunmaktadır  (Stanek, 2013).

Ulusal Eğ�t�m Araştırmaları ve Çalışmaları 
Enst�tüsü
Ulusal Eğ�t�m Araştırmaları ve Çalışmaları Enst�tüsü  
(The Nat�onal Inst�tute for Educat�onal Stud�es and 
Research-INEP), Brez�lya Eğ�t�m Bakanlığı’na bağlı 
olarak çalışmaktadır. Bu Enst�tü,  ülken�n eğ�t�m� 
hakkında b�lg� ve �stat�st�kler�n toplanmasından ve 
yayınlanmasından sorumlu b�r merkezd�r. Bunun 
yanı sıra eğ�t�m�n gel�şt�r�lmes�, planlanması ve 
eşgüdümünde de sorumluluk alır. Tüm pol�t�ka 
bel�rleme çalışmalarına b�lg� ve �stat�st�k� ver� 
sunmada planlamacılar �le b�rl�kte çalışırlar. 1997 
y ı l ında ,  Eğ � t �m Bakan l ığ ı  Eğ � t �m B � lg �  ve 
Değer lend�rme Sekreter l �ğ �  bu enst � tüyle 
b�rleşt�r�lm�şt�r (UNESCO-IBE, 2010, p.5). 

Eğ�t�m Bakanlığı, özell�kle çalışma, tarım, teknoloj�, 
b�l�m, savunma ve �let�ş�m alanlarından sorumlu 
bakan l ı k l a r  � l e  yak ın  � şb � r l � ğ �  � çe r � s �nde 
çalışılmaktadır.

Eğ�t�m öğret�m süres� yılda 40 hafta (200 �ş günü) 
olup 800 saat� sınıfta geçmekted�r. B�r ders süres� 45 
�la 50 dak�ka arasında değ�şmekted�r.

EĞİTİM KADEMESİ  SORUMLU KURUM VE 
KURULUŞLAR 

Okul Öncesi Belediye 

Temel Eğ�t�m  Federal Hükümet, Eyaletler ve 
Belediye 

Ortaöğret�m Federal Hükümet ve Eyaletler 

Mesleki ve Teknik 
Eğ�t�m 

Federal Hükümet ve Eyaletler 

Yükseköğret�m Federal Hükümet.  

Tablo 2:  Eğ�t�m kademeler�ne göre, federal, ulusal ve yerel sev�yede öğrenc� kayıtları (2013)

Kaynak: M�n�ster�o da Educacao,Inst�tuto Nac�onal de Estudos e Pesqu�sas Educac�ona�s-INEP, 2014, p.14).

Tablo 1:  Kurumların eğ�t�m kademler�ne göre sorumlulukları 
             

Not: Kanunlarla bel�rlenm�ş kurallar çerçeves�nde özel sektör her 
eğ�t�m kademes�nde yer almaktadır.

Örgün Eğ�t�m
Yaygın Eğ�t�m

Ortaöğret�mOrtaöğret�m Meslek�
Ortaöğret�m
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Ortaöğret�m (III.Kademe, 10-12 yıl) en az üç yıl olup 
2400 saat ve 200 �ş günü eğ�t�m yapılmaktadır. Üç 
yıllık programın sonunda ortaöğret�m� b�t�rme 
sert�fikası  (Cert�ficado de Conclusão do 2° Grau or 
Cert�ficado de Conclusão de Ens�no Méd�o) ver�l�r. 
Sert�fika ün�vers�te �mt�hanına g�r�ş� sağlamaktadır 
(EP-NUFFIC, 2015, p.5). 

Eğ�t�m Bakanlığı, ulusal pol�t�kalar çerçeves�nde; 
özel eğ�t�m �le �lg�l� koord�nasyon, �zleme ve 
değer lend�rme çal ışmalar ından doğrudan 
sorumludur. Özel eğ�t�m, beled�ye yetk�l�ler�, paydaş 
organ�zasyonlar �le b�rl�kte ortak katılımcı b�r 
yaklaşımla ele alınmaktadır. Federal hükümetler de 
özel eğ�t�me destek vermekted�r. Özel eğ�t�me 
muhtaçlara her türlü destek başta beled�yeler olmak 
üzere eyalet ve bölgeler aracılığıyla sağlanmaktadır. 
Eğ�t�m�n her kademes�nde öğrenc�ler�n �ht�yaçlarını 
ka rş ı l ayab � lecek  programlar  yap ı lm ış  ve 
uygulanmaktadır.

 

C- EĞİTİM SÜRECİ
Brez�lya’da eğ�t�m kademeler� okul önces�, temel 
eğ�t�m (�lkokul ve ortaokul), ortaöğret�m (genel ve 
meslek�) ve yükseköğret�m� kapsamaktadır. Temel 
eğ�t�m 9 yıllık (6-14 yaş) zorunlu eğ�t�m kapsamında 
olup 5 yıl �lkokul ve 4 yıl ortaokulu, ortaöğret�m �se en 
az 3 yıllık, yükseköğret�m �se 2+ yıllık yükseköğren�m 
programlarını kapsamaktadır.

Brez�lya’da örgün eğ�t�m s�stem�, temel eğ�t�m (1° 
Grau, Ens�no Fundamental, Educação Bás�co) ve 
ortaöğret�mden oluşmakta olup 9 + 3 model� 
uygulamaktadır. 1996 yılında Ulusal Eğ�t�m Rehber� 
ve Çerçeve Kanunu (Le� de D�retr�zes e Üs da 
Educaçao-LBD) kapsamında uygulanan 8+3 model�, 
2010 yılında bu Kanun’da yapılan değ�ş�kl�k �le 9+3 
model� olarak uygulanmaya başlanmıştır (Stanek, 
2013, p.3; UNESCO-IBE, 2010; p.10).

Temel eğ�t�m 9 yıllık (6-14 yaş) zorunlu eğ�t�m 
kapsamında olup �lk kademes� �lkokul 5 yıl (6-10 yaş) 
ve �k�nc� kademes� olan ortaokul �se 4 yıldır (11-14 
yaş). Brez�lya eğ�t�m s�stem� Şek�l 2’de ver�lm�şt�r.

Dokuz yıllık temel eğ�t�m kamu kurumlarında zorunlu 
ve ücrets�zd�r. Okul önces� ve ortaöğret�m zorunlu 
değ�ld�r, ancak kamu kurumlarında ücrets�z olarak 
mevcuttur. Özel kurumlar tüm eğ�t�m kademeler�nde 
yer almaktadır. Özel öğret�m kurumu ve eğ�t�m 
öğret �m faa l �yet ler �  baş lamak �ç �n  Eğ� t �m 
Bakanlığı’nın onayı gerekmekted�r (Stanek, 2013, 
p.3; UNESCO-IBE, 2010,p.10). 

Eğ�t�m Bakanlığı’na bağlı çalışan okulların eğ�t�m 
kademeler�ne göre öğrenc� sayı ve oranları Tablo 
2’de ver�lm�şt�r. Ülke genel�nde okul önces�nden 
özel eğ�t�me kadar (yet�şk�nler dah�l) devlet 
okullarında 2007 yılında 52.026.928 öğrenc� 
öğren�m görmekted�r. Bu sayı 2013 yılında 
50.042.448’d�r. Düşüş oranı yaklaşık %1’d�r. Bu 
nüfusun azalmasına paralel seyretmekted�r.

Tablo 3’de 2012-13 eğ�t�m-öğret�m yılında okulların 
eğ�t�m kademeler�ne göre öğrenc� sayısı ve oranları 
ver�lm�şt�r.

Eğ�t�m Kademes� Toplam Kayıtlı 
Öğrenc� 

Devlet Okulları Devlet Okullarındak�  Oranı (%) 

Kreş 2.730.119  1.730.870 63.4 

Okul Öncesi 4.860.481 3.643.231 75.0 

Temel Eğ�t�m  29.069.281 24.694.440 85.0 

Ortaöğret�m 8.312.815 7.247.776  87.2 

Özel Eğ�t�m 843,342 664,466 78.8 

Genç ve Yet�şk�n Eğ�t�m� (EJA) 3.772.670 3.623.912 96.1 

Yükseköğret�m (Kolej ve lisans 
eğ�t�m veren) 

7.037.688 1.897.376 27.0 

 

Tablo 3:  Okulların eğ�t�m kademeler�ne göre öğrenc� sayısı ve oranları (2012-2013).

Brez�lya’nın eğ�t�m yapısı, erken çocukluk eğ�t�m�, 
okul önces� eğ�t�m, temel eğ�t�m, ortaöğret�m ve 
yükseköğret�mden oluşmaktadır. Erken çocukluk 
eğ�t�m� zorunlu eğ�t�m kapsamında değ�ld�r. 
Kurumlar �k� t�p erken çocukluk eğ�t�m� sunmak-
tadırlar. B�r�nc�s�; gündüz bakım merkezler�nde 
yapılan çocuk bakım ve eğ�t�m� veya eşdeğer 
merkezde yapılıp 3 yaşına kadar süren eğ�t�m ve 
okul önces� okullarda sürdürülmekte olan (4-6 yaş 
çocuklar �ç�n) okul önces� eğ�t�m�n� �çermekted�r. 
2006 yılında yürürlüğe g�ren 11.274 sayılı Kanun’a 
göre okul önces� eğ�t�m 4 �la 5 yaş arası, temel 
eğ�t�me başlama yaşı da 6 olarak düzenlenm�ş ve 
zorunlu eğ�t�m 9 yıla çıkarılmıştır. Tüm devlet 
okullarının kreş ve okul önces� eğ�t�m� ücrets�zd�r 
(UNESCO-IBE, 2010, p.9). 

Eğ�t�m şekl�, 2006 yılına kadar 8+3 olarak 
uygulanmıştır. Örgün eğ�t�m kademes� 2006’dan 
sonra Ulusal 10 Yıllık Eğ�t�m Planı kapsamında 9+3 
olarak 12 yıla çıkarılmış olup 9 yıl zorunlu d�ğer 
kademe olan 3 yıl �se zorunlu eğ�t�m kapsamında 
değ�ld�r. Eğ�t�m süres� 12 yıl olmasına rağmen 
eyaletler bunu tam uygulamamaktadır. Eğ�t�m�n 
kademeler� �se temel eğ�t�m(1° Grau, Ens�no 
Fundamental) 6-14 yaş grubunu (�lkokul 5 yıl, 4 yıl 
ortaokul, ortaöğret�m �se 15-17 yaş grubunu �çer�p, 

zorunlu (3 yıl) ve ün�vers�te 18+ yaş grubunu �çerecek 
şek�lde düzenlenm�şt�r. Okul önces� (ens�no �nfant�) 
ve ortaöğret�m (2°Grau, Ens�no Méd�o) zorunlu 
eğ�t�m kademes�nde değ�ld�r. 2016 yılına kadar okul 
önces� eğ�t�m�de �çeren 14 yıla çıkarılması kademl� 
olarak uygulamaya konmuştur. Öğrenc�ler ulusal 
sev�yede yapılan sınavla (ENEM = examen nac�onal 
de ens�no méd�o) yükseköğret�m programlarına 
devam edeb�lmekted�rler. Ulusal sınava g�rmek 
zorunlu değ�ld�r (Stanek, 2013, p.3; EP-NUFFIC, 
2015, p.5).

Eğ�t�m öğret�m süres� yılda 200 gün olup �lk beş yılda 
program temel olarak, Portek�zce, tar�h, coğrafya, 
b�l�m, matemat�k, sanat ve beden eğ�t�m� dersler�n� 
�çermekted�r. Altıncı sınıfta �lave olarak b�r veya �k� 
yabancı d�l (Genell�kle İspanyolca ve İng�l�zce) 
zorunlu ders olmakta, yed�nc� sınıftan sonra �se 
genell�kle ün�vers�te sınavına yönel�k dersler ağırlıklı 
olmaktadır. Dokuzuncu sınıf sonunda öğrenc�lere 
sert�fika ver�lerek mezun olurlar ve ortaöğret�me 
g�rmeye hak kazanırlar (EP-NUFFIC, 2015, p.5). 

Bazı ortaöğret�m okulları g�r�ş sınavı �le öğrenc� 
almaktadır. Ortaöğret�mde temel dersler, Portek�z 
d�l� ve edeb�yatı, coğrafya, tar�h, fiz�k, k�mya, b�yoloj�, 
matemat�k, yabancı d�l, sanat ve beden eğ�t�m�d�r. 

Kaynak: (UNESCO-EFA,   2014, p.10; M�n�ster�o da Educacao,Inst�tuto Nac�onal de Estudos e Pesqu�sas Educac�ona�s-INEP, 2014, p.14).

11 Kasım 2009 tar�h�nde Anayasa’nın 
59. maddes�nde yapılan değ�ş�kl�kle

9 yıllık zorunlu eğ�t�m süres� okulönces� 
ve ortaöğret�m� �çerecek şek�lde 

kademel� olarak 2016 yılına kadar 14 yıl 
(4-17 yaş) zorunlu hale get�r�lm�şt�r.“ “
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Ortaöğret�m (III.Kademe, 10-12 yıl) en az üç yıl olup 
2400 saat ve 200 �ş günü eğ�t�m yapılmaktadır. Üç 
yıllık programın sonunda ortaöğret�m� b�t�rme 
sert�fikası  (Cert�ficado de Conclusão do 2° Grau or 
Cert�ficado de Conclusão de Ens�no Méd�o) ver�l�r. 
Sert�fika ün�vers�te �mt�hanına g�r�ş� sağlamaktadır 
(EP-NUFFIC, 2015, p.5). 

Eğ�t�m Bakanlığı, ulusal pol�t�kalar çerçeves�nde; 
özel eğ�t�m �le �lg�l� koord�nasyon, �zleme ve 
değer lend�rme çal ışmalar ından doğrudan 
sorumludur. Özel eğ�t�m, beled�ye yetk�l�ler�, paydaş 
organ�zasyonlar �le b�rl�kte ortak katılımcı b�r 
yaklaşımla ele alınmaktadır. Federal hükümetler de 
özel eğ�t�me destek vermekted�r. Özel eğ�t�me 
muhtaçlara her türlü destek başta beled�yeler olmak 
üzere eyalet ve bölgeler aracılığıyla sağlanmaktadır. 
Eğ�t�m�n her kademes�nde öğrenc�ler�n �ht�yaçlarını 
ka rş ı l ayab � lecek  programlar  yap ı lm ış  ve 
uygulanmaktadır.

 

C- EĞİTİM SÜRECİ
Brez�lya’da eğ�t�m kademeler� okul önces�, temel 
eğ�t�m (�lkokul ve ortaokul), ortaöğret�m (genel ve 
meslek�) ve yükseköğret�m� kapsamaktadır. Temel 
eğ�t�m 9 yıllık (6-14 yaş) zorunlu eğ�t�m kapsamında 
olup 5 yıl �lkokul ve 4 yıl ortaokulu, ortaöğret�m �se en 
az 3 yıllık, yükseköğret�m �se 2+ yıllık yükseköğren�m 
programlarını kapsamaktadır.

Brez�lya’da örgün eğ�t�m s�stem�, temel eğ�t�m (1° 
Grau, Ens�no Fundamental, Educação Bás�co) ve 
ortaöğret�mden oluşmakta olup 9 + 3 model� 
uygulamaktadır. 1996 yılında Ulusal Eğ�t�m Rehber� 
ve Çerçeve Kanunu (Le� de D�retr�zes e Üs da 
Educaçao-LBD) kapsamında uygulanan 8+3 model�, 
2010 yılında bu Kanun’da yapılan değ�ş�kl�k �le 9+3 
model� olarak uygulanmaya başlanmıştır (Stanek, 
2013, p.3; UNESCO-IBE, 2010; p.10).

Temel eğ�t�m 9 yıllık (6-14 yaş) zorunlu eğ�t�m 
kapsamında olup �lk kademes� �lkokul 5 yıl (6-10 yaş) 
ve �k�nc� kademes� olan ortaokul �se 4 yıldır (11-14 
yaş). Brez�lya eğ�t�m s�stem� Şek�l 2’de ver�lm�şt�r.

Dokuz yıllık temel eğ�t�m kamu kurumlarında zorunlu 
ve ücrets�zd�r. Okul önces� ve ortaöğret�m zorunlu 
değ�ld�r, ancak kamu kurumlarında ücrets�z olarak 
mevcuttur. Özel kurumlar tüm eğ�t�m kademeler�nde 
yer almaktadır. Özel öğret�m kurumu ve eğ�t�m 
öğret �m faa l �yet ler �  baş lamak �ç �n  Eğ� t �m 
Bakanlığı’nın onayı gerekmekted�r (Stanek, 2013, 
p.3; UNESCO-IBE, 2010,p.10). 

Eğ�t�m Bakanlığı’na bağlı çalışan okulların eğ�t�m 
kademeler�ne göre öğrenc� sayı ve oranları Tablo 
2’de ver�lm�şt�r. Ülke genel�nde okul önces�nden 
özel eğ�t�me kadar (yet�şk�nler dah�l) devlet 
okullarında 2007 yılında 52.026.928 öğrenc� 
öğren�m görmekted�r. Bu sayı 2013 yılında 
50.042.448’d�r. Düşüş oranı yaklaşık %1’d�r. Bu 
nüfusun azalmasına paralel seyretmekted�r.

Tablo 3’de 2012-13 eğ�t�m-öğret�m yılında okulların 
eğ�t�m kademeler�ne göre öğrenc� sayısı ve oranları 
ver�lm�şt�r.

Eğ�t�m Kademes� Toplam Kayıtlı 
Öğrenc� 

Devlet Okulları Devlet Okullarındak�  Oranı (%) 

Kreş 2.730.119  1.730.870 63.4 

Okul Öncesi 4.860.481 3.643.231 75.0 

Temel Eğ�t�m  29.069.281 24.694.440 85.0 

Ortaöğret�m 8.312.815 7.247.776  87.2 

Özel Eğ�t�m 843,342 664,466 78.8 

Genç ve Yet�şk�n Eğ�t�m� (EJA) 3.772.670 3.623.912 96.1 

Yükseköğret�m (Kolej ve lisans 
eğ�t�m veren) 

7.037.688 1.897.376 27.0 

 

Tablo 3:  Okulların eğ�t�m kademeler�ne göre öğrenc� sayısı ve oranları (2012-2013).

Brez�lya’nın eğ�t�m yapısı, erken çocukluk eğ�t�m�, 
okul önces� eğ�t�m, temel eğ�t�m, ortaöğret�m ve 
yükseköğret�mden oluşmaktadır. Erken çocukluk 
eğ�t�m� zorunlu eğ�t�m kapsamında değ�ld�r. 
Kurumlar �k� t�p erken çocukluk eğ�t�m� sunmak-
tadırlar. B�r�nc�s�; gündüz bakım merkezler�nde 
yapılan çocuk bakım ve eğ�t�m� veya eşdeğer 
merkezde yapılıp 3 yaşına kadar süren eğ�t�m ve 
okul önces� okullarda sürdürülmekte olan (4-6 yaş 
çocuklar �ç�n) okul önces� eğ�t�m�n� �çermekted�r. 
2006 yılında yürürlüğe g�ren 11.274 sayılı Kanun’a 
göre okul önces� eğ�t�m 4 �la 5 yaş arası, temel 
eğ�t�me başlama yaşı da 6 olarak düzenlenm�ş ve 
zorunlu eğ�t�m 9 yıla çıkarılmıştır. Tüm devlet 
okullarının kreş ve okul önces� eğ�t�m� ücrets�zd�r 
(UNESCO-IBE, 2010, p.9). 

Eğ�t�m şekl�, 2006 yılına kadar 8+3 olarak 
uygulanmıştır. Örgün eğ�t�m kademes� 2006’dan 
sonra Ulusal 10 Yıllık Eğ�t�m Planı kapsamında 9+3 
olarak 12 yıla çıkarılmış olup 9 yıl zorunlu d�ğer 
kademe olan 3 yıl �se zorunlu eğ�t�m kapsamında 
değ�ld�r. Eğ�t�m süres� 12 yıl olmasına rağmen 
eyaletler bunu tam uygulamamaktadır. Eğ�t�m�n 
kademeler� �se temel eğ�t�m(1° Grau, Ens�no 
Fundamental) 6-14 yaş grubunu (�lkokul 5 yıl, 4 yıl 
ortaokul, ortaöğret�m �se 15-17 yaş grubunu �çer�p, 

zorunlu (3 yıl) ve ün�vers�te 18+ yaş grubunu �çerecek 
şek�lde düzenlenm�şt�r. Okul önces� (ens�no �nfant�) 
ve ortaöğret�m (2°Grau, Ens�no Méd�o) zorunlu 
eğ�t�m kademes�nde değ�ld�r. 2016 yılına kadar okul 
önces� eğ�t�m�de �çeren 14 yıla çıkarılması kademl� 
olarak uygulamaya konmuştur. Öğrenc�ler ulusal 
sev�yede yapılan sınavla (ENEM = examen nac�onal 
de ens�no méd�o) yükseköğret�m programlarına 
devam edeb�lmekted�rler. Ulusal sınava g�rmek 
zorunlu değ�ld�r (Stanek, 2013, p.3; EP-NUFFIC, 
2015, p.5).

Eğ�t�m öğret�m süres� yılda 200 gün olup �lk beş yılda 
program temel olarak, Portek�zce, tar�h, coğrafya, 
b�l�m, matemat�k, sanat ve beden eğ�t�m� dersler�n� 
�çermekted�r. Altıncı sınıfta �lave olarak b�r veya �k� 
yabancı d�l (Genell�kle İspanyolca ve İng�l�zce) 
zorunlu ders olmakta, yed�nc� sınıftan sonra �se 
genell�kle ün�vers�te sınavına yönel�k dersler ağırlıklı 
olmaktadır. Dokuzuncu sınıf sonunda öğrenc�lere 
sert�fika ver�lerek mezun olurlar ve ortaöğret�me 
g�rmeye hak kazanırlar (EP-NUFFIC, 2015, p.5). 

Bazı ortaöğret�m okulları g�r�ş sınavı �le öğrenc� 
almaktadır. Ortaöğret�mde temel dersler, Portek�z 
d�l� ve edeb�yatı, coğrafya, tar�h, fiz�k, k�mya, b�yoloj�, 
matemat�k, yabancı d�l, sanat ve beden eğ�t�m�d�r. 

Kaynak: (UNESCO-EFA,   2014, p.10; M�n�ster�o da Educacao,Inst�tuto Nac�onal de Estudos e Pesqu�sas Educac�ona�s-INEP, 2014, p.14).

11 Kasım 2009 tar�h�nde Anayasa’nın 
59. maddes�nde yapılan değ�ş�kl�kle

9 yıllık zorunlu eğ�t�m süres� okulönces� 
ve ortaöğret�m� �çerecek şek�lde 

kademel� olarak 2016 yılına kadar 14 yıl 
(4-17 yaş) zorunlu hale get�r�lm�şt�r.“ “
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Okul Önces�
Okul önces� eğ�t�m� (Educação Infant�l)  zorunlu 
eğ�t�m kapsamında olmayıp terc�he bağlıdır.  Özel 
veya devlet tarafından �şlet�len kreşlerde (2-5 yaş 
arası) oyun şekl�nde eğ�t�m, 4-5 yaş grubu okul 
önces� eğ�t�mde �se sosyal ve akadem�k gel�ş�m�ne 
paralel eğ�t�m faal�yet� sunulmaktadır. Okul önces� 
eğ�t�m devlet okullarında ücrets�zd�r (UNESCO-IBE, 
2010, p.9; http://braz�l.anglo�nfo.com/fam�ly/ 
school�ng-educat�on/school-system/)

Brez�lyada erken çocukluk eğ�t�m�ne (kreş + okul 
önces� eğ�t�m) katılım 2000 yılında 5.338.196 (Kreş: 
916,864 okul önces�: 4.421.332) �ken 2013 yılında bu 
s a y ı  7 . 5 9 0 . 6 0 0  ( k r e ş : 2 . 7 3 0 . 1 1 9  O k u l 
önces�:4.860.481) olarak gerçekleşm�şt�r. Son 14 
yılda yaklaşık olarak % 42,2’l�k b�r başarı elde 
ed�lm�şt�r (UNESCO-EFA, 2014, p.22).

Temel Eğ�t�m
Temel eğ�t�m (Ens�no Fundamental, ), 2010 yılından 
�t�baren 9 yıl (6-15 yaş arası) olup �lk 5 yıl temel 
eğ�t�m�n b�r�nc� kademes�n� (Ens�no Fundamental I) 
ve 4 yıl temel eğ�t�m�n �k�nc� kademes�n� (Ens�no 
Fundamental II) kapsamaktadır.

Temel eğ�t�mde öğrenc� kayıt oranlarında ülken�n 
demografik  yap ı s ına  bağ l ı  o la rak  düşüş 
gözlemlenm�şt�r. 2001 yılında 35.717.948 öğrenc� 
kayıtlı �ken 2013 yılında bu sayı 29.069.281 olarak 
gerçekleşm�şt�r (M�n�ster�o da Educacao, Inst�tuto 
Nac�onal de Estudos e Pesqu�sas Educac�ona�s-
INEP,2014, p.17).

Ortaöğret�m
Ortaöğret�m (Ens�no Méd�o) 15-17 yaşlarını kapsayıp 
10-12. sınıfları �çer�p en az 3 yıllık müfredat 
uygulanmaktadır. Zorunlu eğ�t�m kapsamında 
değ�ld�r. Ortaöğret�m akadem�k ve genel meslek� 
eğ�t�m olmak üzere �k� kısma ayrılır.

Genel ortaöğret�mde (Ens�no Fundamental) 
okutulan temel dersler; en az b�r yabancı d�l, felsefe, 
sosyoloj�, İng�l�zce, coğrafya, tar�h, fiz�k, k�mya, 
b�yoloj�, matemat�k, sanat ve beden eğ�t�m�d�r. 
Öğrenc�ler okulu b�t�rd�kten sonra b�t�rme sert�fikası 
(Cert�ficado de Ens�no Méd�o veya Cert�ficado de 
Conclusão de 2º Grau) veya d�ploması alarak 
ortaöğret�m kademes�nden mezun olurlar (Stanek, 
2013, p.3).

Şek�l 2: Brez�lya Eğ�t�m S�stem�

Tablo 3:  Brez�lya’da eğ�t�m kademeler�, eğ�t�me katılma yaşı, yıl ve sorumlu kurumları

Genel Program Spesifik 
Program 

Uluslararası 
Adlandırma Sınıf/Yıl  Teor�k yaşı Sorumlu Birim 

Örgün Eğ�t�m 

Erken Çocukluk 
Eğ�t�m� 

Kreş/bakım 4 yıl 0-3 Belediyeler 
Okul Öncesi 2 yıl 4-5 

Temel Eğ�t�m  

İlkokul 

1. sınıf 

6-10 Belediyeler, 
Eyalet ve Federal 

Hükümet
 

2. sınıf 
3. sınıf 
4. sınıf 
5. sınıf 

Ortaokul 

6. sınıf 

11-14  7. sınıf 
8. sınıf 
9. sınıf 

Ortaöğret�m 

Genel 
Ortaöğret�m 

10. sınıf (Form 1) 
15-17  11. sınıf (Form 2) 

12. sınıf (Form 3) 
Mesleki ve 
Teknoloji 

Eğ�t�m� 
1-3 Form 15-17  

Yükseköğret�m 

Ardışık- Sıralı 
Kursları (özel)  1.600 saat 

18+ Devlet  

Tamamlama 
Kursları  Değ�şken 

Lisans 

Lisans 2.400 saat 
İler� D�ploma 2.800 saat 

Teknoloji 
Diploma 1.600 saat 

Lisans Üstü 

Master 2 yıl 
Doktora 2 yıl 

Mesleki Derece 3 yıl 
Uzmanlık 
Kursları 

(Sertifika) 
360 saat 

 Kaynak:  M�n�stry of Educat�on, The development of educat�on. Nat�onal Report of Braz�l, 2008.

Sembol
- Zorunlu Eğ�t�m Başlama/ B�t�ş
- Eğ�t�m Kademes�nden Çıkış Noktası
  Öğrenc� Akışı
- B�r Programdan D�ğer�ne Geç�ş
- Yarı Zamanlı Program
- Meslek� Program
- Tek Yapılı Eğ�t�m (ISCED Sev�yes�ne   
  Entegre Ed�lm�ş
- B�r Okul Yapısı İle Sağlanab�l�r

Doktora

Yaş
23-26

4. Yıl
3. Yıl
2. Yıl
1. Yıl

2. Yıl
1. Yıl
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Okul Önces�
Okul önces� eğ�t�m� (Educação Infant�l)  zorunlu 
eğ�t�m kapsamında olmayıp terc�he bağlıdır.  Özel 
veya devlet tarafından �şlet�len kreşlerde (2-5 yaş 
arası) oyun şekl�nde eğ�t�m, 4-5 yaş grubu okul 
önces� eğ�t�mde �se sosyal ve akadem�k gel�ş�m�ne 
paralel eğ�t�m faal�yet� sunulmaktadır. Okul önces� 
eğ�t�m devlet okullarında ücrets�zd�r (UNESCO-IBE, 
2010, p.9; http://braz�l.anglo�nfo.com/fam�ly/ 
school�ng-educat�on/school-system/)

Brez�lyada erken çocukluk eğ�t�m�ne (kreş + okul 
önces� eğ�t�m) katılım 2000 yılında 5.338.196 (Kreş: 
916,864 okul önces�: 4.421.332) �ken 2013 yılında bu 
s a y ı  7 . 5 9 0 . 6 0 0  ( k r e ş : 2 . 7 3 0 . 1 1 9  O k u l 
önces�:4.860.481) olarak gerçekleşm�şt�r. Son 14 
yılda yaklaşık olarak % 42,2’l�k b�r başarı elde 
ed�lm�şt�r (UNESCO-EFA, 2014, p.22).

Temel Eğ�t�m
Temel eğ�t�m (Ens�no Fundamental, ), 2010 yılından 
�t�baren 9 yıl (6-15 yaş arası) olup �lk 5 yıl temel 
eğ�t�m�n b�r�nc� kademes�n� (Ens�no Fundamental I) 
ve 4 yıl temel eğ�t�m�n �k�nc� kademes�n� (Ens�no 
Fundamental II) kapsamaktadır.

Temel eğ�t�mde öğrenc� kayıt oranlarında ülken�n 
demografik  yap ı s ına  bağ l ı  o la rak  düşüş 
gözlemlenm�şt�r. 2001 yılında 35.717.948 öğrenc� 
kayıtlı �ken 2013 yılında bu sayı 29.069.281 olarak 
gerçekleşm�şt�r (M�n�ster�o da Educacao, Inst�tuto 
Nac�onal de Estudos e Pesqu�sas Educac�ona�s-
INEP,2014, p.17).

Ortaöğret�m
Ortaöğret�m (Ens�no Méd�o) 15-17 yaşlarını kapsayıp 
10-12. sınıfları �çer�p en az 3 yıllık müfredat 
uygulanmaktadır. Zorunlu eğ�t�m kapsamında 
değ�ld�r. Ortaöğret�m akadem�k ve genel meslek� 
eğ�t�m olmak üzere �k� kısma ayrılır.

Genel ortaöğret�mde (Ens�no Fundamental) 
okutulan temel dersler; en az b�r yabancı d�l, felsefe, 
sosyoloj�, İng�l�zce, coğrafya, tar�h, fiz�k, k�mya, 
b�yoloj�, matemat�k, sanat ve beden eğ�t�m�d�r. 
Öğrenc�ler okulu b�t�rd�kten sonra b�t�rme sert�fikası 
(Cert�ficado de Ens�no Méd�o veya Cert�ficado de 
Conclusão de 2º Grau) veya d�ploması alarak 
ortaöğret�m kademes�nden mezun olurlar (Stanek, 
2013, p.3).

Şek�l 2: Brez�lya Eğ�t�m S�stem�

Tablo 3:  Brez�lya’da eğ�t�m kademeler�, eğ�t�me katılma yaşı, yıl ve sorumlu kurumları

Genel Program Spesifik 
Program 

Uluslararası 
Adlandırma Sınıf/Yıl  Teor�k yaşı Sorumlu Birim 

Örgün Eğ�t�m 

Erken Çocukluk 
Eğ�t�m� 

Kreş/bakım 4 yıl 0-3 Belediyeler 
Okul Öncesi 2 yıl 4-5 

Temel Eğ�t�m  

İlkokul 

1. sınıf 

6-10 Belediyeler, 
Eyalet ve Federal 

Hükümet
 

2. sınıf 
3. sınıf 
4. sınıf 
5. sınıf 

Ortaokul 

6. sınıf 

11-14  7. sınıf 
8. sınıf 
9. sınıf 

Ortaöğret�m 

Genel 
Ortaöğret�m 

10. sınıf (Form 1) 
15-17  11. sınıf (Form 2) 

12. sınıf (Form 3) 
Mesleki ve 
Teknoloji 

Eğ�t�m� 
1-3 Form 15-17  

Yükseköğret�m 

Ardışık- Sıralı 
Kursları (özel)  1.600 saat 

18+ Devlet  

Tamamlama 
Kursları  Değ�şken 

Lisans 

Lisans 2.400 saat 
İler� D�ploma 2.800 saat 

Teknoloji 
Diploma 1.600 saat 

Lisans Üstü 

Master 2 yıl 
Doktora 2 yıl 

Mesleki Derece 3 yıl 
Uzmanlık 
Kursları 

(Sertifika) 
360 saat 

 Kaynak:  M�n�stry of Educat�on, The development of educat�on. Nat�onal Report of Braz�l, 2008.

Sembol
- Zorunlu Eğ�t�m Başlama/ B�t�ş
- Eğ�t�m Kademes�nden Çıkış Noktası
  Öğrenc� Akışı
- B�r Programdan D�ğer�ne Geç�ş
- Yarı Zamanlı Program
- Meslek� Program
- Tek Yapılı Eğ�t�m (ISCED Sev�yes�ne   
  Entegre Ed�lm�ş
- B�r Okul Yapısı İle Sağlanab�l�r

Doktora

Yaş
23-26
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Stajyerl�k
St a j ,  t e k n � k  d e r s l e r  a l a n  ö ğ r e n c � l e r  v e 
yükseköğret�me devam edecek olanlar �ç�n meslek� 
tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla ver�len 
fırsattır. 11.778/2008 Sayılı Kanun’a göre stajyerl�k; 
öğrenc�ler� �ş dünyasına tanıtmak amacıyla �ş 
yer�nde gerçekleşen eğ�t�m faal�yet� olarak 
tanımlanmaktadır. Staj �mkânı; kamu ş�rketler�, özel 
ş�rketler, kamu kuruluşları, kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar veya b�reysel teşebbüsler tarafından 
ver�lmekted�r. B�r stajyer görevlend�r�ld�ğ� �ş yer� 
tarafından denetlenmekted�r. Bazı meslek� ve tekn�k 
eğ�t�m ve öğret�m veren kurumlar stajyerl�ğ� kend� 
m ü f r e d a t l a r ı n ı n  b � r  p a r ç a s ı  o l a r a k 
değerlend�rmekted�r. Stajyer, kurumun personel� 
olarak telakk� ed�lemez ancak bazı g�derler� (seyahat 
g�derler�) ve aylık ücretler� karşılanır. 

Ulusal Yeterl�l�kler Çerçeves�
Brez�lya henüz Ulusal Yeterl�l�kler Çerçeves� 
hazırlamamıştır. 

Kal�te Güvences�
Ulusal Eğ�t�m Çalışmaları Enst�tüsü, Eğ�t�m 
Bakanlığı’na bağlı federal b�r ajanstır. Görev�; 
yönet�c�lere, araştırmacılara,  eğ�t�mc�lere ve 
kamuya açık, güven�l�r b�lg� vermek,  kal�te ve eş�tl�ğ� 
sağlamak amacıyla eğ�t�mle �lg�l� kamu pol�t�kalarının 
oluşturulmasını ve yürütülmes�n� desteklemekt�r. 
Bunun yanı sıra Brez�lya eğ�t�m s�stem�n�n 
çalışmalarını ve araştırmalarını tanıtmak da görevler� 
arasındadır (UNESCO-UNEVOC, 2015). 

Ulusal sınav olan ENCCEJA’nın amacı; gençler�n ve 
yet�şk�nler�n okullarda ve a�le yaşamında, �nsan 
�l�şk�ler�nde �ş yerler�nde ed�nd�kler� b�lg�, becer� ve 
yetenekler�n�n değerlend�r�lmes� yoluyla ulusal 
eğ�t�mde kal�te test� oluşturmaktır. Gençler ve 
yet�şk�nler, becer�ler�n� sert�fikalandırmak �ç�n Ulusal 
Sınav’a (ENCCEJA) g�rer ve başarmaları hal�nde 
belgelend�r�l�rler.

ENCCEJA sınavına katılmak Brez�lya’da yaşayan 
gençler, yet�şk�nler ve özgürlükten mahrum ed�len 
�nsanları da kapsayan uygun yaşta eğ�t�mler�n� 
tamamlayamayan yurtdışından gelen �nsanlar �ç�n 
zorunlu ve parasızdır.

Yet�şk�n Eğ�t�m�
Genel ve meslek� eğ�t�m�n yanında yet�şk�nler�n 
�ht�yaçları doğrultusunda kısa sürel� eğ�t�mler 
ver� lmekted�r.  Eğ�t �m alan kurs�yerler �ç �n 
ortaöğret�m d�ploma programı da sunulmaktadır. 
D�ploma programını tamamlayanlar ün�vers�te g�r�ş 
sınavına da başvurab�l�rler. Kursu b�t�renlere sert�fika 
(Cert�ficate: Cert�ficado de Conclusão de Ens�no 
Méd�o Suplet�vo) ver�lmekted�r (Stanek, 2013, p.3; 
EP-NUFFIC, 2015, p.5).

Özel Okullar
Özel okulların eğ�t�m�n hang� kademes�nde açılacağı 
Eğ�t�m Bakanlığı tarafından bel�rlen�r. Çalışma esas 
ve usuller� �le öğrenc� kabuller� Avrupa’dak� 
benzerler� �le örtüşmekted�r. Eğ�t�m alanları; b�l�m, 
sanat ve beşer �  b� l �mlerden oluşmaktadır  
(http://braz�l.anglo�nfo.com/fam�ly/school�ng-
educat�on/school-system/).

Yükseköğret�m
Yükseköğret�m (Ens�no Super�or), önl�sans, l�sans ve 
l � s a n s ü s t ü  p r o g r a m l a r d a n  o l u ş m a k t a d ı r. 
Yükseköğret�m, yükseköğret�m  enst�tüler� ve 
ün�vers�telerde ver�lmekted�r. Bunlar;

Ÿ Ün�vers�teler (Un�vers�dades): Çok sayıda 
l�sans ve l�sansüstü program sunar.

Ÿ Federasyon Okul lar ı  (Federaçoes de 
escolas): Küçük kurumlardır. Ün�vers�ten�n 
sunduğu programları sunab�l�rler.

Ÿ İzole Okullar veya Fakülteler (Escolas 
�solades or faculdades- �solated schools): 
Bunlar küçük okullar olup b�r veya �k� 
programda eğ�t�m ver�rler.

Yükseköğret�mde 15 saat b�r kred�ye denk 
gelmekted�r. 2000 yılı �le 2010 yılı karşılaştırıldığında 
her yıl yaklaşık %9’luk b�r büyüme �le 2010 yılında 6.4 
m�lyon öğrenc�ye ulaşılmış olup bunun % 74 ü özel 
sektöre a�t kurumlarda eğ�t�me devam etmekted�r 
(Garc�a, 2012).

Meslek Yüksekokullarında Eğ�t�m
M e s l e k  y ü k s e k o k u l l a r ı n a  g � r m e k  � ç � n 
yükseköğret�me g�r�ş sınavı puanı esas alınmaktadır. 
Eğ�t�mde �ler� düzey teknoloj� dersler� ağırlıklı olup 
eğ�t�m sonunda profesyonel etnolog sert�fikası alınır. 
Ayrıca, bu sert�fika �le öğrenc�ler 1 yıllık meslek� 
programa da devam edeb�l�r (UNESCO-UNEVOC, 
2015). 

Meslek� ortaöğret�m en az 3 yılı kapsamaktadır. 
Öğrenc�ler genel akadem�k derslerle b�rl�kte 
meslek� dersler� alarak mezun olurlar. Temel 
akadem�k dersler: İng�l�zce, Brez�lya D�l ve Edeb�yatı, 
coğrafya, tar�h, fiz�k, k�mya, b�yoloj�, matemat�k, 
yabancı d�l, sanat ve beden eğ�t�m�d�r. Mezun olan 
öğrenc�ler okuldan ayrılma belges� (Educação 
Profiss�onal Técn�ca de Nível Méd�-3-4 yıl veya 
D�ploma de Ens�no Méd�o com Hab�l�tagao) alarak 
mezun olurlar (EP-NUFFIC, 2015, p.5). 

Genel ortaöğret�mde 2000 yılında 8.192.948 
öğrenc� kayıtlı �ken 2013 yılında bu sayı 8.312.825’e 
yükselm�şt�r.

Meslek� ortaöğret�mde 2007 yılında 780.162 öğrenc� 
bulunmakta �ken bu sayı 2013 yılında toplam 
1.441.051 öğrenc�ye yükselm�şt�r (M�n�ster�o da 
Educacao,Inst�tuto Nac�onal de Estudos e Pesqu�sas 
Educac�ona�s-INEP, 2014).

Meslek� Ortaöğret�m
Meslek� ve tekn�k eğ�t�m, genel orta/l�se eğ�t�m� �le 
paralel ver�lmekted�r. Eğ�t�m Bakanlığı, h�zmet, 
sanay� ve tarım alanlarında meslek� eğ�t�m �ht�yacını 
karşılamayı hedefleyen programlar sunan meslek� 
eğ�t�m okulları �le �lg�l� b�r ağı desteklemekted�r 
(UNESCO-UNEVOC, 2015). 

Ülkede meslek� eğ�t�m faal�yet� üç sev�yede 
yapılmaktadır. B�r�nc�s�; herhang� b�r g�r�ş şartı 
olmayıp eğ�t�m süres� alınacak programa göre b�rkaç 
ayla b�rkaç yıl arasında değ�şeb�l�r. Temel eğ�t�m� 
tamamlayan öğrenc�ler�n büyük çoğunluğu meslek� 
eğ�t�me g�tme eğ�l�m�nded�r. Bu kademede eğ�t�m� 
b�t�renler temel tekn�k eğ�t�m sert�fikası (the 
cert�ficate of Cert�ficado de Técn�co Bás�co) alırlar  
(EP-NUFFIC, 2015, p.5).

D�ğer b�r meslek� eğ�t�m türünde �se eğ�t�m süres� 3 
�la 4 yıl arasında değ�şmekte olup ortaöğret�m 
sonrasında yapılan okul b�t�rme sınavına göre 
alınmaktadır. Burada amaç öğrenc�ler�n 12 yıllık 
örgün eğ�t�me er�ş�m�n� sağlamaktır (EP-NUFFIC, 
2015, p.5).

Meslek� eğ�t�m yönet�m�, Brez�lya 26 eyaletten 5500 
beled�yeden ve Başkent� Brez�lya olan b�r Federal 
Bölgeden oluşmaktadır. Devlete a�t meslek� ve 
tekn�k eğ�t�m ve öğret�m Federal Hükümet ve 
Eyaletler tarafından �dare ed�lmekted�r. Özel sektör, 
her eğ�t�m sev�yes�nde hükümet�n onayını almak 
zorundadır (UNESCO-UNEVOC, 2015). 

Ulusal Eğ�t�m Konsey� �le �şb�rl�ğ� �ç�ndek� Eğ�t�m 
Bakanlığı, okulları gel�şt�rmek �ç�n eyaletlere, federal 
bölgeye ve beled�yelere tekn�k ve finansal yardım 
sağlayan Ulusal Eğ�t �m Planını yürütmekle 
sorumludur. 

Ayrıca; Bakanlık ün�vers�telerden, yükseköğret�m 
kurumlarından, tekn�k okullardan ve teknoloj�k 
eğ�t�m merkezler�nden oluşan federal okullar ağını 
da desteklemekted�r.

Eğ�t�m Bakanlığı altında b�rkaç b�r�m bulunmaktadır, 
bunlardan b�r� de tekn�k ve meslek� eğ�t�m b�r�m�d�r. 
Her eyalette bulunan bu b�r�mler bulundukları 
eyalettek� okulları yönetmekten ve özel eğ�t�m 
kurumlarını denetlemekten sorumludur.
Eğ�t�m Bakanlığı meslek� eğ�t�m pol�t�kasını 
bel�rlemek �ç�n İst�hdam Bakanlığı �le b�rl�kte 
çalışmaktadır.

S�stem� oluşturan kuruluşlar şunlardır (UNESCO-
UNEVOC, 2015). 

Ÿ T�caret Eğ�t�m �le �lg�l� Ulusal Serv�s
Ÿ İş Eğ�t�m� İle İlg�l� Ulusal Serv�s
Ÿ Sanay� Eğ�t�m� İle İlg�l� Ulusal Serv�s
Ÿ Sanay� İle İlg�l� Sosyal H�zmetler
Ÿ Kırsal Bölge Eğ�t�m� İle İlg�l� Ulusal Serv�s
Ÿ Taşımacılık Eğ�t�m� İle İlg�l� Ulusal Serv�s
Ÿ Taşımacılık Sektörü İle İlg�l� Sosyal H�zmetler
Ÿ Brez�lya M�kro ve Küçük Ölçekl� Ş�rketlere 

Yardım İle İlg�l� Serv�sler
Ÿ Kooperat�fç�l�k İle İlg�l� Ulusal Serv�s

Bunlara �laveten, bazı kamu ve özel kuruluşlar da, 
özel anlaşmalar �le veya özel amaçlı faal�yetlere 
katılım yolu �le Brez�lya eğ�t�m s�stem�ne �şt�rak 
etmekted�rler.

Ulusal Konsey�, tüm eğ�t�m faal�yetler�nden 
sorumludur. Meslek� eğ�t�m, B�l�m ve Teknoloj� Ulusal 
Konsey� (CONIF), meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve 
öğret�m pol�t�kalarını tartışma, yaygınlaştırma ve 
tanıtma �le �lg�l� b�r forumdur. Meslek� eğ�t�m ve 
öğret�m konusundak� projeler� ve d�s�pl�nlerarası ve 
kurumlar arası çalışmaları tanıtma faal�yetler�n� 
gel�şt�r�r ve federal kuruluşlar arasında b�lg� ve 
tecrübe değ�ş�m�n� teşv�k etmekted�r.

Meslek� eğ�t�m, kamu sektörünün ve özel sektörün 
fonlarından finanse ed�lmekted�r.

Sürekl� Meslek� Eğ�t�m S�stemler�
Federal Eğ�t�m, B�l�m ve Teknoloj� Kuruluşu Brez�lya 
ekonom�s�n�n b�rkaç sektöründe meslek� eğ�t�m 
ver�r, araştırmalar başlatır ve üret�m sektörü �le 
�şb�r l �ğ �  �çer �s �nde orta ve yükseköğret �m 
sev�yes�nde tekn�k kurslar, yüksek l�sans ve doktora 
programları uygulayarak yen� ürünler ve h�zmetler 
gel�şt�r�r.
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Stajyerl�k
St a j ,  t e k n � k  d e r s l e r  a l a n  ö ğ r e n c � l e r  v e 
yükseköğret�me devam edecek olanlar �ç�n meslek� 
tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla ver�len 
fırsattır. 11.778/2008 Sayılı Kanun’a göre stajyerl�k; 
öğrenc�ler� �ş dünyasına tanıtmak amacıyla �ş 
yer�nde gerçekleşen eğ�t�m faal�yet� olarak 
tanımlanmaktadır. Staj �mkânı; kamu ş�rketler�, özel 
ş�rketler, kamu kuruluşları, kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar veya b�reysel teşebbüsler tarafından 
ver�lmekted�r. B�r stajyer görevlend�r�ld�ğ� �ş yer� 
tarafından denetlenmekted�r. Bazı meslek� ve tekn�k 
eğ�t�m ve öğret�m veren kurumlar stajyerl�ğ� kend� 
m ü f r e d a t l a r ı n ı n  b � r  p a r ç a s ı  o l a r a k 
değerlend�rmekted�r. Stajyer, kurumun personel� 
olarak telakk� ed�lemez ancak bazı g�derler� (seyahat 
g�derler�) ve aylık ücretler� karşılanır. 

Ulusal Yeterl�l�kler Çerçeves�
Brez�lya henüz Ulusal Yeterl�l�kler Çerçeves� 
hazırlamamıştır. 

Kal�te Güvences�
Ulusal Eğ�t�m Çalışmaları Enst�tüsü, Eğ�t�m 
Bakanlığı’na bağlı federal b�r ajanstır. Görev�; 
yönet�c�lere, araştırmacılara,  eğ�t�mc�lere ve 
kamuya açık, güven�l�r b�lg� vermek,  kal�te ve eş�tl�ğ� 
sağlamak amacıyla eğ�t�mle �lg�l� kamu pol�t�kalarının 
oluşturulmasını ve yürütülmes�n� desteklemekt�r. 
Bunun yanı sıra Brez�lya eğ�t�m s�stem�n�n 
çalışmalarını ve araştırmalarını tanıtmak da görevler� 
arasındadır (UNESCO-UNEVOC, 2015). 

Ulusal sınav olan ENCCEJA’nın amacı; gençler�n ve 
yet�şk�nler�n okullarda ve a�le yaşamında, �nsan 
�l�şk�ler�nde �ş yerler�nde ed�nd�kler� b�lg�, becer� ve 
yetenekler�n�n değerlend�r�lmes� yoluyla ulusal 
eğ�t�mde kal�te test� oluşturmaktır. Gençler ve 
yet�şk�nler, becer�ler�n� sert�fikalandırmak �ç�n Ulusal 
Sınav’a (ENCCEJA) g�rer ve başarmaları hal�nde 
belgelend�r�l�rler.

ENCCEJA sınavına katılmak Brez�lya’da yaşayan 
gençler, yet�şk�nler ve özgürlükten mahrum ed�len 
�nsanları da kapsayan uygun yaşta eğ�t�mler�n� 
tamamlayamayan yurtdışından gelen �nsanlar �ç�n 
zorunlu ve parasızdır.

Yet�şk�n Eğ�t�m�
Genel ve meslek� eğ�t�m�n yanında yet�şk�nler�n 
�ht�yaçları doğrultusunda kısa sürel� eğ�t�mler 
ver� lmekted�r.  Eğ�t �m alan kurs�yerler �ç �n 
ortaöğret�m d�ploma programı da sunulmaktadır. 
D�ploma programını tamamlayanlar ün�vers�te g�r�ş 
sınavına da başvurab�l�rler. Kursu b�t�renlere sert�fika 
(Cert�ficate: Cert�ficado de Conclusão de Ens�no 
Méd�o Suplet�vo) ver�lmekted�r (Stanek, 2013, p.3; 
EP-NUFFIC, 2015, p.5).

Özel Okullar
Özel okulların eğ�t�m�n hang� kademes�nde açılacağı 
Eğ�t�m Bakanlığı tarafından bel�rlen�r. Çalışma esas 
ve usuller� �le öğrenc� kabuller� Avrupa’dak� 
benzerler� �le örtüşmekted�r. Eğ�t�m alanları; b�l�m, 
sanat ve beşer �  b� l �mlerden oluşmaktadır  
(http://braz�l.anglo�nfo.com/fam�ly/school�ng-
educat�on/school-system/).

Yükseköğret�m
Yükseköğret�m (Ens�no Super�or), önl�sans, l�sans ve 
l � s a n s ü s t ü  p r o g r a m l a r d a n  o l u ş m a k t a d ı r. 
Yükseköğret�m, yükseköğret�m  enst�tüler� ve 
ün�vers�telerde ver�lmekted�r. Bunlar;

Ÿ Ün�vers�teler (Un�vers�dades): Çok sayıda 
l�sans ve l�sansüstü program sunar.

Ÿ Federasyon Okul lar ı  (Federaçoes de 
escolas): Küçük kurumlardır. Ün�vers�ten�n 
sunduğu programları sunab�l�rler.

Ÿ İzole Okullar veya Fakülteler (Escolas 
�solades or faculdades- �solated schools): 
Bunlar küçük okullar olup b�r veya �k� 
programda eğ�t�m ver�rler.

Yükseköğret�mde 15 saat b�r kred�ye denk 
gelmekted�r. 2000 yılı �le 2010 yılı karşılaştırıldığında 
her yıl yaklaşık %9’luk b�r büyüme �le 2010 yılında 6.4 
m�lyon öğrenc�ye ulaşılmış olup bunun % 74 ü özel 
sektöre a�t kurumlarda eğ�t�me devam etmekted�r 
(Garc�a, 2012).

Meslek Yüksekokullarında Eğ�t�m
M e s l e k  y ü k s e k o k u l l a r ı n a  g � r m e k  � ç � n 
yükseköğret�me g�r�ş sınavı puanı esas alınmaktadır. 
Eğ�t�mde �ler� düzey teknoloj� dersler� ağırlıklı olup 
eğ�t�m sonunda profesyonel etnolog sert�fikası alınır. 
Ayrıca, bu sert�fika �le öğrenc�ler 1 yıllık meslek� 
programa da devam edeb�l�r (UNESCO-UNEVOC, 
2015). 

Meslek� ortaöğret�m en az 3 yılı kapsamaktadır. 
Öğrenc�ler genel akadem�k derslerle b�rl�kte 
meslek� dersler� alarak mezun olurlar. Temel 
akadem�k dersler: İng�l�zce, Brez�lya D�l ve Edeb�yatı, 
coğrafya, tar�h, fiz�k, k�mya, b�yoloj�, matemat�k, 
yabancı d�l, sanat ve beden eğ�t�m�d�r. Mezun olan 
öğrenc�ler okuldan ayrılma belges� (Educação 
Profiss�onal Técn�ca de Nível Méd�-3-4 yıl veya 
D�ploma de Ens�no Méd�o com Hab�l�tagao) alarak 
mezun olurlar (EP-NUFFIC, 2015, p.5). 

Genel ortaöğret�mde 2000 yılında 8.192.948 
öğrenc� kayıtlı �ken 2013 yılında bu sayı 8.312.825’e 
yükselm�şt�r.

Meslek� ortaöğret�mde 2007 yılında 780.162 öğrenc� 
bulunmakta �ken bu sayı 2013 yılında toplam 
1.441.051 öğrenc�ye yükselm�şt�r (M�n�ster�o da 
Educacao,Inst�tuto Nac�onal de Estudos e Pesqu�sas 
Educac�ona�s-INEP, 2014).

Meslek� Ortaöğret�m
Meslek� ve tekn�k eğ�t�m, genel orta/l�se eğ�t�m� �le 
paralel ver�lmekted�r. Eğ�t�m Bakanlığı, h�zmet, 
sanay� ve tarım alanlarında meslek� eğ�t�m �ht�yacını 
karşılamayı hedefleyen programlar sunan meslek� 
eğ�t�m okulları �le �lg�l� b�r ağı desteklemekted�r 
(UNESCO-UNEVOC, 2015). 

Ülkede meslek� eğ�t�m faal�yet� üç sev�yede 
yapılmaktadır. B�r�nc�s�; herhang� b�r g�r�ş şartı 
olmayıp eğ�t�m süres� alınacak programa göre b�rkaç 
ayla b�rkaç yıl arasında değ�şeb�l�r. Temel eğ�t�m� 
tamamlayan öğrenc�ler�n büyük çoğunluğu meslek� 
eğ�t�me g�tme eğ�l�m�nded�r. Bu kademede eğ�t�m� 
b�t�renler temel tekn�k eğ�t�m sert�fikası (the 
cert�ficate of Cert�ficado de Técn�co Bás�co) alırlar  
(EP-NUFFIC, 2015, p.5).

D�ğer b�r meslek� eğ�t�m türünde �se eğ�t�m süres� 3 
�la 4 yıl arasında değ�şmekte olup ortaöğret�m 
sonrasında yapılan okul b�t�rme sınavına göre 
alınmaktadır. Burada amaç öğrenc�ler�n 12 yıllık 
örgün eğ�t�me er�ş�m�n� sağlamaktır (EP-NUFFIC, 
2015, p.5).

Meslek� eğ�t�m yönet�m�, Brez�lya 26 eyaletten 5500 
beled�yeden ve Başkent� Brez�lya olan b�r Federal 
Bölgeden oluşmaktadır. Devlete a�t meslek� ve 
tekn�k eğ�t�m ve öğret�m Federal Hükümet ve 
Eyaletler tarafından �dare ed�lmekted�r. Özel sektör, 
her eğ�t�m sev�yes�nde hükümet�n onayını almak 
zorundadır (UNESCO-UNEVOC, 2015). 

Ulusal Eğ�t�m Konsey� �le �şb�rl�ğ� �ç�ndek� Eğ�t�m 
Bakanlığı, okulları gel�şt�rmek �ç�n eyaletlere, federal 
bölgeye ve beled�yelere tekn�k ve finansal yardım 
sağlayan Ulusal Eğ�t �m Planını yürütmekle 
sorumludur. 

Ayrıca; Bakanlık ün�vers�telerden, yükseköğret�m 
kurumlarından, tekn�k okullardan ve teknoloj�k 
eğ�t�m merkezler�nden oluşan federal okullar ağını 
da desteklemekted�r.

Eğ�t�m Bakanlığı altında b�rkaç b�r�m bulunmaktadır, 
bunlardan b�r� de tekn�k ve meslek� eğ�t�m b�r�m�d�r. 
Her eyalette bulunan bu b�r�mler bulundukları 
eyalettek� okulları yönetmekten ve özel eğ�t�m 
kurumlarını denetlemekten sorumludur.
Eğ�t�m Bakanlığı meslek� eğ�t�m pol�t�kasını 
bel�rlemek �ç�n İst�hdam Bakanlığı �le b�rl�kte 
çalışmaktadır.

S�stem� oluşturan kuruluşlar şunlardır (UNESCO-
UNEVOC, 2015). 

Ÿ T�caret Eğ�t�m �le �lg�l� Ulusal Serv�s
Ÿ İş Eğ�t�m� İle İlg�l� Ulusal Serv�s
Ÿ Sanay� Eğ�t�m� İle İlg�l� Ulusal Serv�s
Ÿ Sanay� İle İlg�l� Sosyal H�zmetler
Ÿ Kırsal Bölge Eğ�t�m� İle İlg�l� Ulusal Serv�s
Ÿ Taşımacılık Eğ�t�m� İle İlg�l� Ulusal Serv�s
Ÿ Taşımacılık Sektörü İle İlg�l� Sosyal H�zmetler
Ÿ Brez�lya M�kro ve Küçük Ölçekl� Ş�rketlere 

Yardım İle İlg�l� Serv�sler
Ÿ Kooperat�fç�l�k İle İlg�l� Ulusal Serv�s

Bunlara �laveten, bazı kamu ve özel kuruluşlar da, 
özel anlaşmalar �le veya özel amaçlı faal�yetlere 
katılım yolu �le Brez�lya eğ�t�m s�stem�ne �şt�rak 
etmekted�rler.

Ulusal Konsey�, tüm eğ�t�m faal�yetler�nden 
sorumludur. Meslek� eğ�t�m, B�l�m ve Teknoloj� Ulusal 
Konsey� (CONIF), meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve 
öğret�m pol�t�kalarını tartışma, yaygınlaştırma ve 
tanıtma �le �lg�l� b�r forumdur. Meslek� eğ�t�m ve 
öğret�m konusundak� projeler� ve d�s�pl�nlerarası ve 
kurumlar arası çalışmaları tanıtma faal�yetler�n� 
gel�şt�r�r ve federal kuruluşlar arasında b�lg� ve 
tecrübe değ�ş�m�n� teşv�k etmekted�r.

Meslek� eğ�t�m, kamu sektörünün ve özel sektörün 
fonlarından finanse ed�lmekted�r.

Sürekl� Meslek� Eğ�t�m S�stemler�
Federal Eğ�t�m, B�l�m ve Teknoloj� Kuruluşu Brez�lya 
ekonom�s�n�n b�rkaç sektöründe meslek� eğ�t�m 
ver�r, araştırmalar başlatır ve üret�m sektörü �le 
�şb�r l �ğ �  �çer �s �nde orta ve yükseköğret �m 
sev�yes�nde tekn�k kurslar, yüksek l�sans ve doktora 
programları uygulayarak yen� ürünler ve h�zmetler 
gel�şt�r�r.
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D - EĞİTİM KADEMLERİNE GÖRE 
MÜFREDAT

Okul Önces�
Okul önces� eğ�t�m� (Educação Infant�l)  zorunlu 
eğ�t�m kapsamında olmayıp �steğe bağlıdır.  Özel 
veya devlet tarafından �şlet�len kreşlerde (2-5 yaş 
arası) oyun şekl�nde eğ�t�m, 4-5 yaş grubu okul 
önces� eğ�t�mde �se sosyal ve akadem�k gel�ş�m�ne 
paralel eğ�t�m faal�yet� sunulmaktadır. Okul önces� 
eğ�t�m devlet okullarında ücrets�zd�r (UNESCO-IBE, 
2010, p.9). 

Temel Eğ�t�m
Temel Eğ�t�m (Ens�no fundamental, 6-14 yaş), 2010 
yılından �t�baren 9 yıl olup 5 yıllık temel eğ�t�m b�r�nc� 
kademe (Ens�no Fundamental I) ve 4 yıllık temel 
eğ�t �m �k�nc�  kademey� (ortaokulu,  Ens�no 
Fundamental II) kapsamaktadır.

Ulusal Eğ�t�m Konsey� tarafından temel dersler 
olarak temel eğ�t�m b�r�nc� kademede (Ens�no 
Fundamental I); Portek�zce,  matemat�k, İng�l�zce, 
fen, sanat, tar�h, coğrafya ve beden eğ�t�m� dersler�, 
temel eğ�t�m �k�nc� kademede (Ens�no Fundamental 
II); d�ğer derslerle b�rl�kte en az b�r yabancı d�l 
dersler� okutulmaktadır. Brez�lya’da özel ve devlet 
okulları aynı sınıf �ç�n düzenlenen temel dersler� 
okutmak zorundadırlar. Sınavlarda başarılı olanlar b�r 
üst sınıfa, başarısız olanlar �se sınıf tekrarı yapar. Özel 
okullarda bu olay çok sık rastlanan b�r durum 
değ�ld�r.  Öğrenc�n�n akadem�k olarak b�r üst 
öğren�mde yeters�z olacağı düşünülürse a�les� �le 
konuşulup karara bağlanır. Öğrenc�ler, 9 yıl eğ�t�m� 
tamamladıklar ında okul  b� t � rme sert �fikası 
(Cert�ficado de Ens�no) alırlar (Stanek, 2013).

Müfredat temel dersler� �çer�p ulusal ve bölgesel 
sev�yede hazırlanmıştır. Okullar programın eks�ks�z 
b�r şek�lde uygulanmasından sorumludur. Yılda 
asgar� 800 saat ders �şlenmekted�r. Ulusal Müfredat 
Standartları d�kkate alınarak sosyal yaşam ve et�k 
dersler� de müfredata yerleşt�r�lmeye başlanmıştır. 
Bunlar arasında programa �lave ed�len c�nsel yaşam 
eğ�t�m�, çevre, sağlık ve ekonom� g�b� konuların da 
müfredata yerleşt�r�lmeler� kademel� olarak 
başlamıştır. 

1996 yılında Ulusal Eğ�t�m Rehber� ve Çerçeve 
Kanunu (Le� de D�retr�zes e Üs da Educaçao-LBD) �le 
öğret�m süres�, öğret�m kademeler�, her sev�yedek� 
kursların ve kurumların değerlend�r�lmes�, meslek� 
eğ�t�m�n s�steme entegre ed�lmes�, �lköğret�m ve 
ortaöğret�mdek� müfredat, temel dersler, toplam 
yıllık ders yükü, günlük ders saatler�, yıllık eğ�t�m 
süres� ve d�ğer konular Kanun’da tanımlanmıştır.

Özell�kle geleneksel eğ�t�m sanatının gel�şt�r�lmes�, 
öğrenc�ler�n kend� öz kültürler�n� öğrenmede 
müz�ğ�n önem�, pedagoj�k eğ�t�m�n yanında beden 
eğ�t�m�n�n önem�, el sanatlarının tanıtılması, farklı 
kültürler�n tar�h� �le Brez�lya tar�h�n�n öğret�lmes�, 
sanat ve sanat eğ�t�m�n önem�, felsefi ve sosyoloj�k 
anal�z�n önem�, kend� d�l�n� ve edeb�yatını tanırken 
farklı d�ller�n öğret�lmes� g�b� pek çok konular 
Çerçeve Kanun’la bel�rlenm�şt�r.

Çerçeve Kanun’a göre, 9 yıllık temel eğ�t�m 
programlarında yer alan temel dersler aşağıdak� g�b� 
tanımlamıştır. Bunlar (A D�retr�zes Curr�culares 
Nac�ona�s Gera�s da Educação Bás�ca / M�n�stér�o da 
Educação,2013, p.186-187);

I - D�ller
a) Portek�zce
b) Yerl� halklar �ç�n ana d�l
c) Yabancı d�l
d) Sanat: müz�k, plast�k vb.
e) Beden eğ�t�m�

II - Matemat�k

III - Doğa B�l�mler�
a) B�yoloj�
b) F�z�k
c) K�mya

III - Sosyal B�l�mler
a) Tar�h
b) Coğrafya
c) Felsefe
d) Sosyoloj�

Yukarıda bel�rt�len dersler ağırlıklı olmak üzere temel 
eğ�t�m b�r�nc� kademes� eyaletlere göre değ�şmekle 
b�rl�kte haftada 21-25 ders saat�, �k�nc� kademes� �se 
haftada 25-30 ders saat� arası değ�şmekted�r. 

Tablo 4:  Brez�lya temel eğ�t�m programı çerçeves�

São Paulo  Eğ�t�m Müdürlüğünce temel eğ�t�m b�r�nc� kademe olan 1-5’�nc� sınıfta (Ens�no Fundamental - 
C�clo I – 1º ao 5º ano) uygulanan 5 yıllık haftalık ders dağıtım ç�zelges� Tablo 5’de ver�lm�şt�r. Öğret�m �k�l� 
veya üçlü yapılab�lmekted�r. İk�l� öğret�m, haftada 25 saat,  ders 50 dak�ka, yıllık �ş yükü toplam 1000 saat 
olarak yapılmaktadır.Üçlü öğret�m �se; haftada 6 gün okul açık, ders saat� 50 dak�ka, haftada ders saat� 
24,  yıllık �ş  yükü �se 960 saatt�r.

Tablo 5:  São Paulo Eğ�t�m Müdürlüğünce uygulanan temel tğ�t�m I.kademe (Ens�no Fundamental - C�clo I – 1º ao 5º ano) 
                haftalık ders dağıtım ç�zelges� (2012)

Çerçeve Kanun �le öğrenc�ler�n 
kend� öz kültürler�n� öğrenmede 
müz�ğ�n önem�, el sanatlarının 
tanıtılması, Brez�lya tar�h�n�n 
öğret�lmes� g�b� pek çok öneml� konu
tanımlanmıştır.“ “

 Dersler 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 

Ulusal 
Tabanlı 
Program 

Portekiz Dil  %80 %60 %45 %30 %30 
Tarih / Coğrafya  - - - %10 %10 
Matematik %20 %25 %40  %35  %35 
Fizik ve Biyoloji  - - - %10 %10 
Beden Eğitimi / Sanat - %15  %15 % 15  %15 

 Genel Toplam  %100 %100 %100 % 00  % 100  
I – İkili öğretim, haftada 25 saat, her ders 50 dakika, yıllık iş yükü toplam 1000 saat. 
II – Günde üçlü öğretim, haftada 6 gün okul açık, haftada 24 saat, ders saati 50 dakika ve yıllık iş yükü 960 
saat. 
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D - EĞİTİM KADEMLERİNE GÖRE 
MÜFREDAT

Okul Önces�
Okul önces� eğ�t�m� (Educação Infant�l)  zorunlu 
eğ�t�m kapsamında olmayıp �steğe bağlıdır.  Özel 
veya devlet tarafından �şlet�len kreşlerde (2-5 yaş 
arası) oyun şekl�nde eğ�t�m, 4-5 yaş grubu okul 
önces� eğ�t�mde �se sosyal ve akadem�k gel�ş�m�ne 
paralel eğ�t�m faal�yet� sunulmaktadır. Okul önces� 
eğ�t�m devlet okullarında ücrets�zd�r (UNESCO-IBE, 
2010, p.9). 

Temel Eğ�t�m
Temel Eğ�t�m (Ens�no fundamental, 6-14 yaş), 2010 
yılından �t�baren 9 yıl olup 5 yıllık temel eğ�t�m b�r�nc� 
kademe (Ens�no Fundamental I) ve 4 yıllık temel 
eğ�t �m �k�nc�  kademey� (ortaokulu,  Ens�no 
Fundamental II) kapsamaktadır.

Ulusal Eğ�t�m Konsey� tarafından temel dersler 
olarak temel eğ�t�m b�r�nc� kademede (Ens�no 
Fundamental I); Portek�zce,  matemat�k, İng�l�zce, 
fen, sanat, tar�h, coğrafya ve beden eğ�t�m� dersler�, 
temel eğ�t�m �k�nc� kademede (Ens�no Fundamental 
II); d�ğer derslerle b�rl�kte en az b�r yabancı d�l 
dersler� okutulmaktadır. Brez�lya’da özel ve devlet 
okulları aynı sınıf �ç�n düzenlenen temel dersler� 
okutmak zorundadırlar. Sınavlarda başarılı olanlar b�r 
üst sınıfa, başarısız olanlar �se sınıf tekrarı yapar. Özel 
okullarda bu olay çok sık rastlanan b�r durum 
değ�ld�r.  Öğrenc�n�n akadem�k olarak b�r üst 
öğren�mde yeters�z olacağı düşünülürse a�les� �le 
konuşulup karara bağlanır. Öğrenc�ler, 9 yıl eğ�t�m� 
tamamladıklar ında okul  b� t � rme sert �fikası 
(Cert�ficado de Ens�no) alırlar (Stanek, 2013).

Müfredat temel dersler� �çer�p ulusal ve bölgesel 
sev�yede hazırlanmıştır. Okullar programın eks�ks�z 
b�r şek�lde uygulanmasından sorumludur. Yılda 
asgar� 800 saat ders �şlenmekted�r. Ulusal Müfredat 
Standartları d�kkate alınarak sosyal yaşam ve et�k 
dersler� de müfredata yerleşt�r�lmeye başlanmıştır. 
Bunlar arasında programa �lave ed�len c�nsel yaşam 
eğ�t�m�, çevre, sağlık ve ekonom� g�b� konuların da 
müfredata yerleşt�r�lmeler� kademel� olarak 
başlamıştır. 

1996 yılında Ulusal Eğ�t�m Rehber� ve Çerçeve 
Kanunu (Le� de D�retr�zes e Üs da Educaçao-LBD) �le 
öğret�m süres�, öğret�m kademeler�, her sev�yedek� 
kursların ve kurumların değerlend�r�lmes�, meslek� 
eğ�t�m�n s�steme entegre ed�lmes�, �lköğret�m ve 
ortaöğret�mdek� müfredat, temel dersler, toplam 
yıllık ders yükü, günlük ders saatler�, yıllık eğ�t�m 
süres� ve d�ğer konular Kanun’da tanımlanmıştır.

Özell�kle geleneksel eğ�t�m sanatının gel�şt�r�lmes�, 
öğrenc�ler�n kend� öz kültürler�n� öğrenmede 
müz�ğ�n önem�, pedagoj�k eğ�t�m�n yanında beden 
eğ�t�m�n�n önem�, el sanatlarının tanıtılması, farklı 
kültürler�n tar�h� �le Brez�lya tar�h�n�n öğret�lmes�, 
sanat ve sanat eğ�t�m�n önem�, felsefi ve sosyoloj�k 
anal�z�n önem�, kend� d�l�n� ve edeb�yatını tanırken 
farklı d�ller�n öğret�lmes� g�b� pek çok konular 
Çerçeve Kanun’la bel�rlenm�şt�r.

Çerçeve Kanun’a göre, 9 yıllık temel eğ�t�m 
programlarında yer alan temel dersler aşağıdak� g�b� 
tanımlamıştır. Bunlar (A D�retr�zes Curr�culares 
Nac�ona�s Gera�s da Educação Bás�ca / M�n�stér�o da 
Educação,2013, p.186-187);

I - D�ller
a) Portek�zce
b) Yerl� halklar �ç�n ana d�l
c) Yabancı d�l
d) Sanat: müz�k, plast�k vb.
e) Beden eğ�t�m�

II - Matemat�k

III - Doğa B�l�mler�
a) B�yoloj�
b) F�z�k
c) K�mya

III - Sosyal B�l�mler
a) Tar�h
b) Coğrafya
c) Felsefe
d) Sosyoloj�

Yukarıda bel�rt�len dersler ağırlıklı olmak üzere temel 
eğ�t�m b�r�nc� kademes� eyaletlere göre değ�şmekle 
b�rl�kte haftada 21-25 ders saat�, �k�nc� kademes� �se 
haftada 25-30 ders saat� arası değ�şmekted�r. 

Tablo 4:  Brez�lya temel eğ�t�m programı çerçeves�

São Paulo  Eğ�t�m Müdürlüğünce temel eğ�t�m b�r�nc� kademe olan 1-5’�nc� sınıfta (Ens�no Fundamental - 
C�clo I – 1º ao 5º ano) uygulanan 5 yıllık haftalık ders dağıtım ç�zelges� Tablo 5’de ver�lm�şt�r. Öğret�m �k�l� 
veya üçlü yapılab�lmekted�r. İk�l� öğret�m, haftada 25 saat,  ders 50 dak�ka, yıllık �ş yükü toplam 1000 saat 
olarak yapılmaktadır.Üçlü öğret�m �se; haftada 6 gün okul açık, ders saat� 50 dak�ka, haftada ders saat� 
24,  yıllık �ş  yükü �se 960 saatt�r.

Tablo 5:  São Paulo Eğ�t�m Müdürlüğünce uygulanan temel tğ�t�m I.kademe (Ens�no Fundamental - C�clo I – 1º ao 5º ano) 
                haftalık ders dağıtım ç�zelges� (2012)

Çerçeve Kanun �le öğrenc�ler�n 
kend� öz kültürler�n� öğrenmede 
müz�ğ�n önem�, el sanatlarının 
tanıtılması, Brez�lya tar�h�n�n 
öğret�lmes� g�b� pek çok öneml� konu
tanımlanmıştır.“ “

 Dersler 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 

Ulusal 
Tabanlı 
Program 

Portekiz Dil  %80 %60 %45 %30 %30 
Tarih / Coğrafya  - - - %10 %10 
Matematik %20 %25 %40  %35  %35 
Fizik ve Biyoloji  - - - %10 %10 
Beden Eğitimi / Sanat - %15  %15 % 15  %15 

 Genel Toplam  %100 %100 %100 % 00  % 100  
I – İkili öğretim, haftada 25 saat, her ders 50 dakika, yıllık iş yükü toplam 1000 saat. 
II – Günde üçlü öğretim, haftada 6 gün okul açık, haftada 24 saat, ders saati 50 dakika ve yıllık iş yükü 960 
saat. 



B
R

IC
S

 Ü
lk

el
er

�n
de

 E
ğ�

t�
m

 S
�s

te
m

�
B

R
EZ

İL
YA

24

B
R

IC
S

 Ü
lk

el
er

�n
de

 E
ğ�

t�
m

 S
�s

te
m

�
B

R
EZ

İL
YA

25

B
R

I
C

S

B
R

I
C

S

Ortaöğret�mde hem gündüz hem de gece eğ�t�m 
yapılmaktadır. Ortaöğret�mdek� öğrenc�ler�n 
yaklaşık %50’s� b�r �şte çalışıyor olmasından dolayı 

akşam okullarında öğret�me devam etmekted�rler. 
Tablo 8’de genel l�seye a�t b�r haftalık ders ç�zelges� 
sunulmuştur.

Tablo 6:  São Paulo Eğ�t�m Müdürlüğünce temel eğ�t�m �k�nc� kademe olan 6-9’uncu sınıf  (Ens�no Fundamental - 
                C�clo II – 6º ao 9º ano) gündüz uygulanan haftalık ders dağıtım ç�zelges� (2012)

 Dersler 6.Sınıf 7.Sınıf  8.Sınıf 9.Sınıf 

Ulusal Tabanlı Program 

Portekiz Dil  6 6 6 6 
Sanat  2 2 2 2 
Beden Eğitimi  2 2 2 2 
Matematik  6 6 6 5 
Fizik ve Biyoloji  4 4 4 4 
Tarih 4 4 4 4 
Coğrafya 4 4 4 4 
Din Eğitimi    1 

Yabancı Dil  Modern Yabancı Dil  2 2 2 2 

 Genel Toplam 30 30 30 30 

- Din Eğitimi- zorunlu veya seçmeli ders olabilir. İhtiyaç olması halinde matematik dersine 1 saat eklenebilir.  
-Gündüz ve ikili eğitim yapılmaktadır. 

Gece eğ�t�m�; �se haftada 6 gün eğ�t�m ver�lmekte olup, haftalık ders saat� 25, ders saat� 45 dak�ka ve yıllık 
ders yükü 1080 saat olarak gerçekleşt�r�lmekted�r. Tablo 7’de São Paulo da b�r Temel Eğ�t�m II.Kademe - 6-
9’uncu sınıf  gece eğ�t�m� (Ens�no Fundamental - C�clo II – 6º ao 9º ano- Período Noturno) Haftalık Ders 
Dağıtım Ç�zelges� ver�lm�şt�r.

Temel haftalık ders dağılım ç�zelges�n� temel alarak uygulayan Brez�lya’nın São Paulo  Federal Hükümet� 
Eğ�t�m Müdürlüğünce uyguladığı �k�nc� kademe (6-9’uncu sınıf) program çerçeves� Tablo 6’da sunulmuştur. 
Eğ�t�mler gece ve gündüz şekl�nde yapılab�lmekted�r.

Tablo 7:  São Paulo Eğ�t�m Müdürlüğünce temel eğ�t�m �k�nc� kademe olan 6-9’uncu sınıf  (Ens�no Fundamental - 
               C�clo II – 6º ao 9º ano) gece uygulanan haftalık ders dağıtım ç�zelges� (2012)

 Dersler 6.Sınıf 7.Sınıf  8.Sınıf 9.Sınıf 

 

 

Ulusal Tabanlı Program 

Portekiz Dil  6 6 6 6 
Sanat  2 2 2 2 
Beden Eğitimi  2 2 2 2 
Matematik  6 6 6 5 
Fizik ve Biyoloji  3 3 3 3 
Tarih 3 3 3 3 
Coğrafya 3 3 3 3 
Din Eğitimi    1 

Yabancı Dil  Modern Yabancı Dil  2 2 2 2 

 Genel Toplam 27 27 27 27 

- Beden eğitimi, cumartesi yapılabilir.  
- Haftada 27 saat, ,bir ders 45 dakika, toplam 1080 saat yıllık iş yükü. 
- Din Eğitimi- İhtiyaç olması halinde matematik dersine 1 saat eklenebilir. 
- Gece eğitim yapılmaktadır. 

Ortaöğret�m
Ortaöğret�m (Ens�no Méd�o) 15-17 yaşları kapsayıp 
10-12’nc� sınıfları �çeren en az 3 yıllık program 
uygulanmaktadır. Zorunlu eğ�t�m kapsamında 
değ�ld�r. Ortaöğret�m genel (akadem�k) ve meslek� 
eğ�t�m olmak üzere �k� kısıma ayrılmaktadır.

Genel ortaöğret�mde (Ens�no Fundamental) 
okutulan temel dersler; en az b�r yabancı d�l, felsefe, 
sosyoloj�, İng�l�zce, coğrafya, tar�h, fiz�k, k�mya, 
b�yoloj�, matemat�k, sanat ve beden eğ�t�m�d�r. 
Öğrenc�ler okulu b�t�rd�kten sonra Ayrılma Belges�n� 

(Cert�ficado de Ens�no Méd�o (Cert�ficado de 
Conclusão de 2º Grau)) alarak ortaöğret�m 
kademes�nden mezun olurlar (Stanek, 2013). 

Üç yıl eğ�t�m öğret�m süres� 2.200 saatl�k ders 
kapsamaktadır. Dersler�n değerlend�r� lmes� 
öğretmen tarafından yazılı veya sözlü veya her �k�s� 
uygulanarak yapılır. Genel l�sey� tamamlayan 
öğrenc�ler Ortaöğret�m Okul D�ploması (the D�ploma 
de Segundo Grau) alarak mezun olurlar.

Tablo 8:  São Paulo Eğ�t�m Müdürlüğünce genel l�se (10-12’�nc� sınıf- Ens�no Méd�o – D�urno)  gündüz uygulanan haftalık ders 
                dağıtım ç�zelges� (2012)

 Alan Dersler  10.Sınıf 11.Sınıf 12.Sınıf 
 
 
 
Ulusal 
Tabanlı 
Program 

Dil, Sanat ve Beden Eğitimi Portekiz Dili  5 5 5 
Sanat 2 2 2 
Beden Eğitimi 2 2 2 

Fen Bilimleri 
Matematik ve Teknoloji  

Matematik  5 5 5 
Biyoloji 2 2 2 
Fizik 2 2 2 
Kimya 2 2 2 

Toplum  
ve  
Teknoloji  

Tarih 2 2 2 
Coğrafya 2 2 2 
Felsefe 2 2 2 
Sosyoloji 2 2 2 

 
Yabancı Dil 

Modern Dil- İngilizce 2 2 2 
Moden Dil- İsponyalca 2 - - 

  Genel Toplam   32 30 30 

Tablo 9:  São Paulo Eğ�t�m Müdürlüğünce genel l�se (10-12’�nc� sınıf- Ens�no Méd�o – Noturno)  gece uygulanan haftalık ders 
               dağıtım ç�zelges�

 Alan Dersler  10.Sınıf 11.Sınıf 12.Sınıf 

 
 
 
Ulusal 
Tabanlı 
Program 

Dil 
Sanat  
ve  
Beden Eğitimi 

Portekiz Dili  4 4 4 

Sanat 2 2 2 

Beden Eğitimi 2 2 2 

Fen Bilimleri 
Matematik ve Teknoloji  

Matematik  4 4 4 
Biyoloji 2 2 2 
Fizik 2 2 2 
Kimya 2 2 2 

Toplum  
ve  
Teknoloji  

Tarih 2 2 2 
Coğrafya 2 2 1 
Felsefe 1 2 2 
Sosyoloji 2 1 2 

Yabancı Dil Modern Dil- İngilizce 2 2 2 
Modern Dil- İspanyolca 2 - - 

Genel Toplam   29 27 27 

- Beden eğitimi cumartesi verilebilir.  
Kaynak: http://www.profdomingos.com.br/estadual_resolucao_se_81_2011.html 

Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m
Brez�lya meslek� ve tekn�k eğ�t�m�n�n mevcut 
durumu temel becer�ler� ele almayan klas�k b�r 
s�stemd�r. Planlanan çalışmalarda temel becer�ler�n 
kazandırılması ve geç�şlerde kullanımı konusunda 

çalışmalar yapılmaktadır. Bununla �lg�l� şema Şek�l 
3’de sunulmuştur (Mar�lza Regatt�er� e Jane 
Margareth Castro, 2013, p.77; Mar�lza Regatt�er� and 
Jane Margareth Castro,2013, p.141-142). 

Şek�l 3. Brez�lya meslek� ve tekn�k eğ�t�m�n�n mevcut durumu ve gelecek v�zyonu
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Ortaöğret�mde hem gündüz hem de gece eğ�t�m 
yapılmaktadır. Ortaöğret�mdek� öğrenc�ler�n 
yaklaşık %50’s� b�r �şte çalışıyor olmasından dolayı 

akşam okullarında öğret�me devam etmekted�rler. 
Tablo 8’de genel l�seye a�t b�r haftalık ders ç�zelges� 
sunulmuştur.

Tablo 6:  São Paulo Eğ�t�m Müdürlüğünce temel eğ�t�m �k�nc� kademe olan 6-9’uncu sınıf  (Ens�no Fundamental - 
                C�clo II – 6º ao 9º ano) gündüz uygulanan haftalık ders dağıtım ç�zelges� (2012)

 Dersler 6.Sınıf 7.Sınıf  8.Sınıf 9.Sınıf 

Ulusal Tabanlı Program 

Portekiz Dil  6 6 6 6 
Sanat  2 2 2 2 
Beden Eğitimi  2 2 2 2 
Matematik  6 6 6 5 
Fizik ve Biyoloji  4 4 4 4 
Tarih 4 4 4 4 
Coğrafya 4 4 4 4 
Din Eğitimi    1 

Yabancı Dil  Modern Yabancı Dil  2 2 2 2 

 Genel Toplam 30 30 30 30 

- Din Eğitimi- zorunlu veya seçmeli ders olabilir. İhtiyaç olması halinde matematik dersine 1 saat eklenebilir.  
-Gündüz ve ikili eğitim yapılmaktadır. 

Gece eğ�t�m�; �se haftada 6 gün eğ�t�m ver�lmekte olup, haftalık ders saat� 25, ders saat� 45 dak�ka ve yıllık 
ders yükü 1080 saat olarak gerçekleşt�r�lmekted�r. Tablo 7’de São Paulo da b�r Temel Eğ�t�m II.Kademe - 6-
9’uncu sınıf  gece eğ�t�m� (Ens�no Fundamental - C�clo II – 6º ao 9º ano- Período Noturno) Haftalık Ders 
Dağıtım Ç�zelges� ver�lm�şt�r.

Temel haftalık ders dağılım ç�zelges�n� temel alarak uygulayan Brez�lya’nın São Paulo  Federal Hükümet� 
Eğ�t�m Müdürlüğünce uyguladığı �k�nc� kademe (6-9’uncu sınıf) program çerçeves� Tablo 6’da sunulmuştur. 
Eğ�t�mler gece ve gündüz şekl�nde yapılab�lmekted�r.

Tablo 7:  São Paulo Eğ�t�m Müdürlüğünce temel eğ�t�m �k�nc� kademe olan 6-9’uncu sınıf  (Ens�no Fundamental - 
               C�clo II – 6º ao 9º ano) gece uygulanan haftalık ders dağıtım ç�zelges� (2012)

 Dersler 6.Sınıf 7.Sınıf  8.Sınıf 9.Sınıf 

 

 

Ulusal Tabanlı Program 

Portekiz Dil  6 6 6 6 
Sanat  2 2 2 2 
Beden Eğitimi  2 2 2 2 
Matematik  6 6 6 5 
Fizik ve Biyoloji  3 3 3 3 
Tarih 3 3 3 3 
Coğrafya 3 3 3 3 
Din Eğitimi    1 

Yabancı Dil  Modern Yabancı Dil  2 2 2 2 

 Genel Toplam 27 27 27 27 

- Beden eğitimi, cumartesi yapılabilir.  
- Haftada 27 saat, ,bir ders 45 dakika, toplam 1080 saat yıllık iş yükü. 
- Din Eğitimi- İhtiyaç olması halinde matematik dersine 1 saat eklenebilir. 
- Gece eğitim yapılmaktadır. 

Ortaöğret�m
Ortaöğret�m (Ens�no Méd�o) 15-17 yaşları kapsayıp 
10-12’nc� sınıfları �çeren en az 3 yıllık program 
uygulanmaktadır. Zorunlu eğ�t�m kapsamında 
değ�ld�r. Ortaöğret�m genel (akadem�k) ve meslek� 
eğ�t�m olmak üzere �k� kısıma ayrılmaktadır.

Genel ortaöğret�mde (Ens�no Fundamental) 
okutulan temel dersler; en az b�r yabancı d�l, felsefe, 
sosyoloj�, İng�l�zce, coğrafya, tar�h, fiz�k, k�mya, 
b�yoloj�, matemat�k, sanat ve beden eğ�t�m�d�r. 
Öğrenc�ler okulu b�t�rd�kten sonra Ayrılma Belges�n� 

(Cert�ficado de Ens�no Méd�o (Cert�ficado de 
Conclusão de 2º Grau)) alarak ortaöğret�m 
kademes�nden mezun olurlar (Stanek, 2013). 

Üç yıl eğ�t�m öğret�m süres� 2.200 saatl�k ders 
kapsamaktadır. Dersler�n değerlend�r� lmes� 
öğretmen tarafından yazılı veya sözlü veya her �k�s� 
uygulanarak yapılır. Genel l�sey� tamamlayan 
öğrenc�ler Ortaöğret�m Okul D�ploması (the D�ploma 
de Segundo Grau) alarak mezun olurlar.

Tablo 8:  São Paulo Eğ�t�m Müdürlüğünce genel l�se (10-12’�nc� sınıf- Ens�no Méd�o – D�urno)  gündüz uygulanan haftalık ders 
                dağıtım ç�zelges� (2012)

 Alan Dersler  10.Sınıf 11.Sınıf 12.Sınıf 
 
 
 
Ulusal 
Tabanlı 
Program 

Dil, Sanat ve Beden Eğitimi Portekiz Dili  5 5 5 
Sanat 2 2 2 
Beden Eğitimi 2 2 2 

Fen Bilimleri 
Matematik ve Teknoloji  

Matematik  5 5 5 
Biyoloji 2 2 2 
Fizik 2 2 2 
Kimya 2 2 2 

Toplum  
ve  
Teknoloji  

Tarih 2 2 2 
Coğrafya 2 2 2 
Felsefe 2 2 2 
Sosyoloji 2 2 2 

 
Yabancı Dil 

Modern Dil- İngilizce 2 2 2 
Moden Dil- İsponyalca 2 - - 

  Genel Toplam   32 30 30 

Tablo 9:  São Paulo Eğ�t�m Müdürlüğünce genel l�se (10-12’�nc� sınıf- Ens�no Méd�o – Noturno)  gece uygulanan haftalık ders 
               dağıtım ç�zelges�

 Alan Dersler  10.Sınıf 11.Sınıf 12.Sınıf 

 
 
 
Ulusal 
Tabanlı 
Program 

Dil 
Sanat  
ve  
Beden Eğitimi 

Portekiz Dili  4 4 4 

Sanat 2 2 2 

Beden Eğitimi 2 2 2 

Fen Bilimleri 
Matematik ve Teknoloji  

Matematik  4 4 4 
Biyoloji 2 2 2 
Fizik 2 2 2 
Kimya 2 2 2 

Toplum  
ve  
Teknoloji  

Tarih 2 2 2 
Coğrafya 2 2 1 
Felsefe 1 2 2 
Sosyoloji 2 1 2 

Yabancı Dil Modern Dil- İngilizce 2 2 2 
Modern Dil- İspanyolca 2 - - 

Genel Toplam   29 27 27 

- Beden eğitimi cumartesi verilebilir.  
Kaynak: http://www.profdomingos.com.br/estadual_resolucao_se_81_2011.html 

Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m
Brez�lya meslek� ve tekn�k eğ�t�m�n�n mevcut 
durumu temel becer�ler� ele almayan klas�k b�r 
s�stemd�r. Planlanan çalışmalarda temel becer�ler�n 
kazandırılması ve geç�şlerde kullanımı konusunda 

çalışmalar yapılmaktadır. Bununla �lg�l� şema Şek�l 
3’de sunulmuştur (Mar�lza Regatt�er� e Jane 
Margareth Castro, 2013, p.77; Mar�lza Regatt�er� and 
Jane Margareth Castro,2013, p.141-142). 

Şek�l 3. Brez�lya meslek� ve tekn�k eğ�t�m�n�n mevcut durumu ve gelecek v�zyonu
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Meslek� ve tekn�k eğ�t�mde kurumlara göre öğrenc� 
dağılımına bakıldığında, devlet %34, federal 
hükümet %16 ve özel sektör �se %48 öğrenc�ye 
sah�pt�r. 2007 - 2013 arası öğrenc� sayısında %68’l�k 
b�r artış olmuştur. Özel sektör de kayıtlı öğrenc� 
sayısında kamu ve federal hükümete göre daha 

fazla artış gözlemlenmekted�r. Yıllara göre  meslek� 
ve tekn�k eğ�t�mde öğrenc� sayılarının okulun bağlı 
olduğu kuruma göre dağılımı (2007-2013) Tablo 
10’da ver�lm�şt�r (INEP, 2014,p.29).

Örgün ortaöğret�mde meslek� ve tekn�k eğ�t�mde 
(Educação Profiss�onal Técn�ca de Nível Méd�) 
uygulanan programa göre 3 veya dört yıllık 
programda okulda geçecek zaman en az 2900 saat 
olup bunlardan 900-1200 saat� meslek� dersler� 
�çermekted�r. Uygulanan alanlara göre program 
süres� 3300 saate kadar çıkab�lmekted�r. Eğ�t�m 
süres�n� uygulanacak programa göre her bölgedek� 
Federal Eğ�t�m Konsey� karar vermekted�r. 
Öğrenc�ler genel akadem�k derslerle b�rl�kte 
meslek� dersler� alarak mezun olurlar. Akadem�k 
dersler: İng�l�zce, Brez�lya d�l ve edeb�yatı, coğrafya 
ve tar�h, fiz�k, k�mya, b�yoloj�, matemat�k, yabancı d�l, 
sanat ve beden eğ�t�m�d�r. Mezun olan öğrenc�lere 
d�ploma ver�l�r (Educação Profiss�onal Técn�ca de 
Nível Méd�-3-4 yıl veya D�ploma de Ens�no Méd�o 
com Hab�l�tagao) (EP-NUFFIC, 2015, p.5).

Ülkede meslek� eğ�t�m faal�yetler� üç sev�yede 
yapılmaktadır. B�r�nc�s�; herhang� b�r g�r�ş şartı 
olmayıp eğ�t�m süres� alınacak programa göre b�rkaç 
ayla b�rkaç yıl arasında değ�şeb�l�r. Temel eğ�t�m� 
tamamlayan öğrenc�ler�n büyük çoğunluğu meslek� 
eğ�t�me g�tme eğ�l�m�nded�r. Bu kademede eğ�t�m� 
b�t�renlere temel tekn�k eğ�t�m sert�fikası (the 
cert�ficate of Cert�ficado de Técn�co Bás�co) ver�l�r 
(EP-NUFFIC, 2015, p.5).

Şek�l 4: Meslek� ve tekn�k eğ�t�m s�stem� ve geç�şler (Sector Study for Educat�on �n Braz�l, 2005, p.-8). 

2013 yılında özel, federal hükümet ve eyaletlere 
bağlı olan meslek� ve tekn�k eğ�t�mde �lk onda terc�h 
ed�len meslekler ve öğrenc� sayıları temelde �lk 10 
meslek aynı olmakla b�rl�kte �lk ondak� yerler� okulun 
bulunduğu bölge ve bağlı olduğu kuruma göre 

değ�ş�kl�kler vardır. 2013 yılında özel, devlet ve 
federal hükümet bağlı olan meslek� ve tekn�k 
eğ�t�mde �lk onda terc�h ed�len meslekler ve öğrenc� 
sayıları aşağıdak� Tablo 11’de sunulmuştur (INEP, 
2014,p.30).

Meslek� ve Tekn�k 
Ortaöğret�m

Kreş

Yaygın Öğret�m
Okul Önces�

Tablo 10:  Yıllara göre meslek� ve tekn�k eğ�t�mde öğrenc� sayılarının okulun bağlı olduğu kuruma göre dağılımı (2007-2013)

Yıl  
Toplam 
Öğrenci 
Sayısı 

Federal 
Hükümete Bağlı 

Okullarda 
Öğrenci Sayısı 

Devlete Bağlı 
Okullarda 

Öğrenci Sayısı 

Belediyeye 
Bağlı Okullarda 
Öğrenci Sayısı 

Özel Sektöre 
Bağlı Okullarda 
Öğrenci Sayısı 

2007 780.162 109.777 253.194 30.037 387.154  
2008 927.978 124.718 318.404 36.092 448.764 
2009 1.036.945 147.947 355.688 34.016 499.294 
2010 1.140.b88 165.355 398.238 32.225 544.570 
2011 1.250.900 189.988 447.463 32.310 581.139 
2012 1.362.200 210.785 488.543 30.422 632.450 
2013 1.441.051 228.417 491.128 30.130 691.376 

2012 ve 2013 artış (%) 5,8 8,4 0,5 -1,0 9,3 

 

Tablo 11:  2013 yılında özel, federal hükümet ve eyaletlere bağlı olan meslek� ve tekn�k eğ�t�mde �lk onda terc�h ed�len 
                meslekler ve öğrenc� sayıları

   

Özel Sektöre 
Bağlı 

Okullarda 

Öğrenci 
Sayısı % 

Federal 
Hükümete Bağlı 

Okullarında 

Öğrenci 
Sayısı % Eyaletlere 

Bağlı Okullarda 
Öğrenci 
Sayısı % 

İlk On Alan 442.883 64,1  İlk On Alan 426.143 56,8 İlk On Alan 136.628 59,8 

Hemşirelik 121.357 17,6 Bilgisayar 92.398 12,3 Bilgisayar 29.622 13,0 

Güvenlik 
Hizmetleri 89.059 12,9 Yönetim 89.308 11,9 Tarım 23.354 10,2 

Yönetim 48.696 7,0 Tarım 47.249 6,3 İnşaat 18.266 8,0 

Bilgisayar 38.341 5,5 İnşaat 33.834 4,5 Elektrik 14.733 6,5 

Mekanik 38.253 5,5 Hemşirelik 32.475 4,3 Mekanik 11.930 5,2 

Radyoloji 28.411 4,1 Muhasebe 27.998 3,7 Kimya 8.532 3,7 

Elektronik 27.844 4,0 Elektrik 27.458 3,7 Yönetim 8.440 3,7 

İnşaat 19.455 2,8 Mekanik 26.304 3,5 Güvenlik 
Hizmetleri 7.749  3,4 

Mekatronik 16.623 2,4 Güvenlik 
Hizmetleri 24.739 3,3 Çevre 7.199  3,2 

Kimya 14.844 2,1 Lojistik 24.380 3,3 Elektronik 6.803 3,0 

Ağda Yer 
Alan Toplam 

Öğrenci 
Sayısı 

691.376 100,0 
Ağda Yer Alan 

Toplam Öğrenci 
sayısı 

749.675 100,0 
Ağda Yer Alan 

Toplam Öğrenci 
Sayısı 

228.417 100,0 

D�ğer b�r meslek� eğ�t�m şekl� �se eğ�t�m 1 �la 3 yıl veya 3-4 yıl süreb�l�r. Bu eğ�t�me g�tmek �steyenler, temel 
eğ�t�m �k�nc� kademey� (ortaokulu) b�t�r�p 9 yıllık temel eğ�t�m (ens�no fundamental) sonrası okul b�t�rme 
sınavına g�rerler. Burada amaç öğrenc�ler�n 12 yıllık örgün eğ�t�me er�ş�m�n� sağlamaktır (EP-NUFFIC, 2015, 
p.5).
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Meslek� ve tekn�k eğ�t�mde kurumlara göre öğrenc� 
dağılımına bakıldığında, devlet %34, federal 
hükümet %16 ve özel sektör �se %48 öğrenc�ye 
sah�pt�r. 2007 - 2013 arası öğrenc� sayısında %68’l�k 
b�r artış olmuştur. Özel sektör de kayıtlı öğrenc� 
sayısında kamu ve federal hükümete göre daha 

fazla artış gözlemlenmekted�r. Yıllara göre  meslek� 
ve tekn�k eğ�t�mde öğrenc� sayılarının okulun bağlı 
olduğu kuruma göre dağılımı (2007-2013) Tablo 
10’da ver�lm�şt�r (INEP, 2014,p.29).

Örgün ortaöğret�mde meslek� ve tekn�k eğ�t�mde 
(Educação Profiss�onal Técn�ca de Nível Méd�) 
uygulanan programa göre 3 veya dört yıllık 
programda okulda geçecek zaman en az 2900 saat 
olup bunlardan 900-1200 saat� meslek� dersler� 
�çermekted�r. Uygulanan alanlara göre program 
süres� 3300 saate kadar çıkab�lmekted�r. Eğ�t�m 
süres�n� uygulanacak programa göre her bölgedek� 
Federal Eğ�t�m Konsey� karar vermekted�r. 
Öğrenc�ler genel akadem�k derslerle b�rl�kte 
meslek� dersler� alarak mezun olurlar. Akadem�k 
dersler: İng�l�zce, Brez�lya d�l ve edeb�yatı, coğrafya 
ve tar�h, fiz�k, k�mya, b�yoloj�, matemat�k, yabancı d�l, 
sanat ve beden eğ�t�m�d�r. Mezun olan öğrenc�lere 
d�ploma ver�l�r (Educação Profiss�onal Técn�ca de 
Nível Méd�-3-4 yıl veya D�ploma de Ens�no Méd�o 
com Hab�l�tagao) (EP-NUFFIC, 2015, p.5).

Ülkede meslek� eğ�t�m faal�yetler� üç sev�yede 
yapılmaktadır. B�r�nc�s�; herhang� b�r g�r�ş şartı 
olmayıp eğ�t�m süres� alınacak programa göre b�rkaç 
ayla b�rkaç yıl arasında değ�şeb�l�r. Temel eğ�t�m� 
tamamlayan öğrenc�ler�n büyük çoğunluğu meslek� 
eğ�t�me g�tme eğ�l�m�nded�r. Bu kademede eğ�t�m� 
b�t�renlere temel tekn�k eğ�t�m sert�fikası (the 
cert�ficate of Cert�ficado de Técn�co Bás�co) ver�l�r 
(EP-NUFFIC, 2015, p.5).

Şek�l 4: Meslek� ve tekn�k eğ�t�m s�stem� ve geç�şler (Sector Study for Educat�on �n Braz�l, 2005, p.-8). 

2013 yılında özel, federal hükümet ve eyaletlere 
bağlı olan meslek� ve tekn�k eğ�t�mde �lk onda terc�h 
ed�len meslekler ve öğrenc� sayıları temelde �lk 10 
meslek aynı olmakla b�rl�kte �lk ondak� yerler� okulun 
bulunduğu bölge ve bağlı olduğu kuruma göre 

değ�ş�kl�kler vardır. 2013 yılında özel, devlet ve 
federal hükümet bağlı olan meslek� ve tekn�k 
eğ�t�mde �lk onda terc�h ed�len meslekler ve öğrenc� 
sayıları aşağıdak� Tablo 11’de sunulmuştur (INEP, 
2014,p.30).

Meslek� ve Tekn�k 
Ortaöğret�m

Kreş

Yaygın Öğret�m
Okul Önces�

Tablo 10:  Yıllara göre meslek� ve tekn�k eğ�t�mde öğrenc� sayılarının okulun bağlı olduğu kuruma göre dağılımı (2007-2013)

Yıl  
Toplam 
Öğrenci 
Sayısı 

Federal 
Hükümete Bağlı 

Okullarda 
Öğrenci Sayısı 

Devlete Bağlı 
Okullarda 

Öğrenci Sayısı 

Belediyeye 
Bağlı Okullarda 
Öğrenci Sayısı 

Özel Sektöre 
Bağlı Okullarda 
Öğrenci Sayısı 

2007 780.162 109.777 253.194 30.037 387.154  
2008 927.978 124.718 318.404 36.092 448.764 
2009 1.036.945 147.947 355.688 34.016 499.294 
2010 1.140.b88 165.355 398.238 32.225 544.570 
2011 1.250.900 189.988 447.463 32.310 581.139 
2012 1.362.200 210.785 488.543 30.422 632.450 
2013 1.441.051 228.417 491.128 30.130 691.376 

2012 ve 2013 artış (%) 5,8 8,4 0,5 -1,0 9,3 

 

Tablo 11:  2013 yılında özel, federal hükümet ve eyaletlere bağlı olan meslek� ve tekn�k eğ�t�mde �lk onda terc�h ed�len 
                meslekler ve öğrenc� sayıları

   

Özel Sektöre 
Bağlı 

Okullarda 

Öğrenci 
Sayısı % 

Federal 
Hükümete Bağlı 

Okullarında 

Öğrenci 
Sayısı % Eyaletlere 

Bağlı Okullarda 
Öğrenci 
Sayısı % 

İlk On Alan 442.883 64,1  İlk On Alan 426.143 56,8 İlk On Alan 136.628 59,8 

Hemşirelik 121.357 17,6 Bilgisayar 92.398 12,3 Bilgisayar 29.622 13,0 

Güvenlik 
Hizmetleri 89.059 12,9 Yönetim 89.308 11,9 Tarım 23.354 10,2 

Yönetim 48.696 7,0 Tarım 47.249 6,3 İnşaat 18.266 8,0 

Bilgisayar 38.341 5,5 İnşaat 33.834 4,5 Elektrik 14.733 6,5 

Mekanik 38.253 5,5 Hemşirelik 32.475 4,3 Mekanik 11.930 5,2 

Radyoloji 28.411 4,1 Muhasebe 27.998 3,7 Kimya 8.532 3,7 

Elektronik 27.844 4,0 Elektrik 27.458 3,7 Yönetim 8.440 3,7 

İnşaat 19.455 2,8 Mekanik 26.304 3,5 Güvenlik 
Hizmetleri 7.749  3,4 

Mekatronik 16.623 2,4 Güvenlik 
Hizmetleri 24.739 3,3 Çevre 7.199  3,2 

Kimya 14.844 2,1 Lojistik 24.380 3,3 Elektronik 6.803 3,0 

Ağda Yer 
Alan Toplam 

Öğrenci 
Sayısı 

691.376 100,0 
Ağda Yer Alan 

Toplam Öğrenci 
sayısı 

749.675 100,0 
Ağda Yer Alan 

Toplam Öğrenci 
Sayısı 

228.417 100,0 

D�ğer b�r meslek� eğ�t�m şekl� �se eğ�t�m 1 �la 3 yıl veya 3-4 yıl süreb�l�r. Bu eğ�t�me g�tmek �steyenler, temel 
eğ�t�m �k�nc� kademey� (ortaokulu) b�t�r�p 9 yıllık temel eğ�t�m (ens�no fundamental) sonrası okul b�t�rme 
sınavına g�rerler. Burada amaç öğrenc�ler�n 12 yıllık örgün eğ�t�me er�ş�m�n� sağlamaktır (EP-NUFFIC, 2015, 
p.5).
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Ortaöğret�mde eğ�t�m süres�nce 2200 saatl�k ders 
üç yıl boyunca ver�lmekted�r. Meslek� eğ�t�mde �se 
uygulanan programa göre; 3 veya dört yıllık 
programda okulda geçecek zaman en az meslek� ve 
tekn�k eğ�t�m genel orta /l�se eğ�t�m� �le paralel 
ver�lmekted�r. Eğ�t�m Bakanlığı h�zmet, sanay� ve 
tarım alanlarında meslek� eğ�t �m �ht�yacını 
karşılamayı hedefleyen programlar sunan meslek� 

eğ�t�m okulları �le �lg�l� b�r ağ gel�şt�rm�şt�r (UNESCO-
IBE, 2010, p.27).

Tablo 13: Mekan�k Tekn�syen� haftalık ders dağılımı

Not: Genel eğ�t�m dersler� 4080 saatl�k toplam süreye sah�pt�r. Buna �laveten seçmel� dersler 560 saatt�r (Profesyonel tarımsal üret�me 
ve rehberl�k, �let�ş�m ve sanatsal �fade ve k�ş�sel veya b�reysel yönlend�rme).

Tablo 13’de meslek� yeterl�l�klere göre mekatron�k alanında haftalık ders dağılım ç�zelges� ver�lm�şt�r 
(Mar�lza Regatt�er� e Jane Margareth Castro, 2013, p.152).

Tablo 12:   Dört yıllık tekn�k tarım eğ�t�m� programı (genel program + meslek� program) çerçeves�  (Mar�lza Regatt�er� e Jane 
                   argareth Castro, 2013, p.180)

Ana Branş Alt Branş Birinci 
Sınıf 

İkinci 
Sınıf 

Üçüncü 
Sınıf 

Dördüncü 
Sınıf  

Dil ve İletişim 
Katilya Dil ve 
İletişim 5 5 3 3 

 

İngilizce 4 4 2 2  
Matematik Matematik 6 6 3 3  
Sosyal 
Bilimler 

Tarih ve Sosyal 
Bilimler 4 4 4 4 

 

Doğa Bilimi
 

Biyoloji 2 4    
Kimya  2 2    
Fizik 2 2    

Sanat Eğitimi 
Müzik veya 
Görsel Sanatlar 2 2   

 

Eğitim 
Teknolojisi  

Eğitim 
Teknolojisi  2 2   

 

Beden 
Eğitimi Beden Eğitimi 2 2 2  

 

Din Dersi Din Dersi 2 2 2 2  
Konsey Dersi  Konsey Dersi 1 1 1 1  
Genel Eğitim Ara Toplam 34 36 17 15 Yıllık 
Hayvan Sağlığı ve Üremesi   6  240 
Bitkisel Üretim Etkenleri   5  200 
Tarımsal Ekosistem Yönetimi   5  200 
Makine ve Ziraat Uygulamaları   3  120 
Tarım Ekolojisi     3 120 
Tarım Projeleri  Hazırlama ve 
Değerlendirme    3 120 
Bitki Üretimi    5 200 
Hayvansal Üretim Sistemleri    6 240 
Bitkisel Üretim Sistemleri    6 240 
Ara Toplam   19 23 1680 
Cecinas Hazırlanması   4  160 
Et Kesme ve İşleme   4  160 
Çevre ve Atık Arıtma    2 80 
Fiziksel Eğitim Durumu    2 80 
Kalite Kontrol     2 80 
Tamamlayıcı Modül Ara Toplam ı 0 0 8 6 560 

São Paulo Teknolojik Federal 
Eğitim Merkezi 

Toplam Eğitim 
süresi Yılda 

38 hafta, 
2423 saat 

kurs programı 

Dersler Kodları Açıklamalar 
Dersler / Hafta Toplam 

(Üç 
Sınıf) 

Toplam Saat 
1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 

Sanat ART 1 2   76 57 
Hidrolik P�nomat�k Endüstriyel 
Otomasyonu 

PHI 2   4 152 114 

Biyoloji BIO 1 2   76 57 
Endüstriyel Kalite Kontrol COQ 2  3  114 86 
Makina Teknik Resim  DTM 2  2  76 57 
Beden Eğitimi EFI 1 3 3 3 342 257 
Elektrik ELE 1  2  76 57 
Mekanik İmalat FAM 3  5  190 143 
Felsefe FIL 1 1 1 1 114 86 

Fizik FIS 1 3   114 86 
Coğrafya GEO 1 1   B8 29 
Örgütsel üretim yönetimi  GPP 1   2 76 57 
Tarih HIS 1 1   38 29 
Bilgisayar INF 2 2   76 57 
Teknik İngilizce  INI 1  1  38 29 
İngiliz Dili ING 2 2   76 57 
Portekiz Dili- Yazma LPR 1   1 88 29 
Portekizce Dil - Brezilya Edebiyat LIT 1 3 2  190 143 
Mantık Programlama LPM 2  2  76 57 
Bilgisayar Destekli Üretim  MAC 2   6 228 171 
Endüstriyel Bakım Mekaniği  MMI 1   2 76 57 
Enerji Makine İşlemleri  TEM 1   2 76 57 
Matematik  MAT 1 4 2  228 171 
Malzemelerin Mekaniği  MEM 1   4 152 114 
Metroloji MET 2  2  76 57 
Endüstriyel işlemler PRI 1  1  38 29 
Kimya QUI 1 3   114 86 
İş Sağlığı v e Güvenliği SMT 1  1  38 29 
Sosyoloji SOC 1 1 1 1 114 86 
Çalışma Dersi Tartışması TCC 2   3 114 86 
Toplam Dersler 28 28 29 3230 
Toplam Kümülatif Ders Saati 798 798 827 2423 
Denetimli Eğitim (İsteğe Bağlı) 360 
Sertifika Başlangıç ve Çalışanların Sürekli Eğitimi  
Makine Aletleri= DTM + FAM + MET + SMT=286 saat 
Mekanik Bakım=Tezgâhı Operatörü + COQ + PHI + MMI + MTE + MEM + ELE + LPM =827 saat 
CNC Makine Programcısı =Tezgâhı Operatörü + MAC + LPM=513 saat 

Not: 1. Dersler: 45 dak�ka, 2. Bu aşama �steğe bağlıdır ve sadece 3. dönem yapılab�l�r, 3. Tüm 
akadem�k dönemler�n tamamlanması.
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Ortaöğret�mde eğ�t�m süres�nce 2200 saatl�k ders 
üç yıl boyunca ver�lmekted�r. Meslek� eğ�t�mde �se 
uygulanan programa göre; 3 veya dört yıllık 
programda okulda geçecek zaman en az meslek� ve 
tekn�k eğ�t�m genel orta /l�se eğ�t�m� �le paralel 
ver�lmekted�r. Eğ�t�m Bakanlığı h�zmet, sanay� ve 
tarım alanlarında meslek� eğ�t �m �ht�yacını 
karşılamayı hedefleyen programlar sunan meslek� 

eğ�t�m okulları �le �lg�l� b�r ağ gel�şt�rm�şt�r (UNESCO-
IBE, 2010, p.27).

Tablo 13: Mekan�k Tekn�syen� haftalık ders dağılımı

Not: Genel eğ�t�m dersler� 4080 saatl�k toplam süreye sah�pt�r. Buna �laveten seçmel� dersler 560 saatt�r (Profesyonel tarımsal üret�me 
ve rehberl�k, �let�ş�m ve sanatsal �fade ve k�ş�sel veya b�reysel yönlend�rme).

Tablo 13’de meslek� yeterl�l�klere göre mekatron�k alanında haftalık ders dağılım ç�zelges� ver�lm�şt�r 
(Mar�lza Regatt�er� e Jane Margareth Castro, 2013, p.152).

Tablo 12:   Dört yıllık tekn�k tarım eğ�t�m� programı (genel program + meslek� program) çerçeves�  (Mar�lza Regatt�er� e Jane 
                   argareth Castro, 2013, p.180)

Ana Branş Alt Branş Birinci 
Sınıf 

İkinci 
Sınıf 

Üçüncü 
Sınıf 

Dördüncü 
Sınıf  

Dil ve İletişim 
Katilya Dil ve 
İletişim 5 5 3 3 

 

İngilizce 4 4 2 2  
Matematik Matematik 6 6 3 3  
Sosyal 
Bilimler 

Tarih ve Sosyal 
Bilimler 4 4 4 4 

 

Doğa Bilimi
 

Biyoloji 2 4    
Kimya  2 2    
Fizik 2 2    

Sanat Eğitimi 
Müzik veya 
Görsel Sanatlar 2 2   

 

Eğitim 
Teknolojisi  

Eğitim 
Teknolojisi  2 2   

 

Beden 
Eğitimi Beden Eğitimi 2 2 2  

 

Din Dersi Din Dersi 2 2 2 2  
Konsey Dersi  Konsey Dersi 1 1 1 1  
Genel Eğitim Ara Toplam 34 36 17 15 Yıllık 
Hayvan Sağlığı ve Üremesi   6  240 
Bitkisel Üretim Etkenleri   5  200 
Tarımsal Ekosistem Yönetimi   5  200 
Makine ve Ziraat Uygulamaları   3  120 
Tarım Ekolojisi     3 120 
Tarım Projeleri  Hazırlama ve 
Değerlendirme    3 120 
Bitki Üretimi    5 200 
Hayvansal Üretim Sistemleri    6 240 
Bitkisel Üretim Sistemleri    6 240 
Ara Toplam   19 23 1680 
Cecinas Hazırlanması   4  160 
Et Kesme ve İşleme   4  160 
Çevre ve Atık Arıtma    2 80 
Fiziksel Eğitim Durumu    2 80 
Kalite Kontrol     2 80 
Tamamlayıcı Modül Ara Toplam ı 0 0 8 6 560 

São Paulo Teknolojik Federal 
Eğitim Merkezi 

Toplam Eğitim 
süresi Yılda 

38 hafta, 
2423 saat 

kurs programı 

Dersler Kodları Açıklamalar 
Dersler / Hafta Toplam 

(Üç 
Sınıf) 

Toplam Saat 
1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 

Sanat ART 1 2   76 57 
Hidrolik P�nomat�k Endüstriyel 
Otomasyonu 

PHI 2   4 152 114 

Biyoloji BIO 1 2   76 57 
Endüstriyel Kalite Kontrol COQ 2  3  114 86 
Makina Teknik Resim  DTM 2  2  76 57 
Beden Eğitimi EFI 1 3 3 3 342 257 
Elektrik ELE 1  2  76 57 
Mekanik İmalat FAM 3  5  190 143 
Felsefe FIL 1 1 1 1 114 86 

Fizik FIS 1 3   114 86 
Coğrafya GEO 1 1   B8 29 
Örgütsel üretim yönetimi  GPP 1   2 76 57 
Tarih HIS 1 1   38 29 
Bilgisayar INF 2 2   76 57 
Teknik İngilizce  INI 1  1  38 29 
İngiliz Dili ING 2 2   76 57 
Portekiz Dili- Yazma LPR 1   1 88 29 
Portekizce Dil - Brezilya Edebiyat LIT 1 3 2  190 143 
Mantık Programlama LPM 2  2  76 57 
Bilgisayar Destekli Üretim  MAC 2   6 228 171 
Endüstriyel Bakım Mekaniği  MMI 1   2 76 57 
Enerji Makine İşlemleri  TEM 1   2 76 57 
Matematik  MAT 1 4 2  228 171 
Malzemelerin Mekaniği  MEM 1   4 152 114 
Metroloji MET 2  2  76 57 
Endüstriyel işlemler PRI 1  1  38 29 
Kimya QUI 1 3   114 86 
İş Sağlığı v e Güvenliği SMT 1  1  38 29 
Sosyoloji SOC 1 1 1 1 114 86 
Çalışma Dersi Tartışması TCC 2   3 114 86 
Toplam Dersler 28 28 29 3230 
Toplam Kümülatif Ders Saati 798 798 827 2423 
Denetimli Eğitim (İsteğe Bağlı) 360 
Sertifika Başlangıç ve Çalışanların Sürekli Eğitimi  
Makine Aletleri= DTM + FAM + MET + SMT=286 saat 
Mekanik Bakım=Tezgâhı Operatörü + COQ + PHI + MMI + MTE + MEM + ELE + LPM =827 saat 
CNC Makine Programcısı =Tezgâhı Operatörü + MAC + LPM=513 saat 

Not: 1. Dersler: 45 dak�ka, 2. Bu aşama �steğe bağlıdır ve sadece 3. dönem yapılab�l�r, 3. Tüm 
akadem�k dönemler�n tamamlanması.
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E- YÜKSEKÖĞRETİM

Ortaöğret�m� başarı �le b�t�ren öğrenc�ler, �stemeler� 
ha l � nde  yükseköğre t �m  s ınav ına  g � re rek 
öğret�mler�ne devam edeb�l�r. Kamu ün�vers�teler�ne 
g�rmek �ç�n vest�bular olarak b�l�nen ulusal sınava 
g�rme zorunluluğu vardır. Sınav konuları; Portek�zce, 
beşer� b�l�mler (tar�h, coğrafya, sosyal b�lg�ler), fen 
b�l�mler� (b�yoloj�, k�mya, fiz�k), matemat�k ve b�r 
yabancı d�l ders�nden oluşmaktadır. Öğrenc�ler bu 
sınav �ç�n �lave kurs programları almaktadır. Bazı 
ün�vers�teler kend� sınavını da yapmaktadır. Özel 
okullarda yükseköğret�me devam etmek �ç�n çok 
yüksek puana gerek olmayıp, bazı alanlarda 
neredeyse formal�te olarak görülmekted�r (Stanek, 
2013). Ün�vers�te eğ�t�m� �ç�n başka b�r g�r�ş sınavı da 
1998  yılında başlatılan ve Brez�lya eğ�t�m�n�n 
kal � tes �n �n değer lend�r � lmes�  �ç �n   Ulusal 
Yükseköğret�me G�r�ş Sınavı (Exame Nac�onal do 
Ens�no Méd�o-ENEM)’dır. 2009 yılında Eğ�t�m 
Bakanlığı ENEM’� ulusal ün�vers�te g�r�ş sınavı 
yetk�l�s� olarak onayladı ve yüzlerce ün�vers�te 
vest�bular sınavı �le b�rl�kte veya ayrı olarak öğrenc� 
kabul etmekted�r. Kamu ün�vers�teler�ne g�r�ş ülkede 
öneml� yarışı get�rmekte ve çok rekabetç� b�r ortam 
yaşanmaktadır (Stanek, 2013).

Bununla b�rl�kte özel yükseköğret�m kurumları 
düşük sosyal statüye sah�p a�le çocuklarının g�tt�ğ� 
kurumlardır. Bu kurumlara daha z�yade çalışan 
yet�şk�n öğrenc� g�tmekte olup bu kurumların %73’ü 
gece eğ�t�m vermekte, devlet kurumlarının �se % 
62’s� gündüz eğ�t�m yapmaktadır. Dolayısıyla fak�r 
a�leler�n çocukları özel eğ�t�m kurumuna, zeng�n a�le 
çocukları �se devlet kurumuna g�tmekted�r.

Ortaöğret�m düzey�nde meslek� eğ�t�m ve öğret�m 3-
4 yıldır. Bunların programları (UNESCO-UNEVOC, 
2015); 

Ÿ Temel sektör tekn�syenler�: en az 1200 saat� 
meslek� derslerde geçen ve prat�k becer� 
eğ�t�m� �le tamamlanan 2900 saatl�k b�r �ş 
yüküne sah�pt�rler.

Ÿ İk�nc�l sektör tekn�syenler�: en az 1200 saat� 
meslek� derslerde geçen ve prat�k becer� 
eğ�t�m� �le tamamlanan 2900 saatl�k b�r �ş 
yüküne sah�pt�rler.

Ÿ Üçüncül (�ler�) sektör tekn�syenler�: en az 900 
saat� meslek� derslerde geçen ve prat�k becer� 
eğ�t�m� �le tamamlanan 2200 saatl�k b�r �ş 
yüküne sah�pt�rler.

Meslek l�ses�n� b�t�ren öğrenc�ler katıldıkları program 
göre aşağıda bel�rt�len d�ploma ve sert�fikaya sah�p 
olurlar. Bunlar;

Ÿ Temel Meslek� Eğ�t�m Sert�fikası (Cert�ficado 
de Hab�l�taçáo Bás�co)

Ÿ İk�nc� Sev�ye Sonuç Sert�fikası (Cert�ficado de 
Conclusâo de 2º Grau)

Ÿ Orta Sev�ye Tekn�syen Sert�fikası (D�ploma de 
Técn�co de N�vel Med�o)

Ÿ İk�nc� Sev�ye Tekn�syen D�ploması (D�ploma 
de Técn�co de 2º Grau) 

Ÿ Tekn�k As�stanlık Sert�fikası (Cert�ficado de 
Aux�l�ar Técn�co)

Öğrenc� değerlend�rmes� her sev�yede okulun 
sorumluluğundadır. Genell�kle n�tel ver�lerden 
z�yade n�cel ver�ler daha öneml�d�r. Programın 
sonunda öğrenc�ler ün�vers�te sınavına g�rerek 
yükseköğret�m programlarına katılab�l�r veya �şe 
g � r e b � l � r.  M e s l e k �  p r o g r a m l a r d a  ö ğ r e n c � 
değerlend�rmes� ver�len �ş/proje üzer�nden veya 
yazılı/uygulamalı �şler üzer�nden de yapılır. 
Değerlend�rmeler v�ze ve final şekl�nde olmaktadır.
Meslek� eğ�t�mde ders programları �k� şek�lde 
ver�lmekted�r. Bunlar; 3 veya 4 yıllık programlar �ç�n 
öğrenc�ler önce genel ortaöğret�me g�r�p oradan 
geç�ş yapmaktadırlar. Genel ortaöğret�m�n 1 nc� 
yılında veya da 18 �nc� ayında meslek� eğ�t�me geç�ş 
mümkündür.

 Ortaöğret�mden Yükseköğret�me Geç�ş
Ün�vers�teye öğrenc� alımı temel derslerden merkez� 
b � r  s ınav la  y ı lda  b � r  de fa  yap ı lmaktad ı r. 
Ortaöğret�mden mezun olan öğrenc�ler “a 
vest�bular-entrance exam�nat�on” adı ver�len 
ün�vers�te sınavına g�rerler. Sınav konuları �se, 
Portek�zce, beşer� b�l�mler (tar�h, coğrafya, sosyal 
b�lg�ler), doğa (tab�at) b�l�mler� (b�yoloj�, k�mya, fiz�k), 
matemat�k ve b�r yabancı d�l  dersler�nden 
oluşmaktadır.

Ün�vers�te eğ�t�m� �ç�n d�ğer b�r g�r�ş sınavı 1998 
yılında gel�şt�r�len Ulusal Yükseköğret�me  G�r�ş 
Sınavı (Exame Nac�onal do Ens�no Méd�o-ENEM)’dır. 
2009 yılında Eğ�t�m Bakanlığı ENEM’� ulusal 
ün�vers�te g�r�ş sınavı yetk�l�s� olarak onayladı ve 
yüzlerce ün�vers�te vest�bular sınavı �le b�rl�kte veya 
ayrı olarak öğrenc� kabul etmekted�r. Kamu 
ün�vers�teler�ne g�r�ş ülkede öneml� yarışa sahne 
o l m a k t a  v e  ç o k  r e k a b e t ç �  b � r  o r t a m d a 
yaşanmaktadır.

ENEM sonuçlarından elde ed�len b�lg�ler�n aşağıdak� 
�şler �ç�n kullanılması planlanmıştır.

Ÿ Ülkede ortaöğret�m�n kal�tes�n�n �zlenmes� ve 
değerlend�r�lmes� 

Ÿ Kamu pol � t �ka lar ın ın  uygulanmasın ın 
desteklenmes�,

Ÿ L�se müfredatının gel�şt�rmes�ne �l�şk�n ulusal 
referans oluşturulması,

Ÿ Brez�lya eğ�t�m çalışmaları ve göstergeler�n�n 
gel�şt�r�lmes�,

Ÿ Hükümet programlarına katılımcı er�ş�m �ç�n 
kr�terler�n oluşturulması amacıyla 1998 yılında 
vest�buler sınavı yer�ne 2009 yılında ENEM 
Ulusal Yükseköğret�m G�r�ş Sınavı get�r�lm�şt�r.

Sınav, Portek�zce b�r yazma ve dört  alana a�t 
derslerden 45 (kırk beş) çoktan seçmel� sorudan 
oluşmaktadır (ENEM,2014). Alana a�t dersler Tablo 
14’de yer almaktadır.

Şek�l 5: Yükseköğret�m s�stem�n�n yapısı (Sector Study for Educat�on �n Braz�l,2005, p.9)

Yüksek L�sans

Bu kurslar sosyal �çer�kl�
programlardır. Herhang� b�r 

yükseköğren�mde elde ed�leb�l�r. Bu
tür kursların sert�fikaları dereces�

akadem�k kabul ed�lemez.
Bununla b�rl�kte, belge, temel eğ�t�m

öğretmen� veya meslek� alanda
özgeçm�şe olumlu etk� eder. Yönet�m 

ya da b�lg� teknoloj�s� belges� g�b�
belgelerd�r.

Meslek� ve Tekn�k
Ortaöğret�m

Tablo 14:   Yükseköğret�m ulusal g�r�ş sınavı (ENEM) soruların sorulduğu alanlar ve alanlara a�t dersler 

Alan Alana ait dersler 

Beşeri Bilimleri ve Teknolojiler  Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Sosyoloji 

Fen Bilim ve Teknolojiler  Kimya Fizik ve Biyoloji 

Diller- Yazma ve Teknoloji  Dili ve Kodları Portekizli Dili, Edebiyat, Yabancı Dil  (İngilizce veya İspanyolca), Sanat, 
Beden Eğitimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri  

Matematik ve Teknoloji  Matematik 

Sınav uygulamasının �lk gününde fen b�l�mler� ve teknoloj�ler� alanında olur ve 4 saat 30 dak�ka sürer.
Sınav uygulamasının �k�nc� gününde d�ller, yazma ve teknoloj� d�l� ve kodları, matemat�k ve teknoloj� 
testler� 5 saat 30 dak�ka sürer.
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E- YÜKSEKÖĞRETİM

Ortaöğret�m� başarı �le b�t�ren öğrenc�ler, �stemeler� 
ha l � nde  yükseköğre t �m  s ınav ına  g � re rek 
öğret�mler�ne devam edeb�l�r. Kamu ün�vers�teler�ne 
g�rmek �ç�n vest�bular olarak b�l�nen ulusal sınava 
g�rme zorunluluğu vardır. Sınav konuları; Portek�zce, 
beşer� b�l�mler (tar�h, coğrafya, sosyal b�lg�ler), fen 
b�l�mler� (b�yoloj�, k�mya, fiz�k), matemat�k ve b�r 
yabancı d�l ders�nden oluşmaktadır. Öğrenc�ler bu 
sınav �ç�n �lave kurs programları almaktadır. Bazı 
ün�vers�teler kend� sınavını da yapmaktadır. Özel 
okullarda yükseköğret�me devam etmek �ç�n çok 
yüksek puana gerek olmayıp, bazı alanlarda 
neredeyse formal�te olarak görülmekted�r (Stanek, 
2013). Ün�vers�te eğ�t�m� �ç�n başka b�r g�r�ş sınavı da 
1998  yılında başlatılan ve Brez�lya eğ�t�m�n�n 
kal � tes �n �n değer lend�r � lmes�  �ç �n   Ulusal 
Yükseköğret�me G�r�ş Sınavı (Exame Nac�onal do 
Ens�no Méd�o-ENEM)’dır. 2009 yılında Eğ�t�m 
Bakanlığı ENEM’� ulusal ün�vers�te g�r�ş sınavı 
yetk�l�s� olarak onayladı ve yüzlerce ün�vers�te 
vest�bular sınavı �le b�rl�kte veya ayrı olarak öğrenc� 
kabul etmekted�r. Kamu ün�vers�teler�ne g�r�ş ülkede 
öneml� yarışı get�rmekte ve çok rekabetç� b�r ortam 
yaşanmaktadır (Stanek, 2013).

Bununla b�rl�kte özel yükseköğret�m kurumları 
düşük sosyal statüye sah�p a�le çocuklarının g�tt�ğ� 
kurumlardır. Bu kurumlara daha z�yade çalışan 
yet�şk�n öğrenc� g�tmekte olup bu kurumların %73’ü 
gece eğ�t�m vermekte, devlet kurumlarının �se % 
62’s� gündüz eğ�t�m yapmaktadır. Dolayısıyla fak�r 
a�leler�n çocukları özel eğ�t�m kurumuna, zeng�n a�le 
çocukları �se devlet kurumuna g�tmekted�r.

Ortaöğret�m düzey�nde meslek� eğ�t�m ve öğret�m 3-
4 yıldır. Bunların programları (UNESCO-UNEVOC, 
2015); 

Ÿ Temel sektör tekn�syenler�: en az 1200 saat� 
meslek� derslerde geçen ve prat�k becer� 
eğ�t�m� �le tamamlanan 2900 saatl�k b�r �ş 
yüküne sah�pt�rler.

Ÿ İk�nc�l sektör tekn�syenler�: en az 1200 saat� 
meslek� derslerde geçen ve prat�k becer� 
eğ�t�m� �le tamamlanan 2900 saatl�k b�r �ş 
yüküne sah�pt�rler.

Ÿ Üçüncül (�ler�) sektör tekn�syenler�: en az 900 
saat� meslek� derslerde geçen ve prat�k becer� 
eğ�t�m� �le tamamlanan 2200 saatl�k b�r �ş 
yüküne sah�pt�rler.

Meslek l�ses�n� b�t�ren öğrenc�ler katıldıkları program 
göre aşağıda bel�rt�len d�ploma ve sert�fikaya sah�p 
olurlar. Bunlar;

Ÿ Temel Meslek� Eğ�t�m Sert�fikası (Cert�ficado 
de Hab�l�taçáo Bás�co)

Ÿ İk�nc� Sev�ye Sonuç Sert�fikası (Cert�ficado de 
Conclusâo de 2º Grau)

Ÿ Orta Sev�ye Tekn�syen Sert�fikası (D�ploma de 
Técn�co de N�vel Med�o)

Ÿ İk�nc� Sev�ye Tekn�syen D�ploması (D�ploma 
de Técn�co de 2º Grau) 

Ÿ Tekn�k As�stanlık Sert�fikası (Cert�ficado de 
Aux�l�ar Técn�co)

Öğrenc� değerlend�rmes� her sev�yede okulun 
sorumluluğundadır. Genell�kle n�tel ver�lerden 
z�yade n�cel ver�ler daha öneml�d�r. Programın 
sonunda öğrenc�ler ün�vers�te sınavına g�rerek 
yükseköğret�m programlarına katılab�l�r veya �şe 
g � r e b � l � r.  M e s l e k �  p r o g r a m l a r d a  ö ğ r e n c � 
değerlend�rmes� ver�len �ş/proje üzer�nden veya 
yazılı/uygulamalı �şler üzer�nden de yapılır. 
Değerlend�rmeler v�ze ve final şekl�nde olmaktadır.
Meslek� eğ�t�mde ders programları �k� şek�lde 
ver�lmekted�r. Bunlar; 3 veya 4 yıllık programlar �ç�n 
öğrenc�ler önce genel ortaöğret�me g�r�p oradan 
geç�ş yapmaktadırlar. Genel ortaöğret�m�n 1 nc� 
yılında veya da 18 �nc� ayında meslek� eğ�t�me geç�ş 
mümkündür.

 Ortaöğret�mden Yükseköğret�me Geç�ş
Ün�vers�teye öğrenc� alımı temel derslerden merkez� 
b � r  s ınav la  y ı lda  b � r  de fa  yap ı lmaktad ı r. 
Ortaöğret�mden mezun olan öğrenc�ler “a 
vest�bular-entrance exam�nat�on” adı ver�len 
ün�vers�te sınavına g�rerler. Sınav konuları �se, 
Portek�zce, beşer� b�l�mler (tar�h, coğrafya, sosyal 
b�lg�ler), doğa (tab�at) b�l�mler� (b�yoloj�, k�mya, fiz�k), 
matemat�k ve b�r yabancı d�l  dersler�nden 
oluşmaktadır.

Ün�vers�te eğ�t�m� �ç�n d�ğer b�r g�r�ş sınavı 1998 
yılında gel�şt�r�len Ulusal Yükseköğret�me  G�r�ş 
Sınavı (Exame Nac�onal do Ens�no Méd�o-ENEM)’dır. 
2009 yılında Eğ�t�m Bakanlığı ENEM’� ulusal 
ün�vers�te g�r�ş sınavı yetk�l�s� olarak onayladı ve 
yüzlerce ün�vers�te vest�bular sınavı �le b�rl�kte veya 
ayrı olarak öğrenc� kabul etmekted�r. Kamu 
ün�vers�teler�ne g�r�ş ülkede öneml� yarışa sahne 
o l m a k t a  v e  ç o k  r e k a b e t ç �  b � r  o r t a m d a 
yaşanmaktadır.

ENEM sonuçlarından elde ed�len b�lg�ler�n aşağıdak� 
�şler �ç�n kullanılması planlanmıştır.

Ÿ Ülkede ortaöğret�m�n kal�tes�n�n �zlenmes� ve 
değerlend�r�lmes� 

Ÿ Kamu pol � t �ka lar ın ın  uygulanmasın ın 
desteklenmes�,

Ÿ L�se müfredatının gel�şt�rmes�ne �l�şk�n ulusal 
referans oluşturulması,

Ÿ Brez�lya eğ�t�m çalışmaları ve göstergeler�n�n 
gel�şt�r�lmes�,

Ÿ Hükümet programlarına katılımcı er�ş�m �ç�n 
kr�terler�n oluşturulması amacıyla 1998 yılında 
vest�buler sınavı yer�ne 2009 yılında ENEM 
Ulusal Yükseköğret�m G�r�ş Sınavı get�r�lm�şt�r.

Sınav, Portek�zce b�r yazma ve dört  alana a�t 
derslerden 45 (kırk beş) çoktan seçmel� sorudan 
oluşmaktadır (ENEM,2014). Alana a�t dersler Tablo 
14’de yer almaktadır.

Şek�l 5: Yükseköğret�m s�stem�n�n yapısı (Sector Study for Educat�on �n Braz�l,2005, p.9)

Yüksek L�sans

Bu kurslar sosyal �çer�kl�
programlardır. Herhang� b�r 

yükseköğren�mde elde ed�leb�l�r. Bu
tür kursların sert�fikaları dereces�

akadem�k kabul ed�lemez.
Bununla b�rl�kte, belge, temel eğ�t�m

öğretmen� veya meslek� alanda
özgeçm�şe olumlu etk� eder. Yönet�m 

ya da b�lg� teknoloj�s� belges� g�b�
belgelerd�r.

Meslek� ve Tekn�k
Ortaöğret�m

Tablo 14:   Yükseköğret�m ulusal g�r�ş sınavı (ENEM) soruların sorulduğu alanlar ve alanlara a�t dersler 

Alan Alana ait dersler 

Beşeri Bilimleri ve Teknolojiler  Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Sosyoloji 

Fen Bilim ve Teknolojiler  Kimya Fizik ve Biyoloji 

Diller- Yazma ve Teknoloji  Dili ve Kodları Portekizli Dili, Edebiyat, Yabancı Dil  (İngilizce veya İspanyolca), Sanat, 
Beden Eğitimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri  

Matematik ve Teknoloji  Matematik 

Sınav uygulamasının �lk gününde fen b�l�mler� ve teknoloj�ler� alanında olur ve 4 saat 30 dak�ka sürer.
Sınav uygulamasının �k�nc� gününde d�ller, yazma ve teknoloj� d�l� ve kodları, matemat�k ve teknoloj� 
testler� 5 saat 30 dak�ka sürer.
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Özel Kurs Programları
Özel kurs programları (Cursos de espec�al�zação) 
genell�kle meslek� programları kapsamaktadır. Bu 
programlar Eğ�t�m Bakanlığınca akred�te ed�l�rler. Bu 
kurs programını tamamlayanlara  (Cert�ficado de 
Espec�al�zação) sert�fika ver�l�r.

İk� Yıllık Programlar 
İk� Yıllık Programlar (Mestrado programları, 18-24 
aylık) özell�kle yabancı d�l becer�s� gerekt�ren 
teor�ler, araştırmalar ve deneylere yoğunlaşmak-
tadır. Çalışmanın sonunda b�r tez hazırlanması 
gerekmekted�r. Tez sonunda (Mestre) sert�fika 
alınmaktadır.

Doktora 
Doktora  (Doutorado-4 Yıl)  programa kayıt �ç�n 
mastır programını tamamlamak gerek�r. Mezun 
olanlar doktora (Doutor)  d�ploması alırlar (Stanek, 
2013).

Meslek� Yükseköğret�m
Farklı �ş kolları �ç�n yüksek eğ�t�m ün�vers�te olmayan 
kuruluşlar tarafından ver�lmekted�r. Programların 
süres� genell�kle 3 yıldır. Meslek� ve tekn�k eğ�t�mle 
�lg�lenenler bu eğ�t�m� ülken�n bütün eyaletler�nde 
bulunan Federal Eğ�t�m, B�l�m ve Teknoloj� 
Kuruluşun'da alab�l�rler.

2008 Aralık ayından ber� bu kuruluşlar aşağıdak� 
g�b�d�r: 

Ÿ 31  Federal Teknoloj� Eğ�t�m Merkez�
Ÿ 75 Merkeze Bağlı Olmayan Eğ�t�m B�r�m�
Ÿ 39 Tarım Tekn�k Okulu
Ÿ 7 Federal Tekn�k Okulu
Ÿ 8 Ün�vers�telere Bağlı Okul ve 1 tane Federal 

Teknoloj� Ün�vers�tes�

F - ÖĞRETMEN EĞİTİM

Ulusal Eğ�t�m Rehber� ve Çerçeve Kanunu’nda (Le� 
de D�retr�zes e Üs da Educaçao-LBD) eğ�t�m 
kademeler�ne göre öğretmen olab�lme şartları 
bel�rlenm�şt�r.

Öğretmen eğ�t�m� en öneml� öncel�klerden b�r� olup 
öğretmen olab�lmek �ç�n eğ�t�m kademeler�ne göre 
b � r  yükseköğre t �m  oku lunu  tamamlamak 
gerekmekted�r. Yükseköğret�m� tamamlayan 
öğretmen adayları en az 300 saat �ş başı eğ�t�m�n� de 
tamamlamak zorundadırlar. 

Temel eğ�t�m kademes�nde öğretmenl�k yapab�lmek 
�ç�n en az 3 yıllık l�sans sev�yes�nde eğ�t�m alınması 
gerekmekted�r. Mezun olanlara temel eğ�t�m 1-4. 
sınıfta öğretmenl�k yapab�l�r d�ploması (the D�ploma 
de Professor de Ens�no de 1 Grau, 1a á 4a sér�es) 
ver�lmekted�r.

Temel eğ�t�m 2. kademe, okul önces� ve özel eğ�t�m 
beş�nc� ve altıncı sınıflarda öğretmen olmaya hak 
kazanmak �ç�n 3-4 yı l l ık eğ�t �m gerekl �d�r. 
Ortaöğret�m �ç�n �se en az 3-4 yıllık bakalorya veya 
l�sans dereces� gerekmekted�r.

Öğretmenler 40 saat/hafta eğ�t�m faal�yet�nde 
bulunurlar. Eğ�t�m�n üçte �k�s�n�n yüz yüze öğrenc� �le 
eğ�t�m yapılması esastır. Üçte b�r� �se sınıfa hazırlık ve 
pedagoj�k eğ�t�mle geçmekted�r.

Ün�vers�te eğ�t�m�, l�sans ve l�sansüstü eğ�t�m olarak 
ver�lmekted�r. Eğ�t�mler yükseköğret�m enst�tüler� ve 
ün�vers�telerde ver�lmekted�r. Bunlar;

Ÿ Ün�vers�teler (Un�vers�dades): Çok sayıda l�sans 
ve l�sansüstü programı sunar.

Ÿ Federasyon Okulları (Federaçoes de escolas): 
Küçük eğ�t�m kurumlarıdır. Ün�vers�ten�n 
sunduğu programları sunab�l�rler.

Ÿ İzole Okullar veya Fakülteler (Escolas �solades 
or faculdades- �solated schools): Bunlar küçük 
okullar olup b�r veya �k� programda eğ�t�m ver�rler.

Yükseköğret�mde 15 saat b�r kred�ye denk 
gelmekted�r. 2000 �le 2010 yılı karşılaştırıldığında 
her yıl yaklaşık % 9 b�r büyüme �le 2010 yılında 6,4 
m�lyon öğrenc�ye ulaşılmış olup bunun % 74'ü özel 
okullarda eğ�t�me devam etmekted�r (Garc�a, 2012).

Yükseköğret�mde eğ�t�m üç sev�yede ver�lmekted�r. 
Önl�sans, l�sans ve l�sansüstü eğ�t�md�r (Garc�a, 
2012).

Önl�sans sev�yes�: 100-160 kred�l�k 2-3 yıllık 
program şekl�nded�r. Bunlar, genell�kle, pazarlama, 
k�mya, radyoloj�, b�l�ş�m ve mutfak kültürü vb. 
alanlardadır.

L�sans: 160-480 kred�l�k 3 �la 6 yıl boyunca devam 
eden programlardır. Bazı alanları �se �şletme, hukuk, 
mühend�sl�k, ps�koloj�, hemş�rel�k ve muhasebe g�b� 
kar�yerler� �çer�r. Örneğ�n �şletme alanında 4 yıl 
boyunca 200 kred� �le l�sans dereces� alınab�l-
mekted�r. Tıp fakültes�nde �se 6 yıl boyunca 480 
kred� �le b�r l�sans dereces� alınmaktadır.
 
Yükseköğret�m kurumu sayısı 2010 yılında 2,378 
olup bunlar kamu ve özel sektöre a�t olmak üzere �k� 
t�pt�r (Garc�a, 2012). Bunlar;

Ÿ Kamu kurumları: L�sans sev�yes�nde kayıtlı 
öğrenc�ler�n % 26 �le tüm kurumların % 12's�n� 
tems�l ed�p merkez� hükümet�n sorumlulu-
ğundadır.

Ÿ Özel kurumlar: L�sans sev�yes�nde kayıtlı 
öğrenc�ler�n % 74'ü �le tüm kurumların % 88'�n� 
tems�l eden dernekler, ş�rketler ya da a�leler 
tarafından yönet�lmekted�r. Bu kurumların 
yaklaşık 2/3's� kar amacı gütmeyen kurumlardır.

Akadem�k sev�yede kurumlar üç şek�lde kategor�ze 
ed�leb�l�r. 

Ÿ Kolej: Genell�kle küçük kurumlardır. 2010 yılı 
�t�barıyla 2.062 kolej (toplamın % 87's�) 1,9 m�lyon 
öğrenc� l�sans eğ�t�m�ne (% 34)  katılmaktadır.

Ÿ Ün�vers�te Merkez�: Orta sev�ye kurumlardır.  
%15'�n�n tam zamanlı fakülte olmak zorunluluğu 
vardır. Ün�vers�te merkez� olab�lmek �ç�n en az 6 
y ı l l ı k  eğ � t �m  yapan  b � r  ko le j � n  o lmas ı 
gerekmekted�r. 2010 yılında 126 ün�vers�te 
merkez�  ve 0,7 m�lyon öğrenc�s�  vardır.

Ÿ Ün�vers�te: Genell�kle büyük kurumlardır. 
Ün�vers�tede AR-GE bölümün olmasının yanı sıra, 
eğ�t�m personel�n % 33'nün tam zamanlı çalışması 
gerekmekted�r. Bununla b�rl�kte yapması en az 12 
yıl eğ�t�m yapıyor olması gerekmekted�r. 190 (% 8) 
ün�vers�te bulunmakta olup kayıtlı öğrenc� sayısı 
2.800.000 c�varındadır.

L�sans (Graduação) sev�yes�nde eğ�t�m, 4-6 yıllık 
eğ�t�m programını kapsamaktadır. Mezun olunca 
Bakolarya veya L�sans d�ploması alınır.

Kolejler, ün�vers�te merkezler� ve ün�vers�teler
Brez�lya’dak� akadem�k sev�yedek� eğ�t�m kurumlarıdır.



B
R

IC
S

 Ü
lk

el
er

�n
de

 E
ğ�

t�
m

 S
�s

te
m

�
B

R
EZ

İL
YA

32

B
R

IC
S

 Ü
lk

el
er

�n
de

 E
ğ�

t�
m

 S
�s

te
m

�
B

R
EZ

İL
YA

33

B
R

I
C

S

B
R

I
C

S

Özel Kurs Programları
Özel kurs programları (Cursos de espec�al�zação) 
genell�kle meslek� programları kapsamaktadır. Bu 
programlar Eğ�t�m Bakanlığınca akred�te ed�l�rler. Bu 
kurs programını tamamlayanlara  (Cert�ficado de 
Espec�al�zação) sert�fika ver�l�r.

İk� Yıllık Programlar 
İk� Yıllık Programlar (Mestrado programları, 18-24 
aylık) özell�kle yabancı d�l becer�s� gerekt�ren 
teor�ler, araştırmalar ve deneylere yoğunlaşmak-
tadır. Çalışmanın sonunda b�r tez hazırlanması 
gerekmekted�r. Tez sonunda (Mestre) sert�fika 
alınmaktadır.

Doktora 
Doktora  (Doutorado-4 Yıl)  programa kayıt �ç�n 
mastır programını tamamlamak gerek�r. Mezun 
olanlar doktora (Doutor)  d�ploması alırlar (Stanek, 
2013).

Meslek� Yükseköğret�m
Farklı �ş kolları �ç�n yüksek eğ�t�m ün�vers�te olmayan 
kuruluşlar tarafından ver�lmekted�r. Programların 
süres� genell�kle 3 yıldır. Meslek� ve tekn�k eğ�t�mle 
�lg�lenenler bu eğ�t�m� ülken�n bütün eyaletler�nde 
bulunan Federal Eğ�t�m, B�l�m ve Teknoloj� 
Kuruluşun'da alab�l�rler.

2008 Aralık ayından ber� bu kuruluşlar aşağıdak� 
g�b�d�r: 

Ÿ 31  Federal Teknoloj� Eğ�t�m Merkez�
Ÿ 75 Merkeze Bağlı Olmayan Eğ�t�m B�r�m�
Ÿ 39 Tarım Tekn�k Okulu
Ÿ 7 Federal Tekn�k Okulu
Ÿ 8 Ün�vers�telere Bağlı Okul ve 1 tane Federal 

Teknoloj� Ün�vers�tes�

F - ÖĞRETMEN EĞİTİM

Ulusal Eğ�t�m Rehber� ve Çerçeve Kanunu’nda (Le� 
de D�retr�zes e Üs da Educaçao-LBD) eğ�t�m 
kademeler�ne göre öğretmen olab�lme şartları 
bel�rlenm�şt�r.

Öğretmen eğ�t�m� en öneml� öncel�klerden b�r� olup 
öğretmen olab�lmek �ç�n eğ�t�m kademeler�ne göre 
b � r  yükseköğre t �m  oku lunu  tamamlamak 
gerekmekted�r. Yükseköğret�m� tamamlayan 
öğretmen adayları en az 300 saat �ş başı eğ�t�m�n� de 
tamamlamak zorundadırlar. 

Temel eğ�t�m kademes�nde öğretmenl�k yapab�lmek 
�ç�n en az 3 yıllık l�sans sev�yes�nde eğ�t�m alınması 
gerekmekted�r. Mezun olanlara temel eğ�t�m 1-4. 
sınıfta öğretmenl�k yapab�l�r d�ploması (the D�ploma 
de Professor de Ens�no de 1 Grau, 1a á 4a sér�es) 
ver�lmekted�r.

Temel eğ�t�m 2. kademe, okul önces� ve özel eğ�t�m 
beş�nc� ve altıncı sınıflarda öğretmen olmaya hak 
kazanmak �ç�n 3-4 yı l l ık eğ�t �m gerekl �d�r. 
Ortaöğret�m �ç�n �se en az 3-4 yıllık bakalorya veya 
l�sans dereces� gerekmekted�r.

Öğretmenler 40 saat/hafta eğ�t�m faal�yet�nde 
bulunurlar. Eğ�t�m�n üçte �k�s�n�n yüz yüze öğrenc� �le 
eğ�t�m yapılması esastır. Üçte b�r� �se sınıfa hazırlık ve 
pedagoj�k eğ�t�mle geçmekted�r.

Ün�vers�te eğ�t�m�, l�sans ve l�sansüstü eğ�t�m olarak 
ver�lmekted�r. Eğ�t�mler yükseköğret�m enst�tüler� ve 
ün�vers�telerde ver�lmekted�r. Bunlar;

Ÿ Ün�vers�teler (Un�vers�dades): Çok sayıda l�sans 
ve l�sansüstü programı sunar.

Ÿ Federasyon Okulları (Federaçoes de escolas): 
Küçük eğ�t�m kurumlarıdır. Ün�vers�ten�n 
sunduğu programları sunab�l�rler.

Ÿ İzole Okullar veya Fakülteler (Escolas �solades 
or faculdades- �solated schools): Bunlar küçük 
okullar olup b�r veya �k� programda eğ�t�m ver�rler.

Yükseköğret�mde 15 saat b�r kred�ye denk 
gelmekted�r. 2000 �le 2010 yılı karşılaştırıldığında 
her yıl yaklaşık % 9 b�r büyüme �le 2010 yılında 6,4 
m�lyon öğrenc�ye ulaşılmış olup bunun % 74'ü özel 
okullarda eğ�t�me devam etmekted�r (Garc�a, 2012).

Yükseköğret�mde eğ�t�m üç sev�yede ver�lmekted�r. 
Önl�sans, l�sans ve l�sansüstü eğ�t�md�r (Garc�a, 
2012).

Önl�sans sev�yes�: 100-160 kred�l�k 2-3 yıllık 
program şekl�nded�r. Bunlar, genell�kle, pazarlama, 
k�mya, radyoloj�, b�l�ş�m ve mutfak kültürü vb. 
alanlardadır.

L�sans: 160-480 kred�l�k 3 �la 6 yıl boyunca devam 
eden programlardır. Bazı alanları �se �şletme, hukuk, 
mühend�sl�k, ps�koloj�, hemş�rel�k ve muhasebe g�b� 
kar�yerler� �çer�r. Örneğ�n �şletme alanında 4 yıl 
boyunca 200 kred� �le l�sans dereces� alınab�l-
mekted�r. Tıp fakültes�nde �se 6 yıl boyunca 480 
kred� �le b�r l�sans dereces� alınmaktadır.
 
Yükseköğret�m kurumu sayısı 2010 yılında 2,378 
olup bunlar kamu ve özel sektöre a�t olmak üzere �k� 
t�pt�r (Garc�a, 2012). Bunlar;

Ÿ Kamu kurumları: L�sans sev�yes�nde kayıtlı 
öğrenc�ler�n % 26 �le tüm kurumların % 12's�n� 
tems�l ed�p merkez� hükümet�n sorumlulu-
ğundadır.

Ÿ Özel kurumlar: L�sans sev�yes�nde kayıtlı 
öğrenc�ler�n % 74'ü �le tüm kurumların % 88'�n� 
tems�l eden dernekler, ş�rketler ya da a�leler 
tarafından yönet�lmekted�r. Bu kurumların 
yaklaşık 2/3's� kar amacı gütmeyen kurumlardır.

Akadem�k sev�yede kurumlar üç şek�lde kategor�ze 
ed�leb�l�r. 

Ÿ Kolej: Genell�kle küçük kurumlardır. 2010 yılı 
�t�barıyla 2.062 kolej (toplamın % 87's�) 1,9 m�lyon 
öğrenc� l�sans eğ�t�m�ne (% 34)  katılmaktadır.

Ÿ Ün�vers�te Merkez�: Orta sev�ye kurumlardır.  
%15'�n�n tam zamanlı fakülte olmak zorunluluğu 
vardır. Ün�vers�te merkez� olab�lmek �ç�n en az 6 
y ı l l ı k  eğ � t �m  yapan  b � r  ko le j � n  o lmas ı 
gerekmekted�r. 2010 yılında 126 ün�vers�te 
merkez�  ve 0,7 m�lyon öğrenc�s�  vardır.

Ÿ Ün�vers�te: Genell�kle büyük kurumlardır. 
Ün�vers�tede AR-GE bölümün olmasının yanı sıra, 
eğ�t�m personel�n % 33'nün tam zamanlı çalışması 
gerekmekted�r. Bununla b�rl�kte yapması en az 12 
yıl eğ�t�m yapıyor olması gerekmekted�r. 190 (% 8) 
ün�vers�te bulunmakta olup kayıtlı öğrenc� sayısı 
2.800.000 c�varındadır.

L�sans (Graduação) sev�yes�nde eğ�t�m, 4-6 yıllık 
eğ�t�m programını kapsamaktadır. Mezun olunca 
Bakolarya veya L�sans d�ploması alınır.

Kolejler, ün�vers�te merkezler� ve ün�vers�teler
Brez�lya’dak� akadem�k sev�yedek� eğ�t�m kurumlarıdır.
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Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Öğretmenler� ve 
Eğ�tmenler�n�n Eğ�t�m�

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m öğretmenler�n� de 
kapsayan öğretmenler aşağıdak� yolları tak�p 
ederek profesyonell�ğe geçeb�l�rler 
(UNESCO-UNEVOC, 2015): 

Ÿ Mag�ster�o, 2. Sev�ye 4 yıllık program 
Ÿ L�cenc�atura Plena, 4 yıllık ün�vers�te programı
Ÿ Pedagoj� alanı, 4 yıllık ün�vers�te programı

Son zamanlara kadar pek çok alanda öğretmenler 
sadece l�se eğ�t�m� alırlardı. 1996 Ulusal Eğ�t�m�n 
D�rekt�fler� ve Temeller� Kanunu öğretmenler�n 
ün�vers�te eğ�t�m� alması gerekl�l�ğ�n� d�le get�rd�. Her 
eyalet ve beled�ye kanunları öğretmenler �ç�n 
kar�yer yolları oluşturmuştur.

Öğretmen olmak �ç �n eğ�t �m gerekl � l �k ler � 
yükselt�lm�ş ve h�zmet önces� ve h�zmet�ç� öğretmen 
eğ�t�mler� ücrets�z olarak düzenlenmekted�r.

Öğretmenler�n yeterl�l�kler� öneml� b�r konu olup 
Eğ�t�m Bakanlığı'nın öncel�ğ� olmaya devam 
etmekted�r. Eğ�t�m Bakanlığı hem �çer�ğ� hem de 
pedagoj�y� kapsayan kred�lend�rmeye ve yen� b�r 
sınava bağlı olarak yen� b�r kar�yer yolu �le �lg�l� 
standartlar oluşturmaya çalışmaktadır. Eyaletler, 
öğretmen yeterl�l�kler�ne h�tap eden farklı stratej�ler 
kullanmaktadır. Bazıları h�zmettek� öğretmenler �le 
�lg�l� etk�l� eğ�t�m yolu gel�şt�rmek �ç�n federal 

ün�vers�teler ve S�v�l Toplum Kuruluşları �le 
çalışmaktadırlar. 

Buna �laveten, Eğ�t�m Bakanlığı bel�rl� d�s�pl�nlerdek� 
ve yerleş�m bölgeler�ndek� kal�fiye okul öğretmen� 
açığını doldurmak �ç�n öğretmen eğ�t�m programları 
düzenlemekted�r. Bu programlar öğret�m yöntem ve 
tekn�kler �  odakl ı  teor �k ve prat �k b� lg� ler � 
�çermekted�r. Programın süres� en az 540 saatt�r.
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Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Öğretmenler� ve 
Eğ�tmenler�n�n Eğ�t�m�

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m öğretmenler�n� de 
kapsayan öğretmenler aşağıdak� yolları tak�p 
ederek profesyonell�ğe geçeb�l�rler 
(UNESCO-UNEVOC, 2015): 

Ÿ Mag�ster�o, 2. Sev�ye 4 yıllık program 
Ÿ L�cenc�atura Plena, 4 yıllık ün�vers�te programı
Ÿ Pedagoj� alanı, 4 yıllık ün�vers�te programı

Son zamanlara kadar pek çok alanda öğretmenler 
sadece l�se eğ�t�m� alırlardı. 1996 Ulusal Eğ�t�m�n 
D�rekt�fler� ve Temeller� Kanunu öğretmenler�n 
ün�vers�te eğ�t�m� alması gerekl�l�ğ�n� d�le get�rd�. Her 
eyalet ve beled�ye kanunları öğretmenler �ç�n 
kar�yer yolları oluşturmuştur.

Öğretmen olmak �ç �n eğ�t �m gerekl � l �k ler � 
yükselt�lm�ş ve h�zmet önces� ve h�zmet�ç� öğretmen 
eğ�t�mler� ücrets�z olarak düzenlenmekted�r.

Öğretmenler�n yeterl�l�kler� öneml� b�r konu olup 
Eğ�t�m Bakanlığı'nın öncel�ğ� olmaya devam 
etmekted�r. Eğ�t�m Bakanlığı hem �çer�ğ� hem de 
pedagoj�y� kapsayan kred�lend�rmeye ve yen� b�r 
sınava bağlı olarak yen� b�r kar�yer yolu �le �lg�l� 
standartlar oluşturmaya çalışmaktadır. Eyaletler, 
öğretmen yeterl�l�kler�ne h�tap eden farklı stratej�ler 
kullanmaktadır. Bazıları h�zmettek� öğretmenler �le 
�lg�l� etk�l� eğ�t�m yolu gel�şt�rmek �ç�n federal 

ün�vers�teler ve S�v�l Toplum Kuruluşları �le 
çalışmaktadırlar. 

Buna �laveten, Eğ�t�m Bakanlığı bel�rl� d�s�pl�nlerdek� 
ve yerleş�m bölgeler�ndek� kal�fiye okul öğretmen� 
açığını doldurmak �ç�n öğretmen eğ�t�m programları 
düzenlemekted�r. Bu programlar öğret�m yöntem ve 
tekn�kler �  odakl ı  teor �k ve prat �k b� lg� ler � 
�çermekted�r. Programın süres� en az 540 saatt�r.
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Ÿ The UNESCO Inst�tute for Stat�st�cs (UIS), data Center, 

http://www.u�s.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.aspx?code=BRA&reg�oncode=40520
Ÿ CICIC - The Canad�an Informat�on Centre for Internat�onal Credent�als, Country Educat�on Profiles (EN, 

FR), http://www.c�c�c.ca/853/Assessor/�ndex.canada
Ÿ CIMEA - Worldw�de database of Un�vers�ty Grad�ng Systems, http://c�mea.�t/maclaude.aspx?IDC=2732
Ÿ NAFSA - Gu�de to Educat�on Systems Around the World, 

http://www.nafsa.org/Resource_L�brary_Assets/Publ�cat�ons_L�brary/Onl�ne_Gu�de_to_Educat�onal_Sy
stems_Around_the_World/

Ÿ Nord�c Nat�onal Recogn�t�on Informat�on Centres (NORRIC) - Countr�es and reg�ons (Study V�s�ts) (SE, 
EN), http://norr�c.org/publ�cat�ons/publ�cat�ons#systems

Ÿ NUFFIC - Country modules (EN, NL), https://www.nuff�c.nl/en/d�ploma-recogn�t�on/fore�gn-educat�on-
systems/fore�gn-educat�on-systems

Ÿ INEP-Inst�tuto Nac�onal de Estudos e Pesqu�sas Educac�ona�s Anís�o Te�xe�ra, http://portal.�nep.gov.br/
Ÿ M�n�stér�o da Educação (M�n�stry of Educat�on): http://www.mec.gov.br/ (In Portuguese. Last checked: 

February 2015.
Ÿ M�n�stér�o da Educação, Estatíst�cas, 

http://portal.mec.gov.br/�ndex.php?opt�on=com_content&v�ew=art�cle&�d=208&Item�d=267
Ÿ M�n�stér�o da Educação, Publ�cações (Secad�), 

http://portal.mec.gov.br/�ndex.php?opt�on=com_content&v�ew=art�cle&�d=13165&Item�d=913 (Er�ş�m 
tra�h�: 1 Ocak 2015).



İç�ndek�ler

Ülkeler�nde 
Eğ�t�m 

S�stem�

Rusya
Eğ�t�m S�stem�

A
B
C
D
E
F

RUSYA FEDERASYONU’NUN GENEL GÖRÜNÜMÜ 
RUSYA FEDERASYONU EĞİTİMİNE BAKIŞ 
EĞİTİM SÜRECİ
EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE MÜFREDAT 
YÜKSEKÖĞRETİM
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
KAYNAKÇA 

41
45
48
53
63
64
68

R I C SB



İç�ndek�ler

Ülkeler�nde 
Eğ�t�m 

S�stem�

Rusya
Eğ�t�m S�stem�

A
B
C
D
E
F

RUSYA FEDERASYONU’NUN GENEL GÖRÜNÜMÜ 
RUSYA FEDERASYONU EĞİTİMİNE BAKIŞ 
EĞİTİM SÜRECİ
EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE MÜFREDAT 
YÜKSEKÖĞRETİM
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
KAYNAKÇA 

41
45
48
53
63
64
68

R I C SB



RUSYA FEDERASYONU
HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Nüfusu 146.8 M�lyon  (2017)

Yüzölçümü

Yönet�m�

Başkent�

M�ll� Gel�r

K�ş� Başına Düşen M�ll� Gel�r

Okul Önces� Eğ�t�m

Temel Eğ�t�m B�r�nc� Kademe
(İlkokul)

Ortaöğret�m Kademe
(L�se)

Kolejler/Ün�vers�te

Zorunlu Eğ�t�m Süres�

17,098,242 km²

Federat�f Cumhur�yet

Moskova

1.53 Tr�lyon (GSYMH) (2017)

$ 10.608 (2017)

3-6 yaş arası grubu kapsamaktadır.

6-10  yaş grubu arasını kapsamakta olup 4 yıldır 
(1-4. Sınıf).

15-17 yaş grubunu kapsamakta olup 2 yıldır 
(10 ve 11. Sınıf).
L�se
Gynas�um
Meslek� Tekn�k (Profess�onal techn�cal uch�l�shche 
(PTUs)
Meslek� ve tekn�k ortaöğret�m l�ses� 
(secondary profess�onal techn�cal uch�l�shche SPTUs)

Meslek Yüksek Enst�tüler�
Ün�vers�teler
Kolejler 2+ yıllık program
Akadem�ler

11 yıldır. (6-17 yaş grubu arası), 2009-2010 Eğ�t�m 
Öğret�m yılından �t�baren. 
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(Ortaokul)

(10-15 yaş grubu arası) 5 yıl.
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A-RUSYA FEDERASYONU’NUN 
GENEL GÖRÜNÜMÜ

Rusya Federasyonu, batıda Urallar üzer�nden 
Moskova’ya ve S�b�rya ovalarına, doğuda �se 
Okhotsk Den�z�ne kadar uzanmaktadır. Avrupa 
Rusya’sı �le S�b�rya arasındak� sınır Ural Dağları ve 
Manych çukurluğu �le ç�z�lmekted�r. Avrupa Rusya’sı, 
Kuzey Kutup Den�z�nden başlayıp orta Rusya 
yükselt�ler� üzer�nden Karaden�z, Kuzey Ka�asya ve 
Hazar Den�z�ne kadar uzanan b�r bölgeye 
yayılmaktadır.  Ruslar Slav soylu b�r halktır. Rusya’nın 
b�l�nen tar�h� 5. yüzyılda batıdan Rusya topraklarına 
g�ren Slav kab�leler�yle başlar. İlk Rus Devlet� 9. 
yüzyılda İskand�navlar tarafından kurulmuştur.  Bu 
yüzyılda, İskand�navya’dan gelen V�k�ng kab�leler� 
güneye, Avrupa Rusya’sına doğru, Baltık ve 
Karaden�ze bağlanan ana suyollarını tak�p ederek 
hareket etm�şlerd�r. Slavlar s�yas� otor�tes�n� kabul 
ett�ren ve Novgorod Şehr�ne yerleşerek burasını 
başkent �lan eden Knez Rur�k, 862'de Novgorod 
Knezl�ğ�'n� kurmuştur. Devlet�n merkez� Novgorod ve 
K�ev’de yer almaktaydı (Boğaz, 2011, s. 6-7). 

K�ev, Rusları 862 ve 904-907 yıllarında İstanbul’a 
seferler düzenlem�ş, bu sefereler başarısızlıkla 
sonuçlansa da Ruslar �le B�zans İmparatorluğu 
arasındak� etk�leş�m� artırmıştır. Knez Vlad�m�r, 988 
yılında Ortodoks Hr�st�yanlığı kabul ederek devlet�n 
resm� d�n� hal�ne get�rm�ş, �lerleyen yıllarda Rus halkı 
da k�tleler hal�nde Hr�st�yanlığı seçm�şt�r. 1037 yılında 
K�ev’de İstanbul Patr�khanes�’ne bağlı olarak kurulan 
Rus Ortodoks K�l�ses� 1589 yılında bağımsız k�l�seye 
dönüşmüştür (T.C. Moskova Büyükelç�l�ğ�, 2015). 
Rusya, 1223 yı l ından � t �baren Moğol/Tatar 
hâk�m�yet�ne g�rmeye başlamış, 1480 yılına kadar 
Knezl�kler Moğollara ve daha sonra da Altın Ordu 
Devlet�ne verg� ödem�şt�r. Rus Knezl�kler�n�n 
aralarındak� rekabetler neden�yle b�rl�kte hareket 
etmekte güçlük çekt�kler� bu dönemde, Rus 
Ortodoks K�l�ses�’n�n 1299 yılında K�ev’den 
Moskova’ya nakled�lmes�n�n de etk�s�yle öne 
çıkmaya başlayan Moskova Knezl�ğ�, 1382 yılında 
Bulkovo Savaşı’nda Altın Ordu Devlet�’n�n yen�lg�ye 
uğratılmasıyla gücünü pek�şt�rm�ş, evl�l�k, satın alma 
ve savaşlar yoluyla d�ğer Rus Knezl�kler�n�n 
topraklarını da alarak gen�şlem�şt�r (T.C. Moskova 
Büyükelç�l�ğ�, 2015).

1453 yıl ında İstanbul’un Türkler tarafından 
fethed�lmes�n�n ardından Moskova Knezl�ğ�’n�n 
Ortodoksluğun koruyucusu olduğu ve III. Roma’nın 
Moskova tarafından tems�l ed�ld�ğ� düşünces� kabul 
görmüş,  devlet  kurumlar ı  güçlend�r � lerek 
merkez�leşme sağlanmış ve Moskova Knezler� 
İmparatorun eş�t� sayılan Çar unvanı �le anılmaya 
başlamışlardır.

Korkunç (Grozn�) lakaplı IV. Ivan dönem�nde (1533-
1584) Kazan, Astrahan ve S�b�rya Hanlıklarının 

fethed�lmes�yle b�rl�kte doğuya doğru gen�şlemes�n� 
sürdüren Rusya �mparatorluk hal�ne gelm�ş, bu 
gen�şlemen�n neden olduğu mal� külfet ve sosyal 
sorunlar 16. yüzyıl ın başlarında görülen �ç 
karışıklıklara zem�n hazırlamıştır. IV. Ivan’ın ölümü 
üzer�ne başlayan �syan ve karışıklar Polonya’nın 
Rusya’yı �şgal etmes�ne neden olmuş, Prens Dm�tr� 
Pojarsk�’n�n önderl�ğ�nde d�renen Rus halkı 
Moskova’ya kadar ulaşan Polonya �şgal�n� 1612 
yılında sona erd�rm�şt�r. Polonya �şgal�n�n ardından 
1613 yılında tüm eyaletler�n tems�lc�ler�n�n katılımıyla 
toplanan mecl�s M�ha�l Romanov’u Çar �lan etm�ş, 
böylece 300 yıldan fazla sürecek Romanovlar 
dönem� başlamıştır.

1699 yılında Çar olan ve Büyük Petro olarak anılan I. 
Petro, b�r d�z� reform gerçekleşt�rerek Rus 
modernleşmes�n�n öncülüğünü yapmış, Hollanda’ya 
gerçekleşt�rd�ğ� seyahatler�n de etk�s�yle den�zc�l�ğe 
önem verm�ş, başkent� kend� adıyla kurulan St. 
Pe tersburg ’a  nak le tm�ş t � r  (T.C .  Moskova 
Büyükelç�l�ğ�, 2015).

Rus İmparatorluğu Avrupa’da ve Ka�aslarda 
gen�şlemes�n� sürdürmüş, b�lhassa Büyük Kater�na 
olarak anılan Çar�çe II. Kater�na (1762-1796) 
dönem�nde Avrupa’nın büyük devletler�nden b�r� 
hal�ne gelm�şt�r (T.C. Moskova Büyükelç�l�ğ�, 2015).

Rusya, Napolyon Savaşları sırasında Fransız 
ordular ın ın �şgal �ne uğramış,  1812 y ı l ında 
Moskova’ya g�ren Fransız b�rl�kler� 5 hafta sonra ger� 
çek�lmek durumunda kalmış, Rus ordusu 1813 yılında 
Prusya ordusu �le b�rl�kte Par�s’e kadar �lerlem�şt�r. 
Savaş sonrası dönemde Avrupa d�plomas�s�ndek� 
rolünü güçlend�ren Rusya 1814 yılında Prusya, 
İng�ltere ve Avusturya �le b�rl�kte Dörtlü İtt�fak’a 
katılmış, Çar I. Aleksander 1815 yılında toplanan 
V�yana Kongres�’n�n etk�n aktörler�nden b�r� 
olmuştur.

D�ğer yandan Fransız İht�lal�yle b�rl�kte Avrupa’da 
yayılan yen� fik�rler Rus toplumunu da etk�lem�ş, 
anayasal hükümet kurulması, hak ve özgürlükler�n 
gel�şt�r�lmes� ve Panslav�zm düşünces� toplumda 
taban bulmaya başlamıştır. 1825 yılında Çar I. 
Aleksander’ın ölümü üzer�ne büyük oğlu Konstant�n 
yer�ne küçük oğlu N�kolay’ın tahta çıkması bazı 
subaylar tarafından protesto ed�lm�ş, anayasal 
monarş� taleb� bastırılarak �syancılar S�b�rya’ya 
sürülmüştür. Aralık ayında meydana gelen bu had�se 
Dekabr�st Ayaklanma olarak anılmaktadır. 1861 
yılında serfl�k kaldırılmış, 1905 yılında Rusya-
Japonya Savaşı’nın ardından yaşanan �ç kargaşa ve 
Kanlı Pazar olarak b�l�nen olayların ardından, Rus 
İmparatorluğu Devlet Duması adıyla kurulan 
Pa r lamentoyu  top lamış t ı r  ( T.C .  Moskova 
Büyükelç�l�ğ�, 2015).

Panslav�st  akımlar ın etk�s�yle 19.  yüzyı lda 
Balkanlardak� Slav/Ortodoks m�lletler�n bağımsızlığı 
mücadeles�ne destek veren Rusya, B�r�nc� Dünya 
Savaşı’nın başlamasına neden olan Avusturya-
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A-RUSYA FEDERASYONU’NUN 
GENEL GÖRÜNÜMÜ

Rusya Federasyonu, batıda Urallar üzer�nden 
Moskova’ya ve S�b�rya ovalarına, doğuda �se 
Okhotsk Den�z�ne kadar uzanmaktadır. Avrupa 
Rusya’sı �le S�b�rya arasındak� sınır Ural Dağları ve 
Manych çukurluğu �le ç�z�lmekted�r. Avrupa Rusya’sı, 
Kuzey Kutup Den�z�nden başlayıp orta Rusya 
yükselt�ler� üzer�nden Karaden�z, Kuzey Ka�asya ve 
Hazar Den�z�ne kadar uzanan b�r bölgeye 
yayılmaktadır.  Ruslar Slav soylu b�r halktır. Rusya’nın 
b�l�nen tar�h� 5. yüzyılda batıdan Rusya topraklarına 
g�ren Slav kab�leler�yle başlar. İlk Rus Devlet� 9. 
yüzyılda İskand�navlar tarafından kurulmuştur.  Bu 
yüzyılda, İskand�navya’dan gelen V�k�ng kab�leler� 
güneye, Avrupa Rusya’sına doğru, Baltık ve 
Karaden�ze bağlanan ana suyollarını tak�p ederek 
hareket etm�şlerd�r. Slavlar s�yas� otor�tes�n� kabul 
ett�ren ve Novgorod Şehr�ne yerleşerek burasını 
başkent �lan eden Knez Rur�k, 862'de Novgorod 
Knezl�ğ�'n� kurmuştur. Devlet�n merkez� Novgorod ve 
K�ev’de yer almaktaydı (Boğaz, 2011, s. 6-7). 

K�ev, Rusları 862 ve 904-907 yıllarında İstanbul’a 
seferler düzenlem�ş, bu sefereler başarısızlıkla 
sonuçlansa da Ruslar �le B�zans İmparatorluğu 
arasındak� etk�leş�m� artırmıştır. Knez Vlad�m�r, 988 
yılında Ortodoks Hr�st�yanlığı kabul ederek devlet�n 
resm� d�n� hal�ne get�rm�ş, �lerleyen yıllarda Rus halkı 
da k�tleler hal�nde Hr�st�yanlığı seçm�şt�r. 1037 yılında 
K�ev’de İstanbul Patr�khanes�’ne bağlı olarak kurulan 
Rus Ortodoks K�l�ses� 1589 yılında bağımsız k�l�seye 
dönüşmüştür (T.C. Moskova Büyükelç�l�ğ�, 2015). 
Rusya, 1223 yı l ından � t �baren Moğol/Tatar 
hâk�m�yet�ne g�rmeye başlamış, 1480 yılına kadar 
Knezl�kler Moğollara ve daha sonra da Altın Ordu 
Devlet�ne verg� ödem�şt�r. Rus Knezl�kler�n�n 
aralarındak� rekabetler neden�yle b�rl�kte hareket 
etmekte güçlük çekt�kler� bu dönemde, Rus 
Ortodoks K�l�ses�’n�n 1299 yılında K�ev’den 
Moskova’ya nakled�lmes�n�n de etk�s�yle öne 
çıkmaya başlayan Moskova Knezl�ğ�, 1382 yılında 
Bulkovo Savaşı’nda Altın Ordu Devlet�’n�n yen�lg�ye 
uğratılmasıyla gücünü pek�şt�rm�ş, evl�l�k, satın alma 
ve savaşlar yoluyla d�ğer Rus Knezl�kler�n�n 
topraklarını da alarak gen�şlem�şt�r (T.C. Moskova 
Büyükelç�l�ğ�, 2015).

1453 yıl ında İstanbul’un Türkler tarafından 
fethed�lmes�n�n ardından Moskova Knezl�ğ�’n�n 
Ortodoksluğun koruyucusu olduğu ve III. Roma’nın 
Moskova tarafından tems�l ed�ld�ğ� düşünces� kabul 
görmüş,  devlet  kurumlar ı  güçlend�r � lerek 
merkez�leşme sağlanmış ve Moskova Knezler� 
İmparatorun eş�t� sayılan Çar unvanı �le anılmaya 
başlamışlardır.

Korkunç (Grozn�) lakaplı IV. Ivan dönem�nde (1533-
1584) Kazan, Astrahan ve S�b�rya Hanlıklarının 

fethed�lmes�yle b�rl�kte doğuya doğru gen�şlemes�n� 
sürdüren Rusya �mparatorluk hal�ne gelm�ş, bu 
gen�şlemen�n neden olduğu mal� külfet ve sosyal 
sorunlar 16. yüzyıl ın başlarında görülen �ç 
karışıklıklara zem�n hazırlamıştır. IV. Ivan’ın ölümü 
üzer�ne başlayan �syan ve karışıklar Polonya’nın 
Rusya’yı �şgal etmes�ne neden olmuş, Prens Dm�tr� 
Pojarsk�’n�n önderl�ğ�nde d�renen Rus halkı 
Moskova’ya kadar ulaşan Polonya �şgal�n� 1612 
yılında sona erd�rm�şt�r. Polonya �şgal�n�n ardından 
1613 yılında tüm eyaletler�n tems�lc�ler�n�n katılımıyla 
toplanan mecl�s M�ha�l Romanov’u Çar �lan etm�ş, 
böylece 300 yıldan fazla sürecek Romanovlar 
dönem� başlamıştır.

1699 yılında Çar olan ve Büyük Petro olarak anılan I. 
Petro, b�r d�z� reform gerçekleşt�rerek Rus 
modernleşmes�n�n öncülüğünü yapmış, Hollanda’ya 
gerçekleşt�rd�ğ� seyahatler�n de etk�s�yle den�zc�l�ğe 
önem verm�ş, başkent� kend� adıyla kurulan St. 
Pe tersburg ’a  nak le tm�ş t � r  (T.C .  Moskova 
Büyükelç�l�ğ�, 2015).

Rus İmparatorluğu Avrupa’da ve Ka�aslarda 
gen�şlemes�n� sürdürmüş, b�lhassa Büyük Kater�na 
olarak anılan Çar�çe II. Kater�na (1762-1796) 
dönem�nde Avrupa’nın büyük devletler�nden b�r� 
hal�ne gelm�şt�r (T.C. Moskova Büyükelç�l�ğ�, 2015).

Rusya, Napolyon Savaşları sırasında Fransız 
ordular ın ın �şgal �ne uğramış,  1812 y ı l ında 
Moskova’ya g�ren Fransız b�rl�kler� 5 hafta sonra ger� 
çek�lmek durumunda kalmış, Rus ordusu 1813 yılında 
Prusya ordusu �le b�rl�kte Par�s’e kadar �lerlem�şt�r. 
Savaş sonrası dönemde Avrupa d�plomas�s�ndek� 
rolünü güçlend�ren Rusya 1814 yılında Prusya, 
İng�ltere ve Avusturya �le b�rl�kte Dörtlü İtt�fak’a 
katılmış, Çar I. Aleksander 1815 yılında toplanan 
V�yana Kongres�’n�n etk�n aktörler�nden b�r� 
olmuştur.

D�ğer yandan Fransız İht�lal�yle b�rl�kte Avrupa’da 
yayılan yen� fik�rler Rus toplumunu da etk�lem�ş, 
anayasal hükümet kurulması, hak ve özgürlükler�n 
gel�şt�r�lmes� ve Panslav�zm düşünces� toplumda 
taban bulmaya başlamıştır. 1825 yılında Çar I. 
Aleksander’ın ölümü üzer�ne büyük oğlu Konstant�n 
yer�ne küçük oğlu N�kolay’ın tahta çıkması bazı 
subaylar tarafından protesto ed�lm�ş, anayasal 
monarş� taleb� bastırılarak �syancılar S�b�rya’ya 
sürülmüştür. Aralık ayında meydana gelen bu had�se 
Dekabr�st Ayaklanma olarak anılmaktadır. 1861 
yılında serfl�k kaldırılmış, 1905 yılında Rusya-
Japonya Savaşı’nın ardından yaşanan �ç kargaşa ve 
Kanlı Pazar olarak b�l�nen olayların ardından, Rus 
İmparatorluğu Devlet Duması adıyla kurulan 
Pa r lamentoyu  top lamış t ı r  ( T.C .  Moskova 
Büyükelç�l�ğ�, 2015).

Panslav�st  akımlar ın etk�s�yle 19.  yüzyı lda 
Balkanlardak� Slav/Ortodoks m�lletler�n bağımsızlığı 
mücadeles�ne destek veren Rusya, B�r�nc� Dünya 
Savaşı’nın başlamasına neden olan Avusturya-
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Macar�stan İmparatorluğu �le Sırb�stan arasındak� 
gerg�nl�kte Sırb�stan’ın yanında yer almış, İng�ltere ve 
Fransa � le b�r l �kte İ t � laf  Devletler�  blokunu 
oluşturmuştur (T.C. Moskova Büyükelç�l�ğ�, 2017).

Savaşın get�rd�ğ� sosyo-ekonom�k sorunlar 1917 
yılının Mart ayında grevlere ve halk ayaklanmasına 
yol açmış, Çar II. N�kolay tahttan feragat etm�ş, yıl 
sonuna doğru yönet�m� Len�n’�n l�derl�ğ�ndek� 
Bolşev�kler ele geç�rm�şt�r. 1918-21 yıllarında Kızıl 
Ordu �le Beyazlar arasındak� �ç savaş Kızıl Ordu’nun 
gal�b�yet�yle sonuçlanmış, başkent yen�den 
Moskova’ya  taş ınmış  ve Sovyet  Sosya l �s t 
Cumhur�yetler B�rl�ğ� �lan ed�lm�şt�r (T.C. Moskova 
Büyükelç�l�ğ�, 2017).

Sovyetler B�rl�ğ� İk�nc� Dünya Savaşı sırasında 1941 
yılında M�hver Güçler� tarafından �şgal ed�lm�şt�r. 
Modern tar�h�n en uzun kuşatmalarından b�r� olan ve 
872 gün süren Len�ngrad (St. Petersburg) Kuşatması 
�le destansı savunmasıyla hatırlanan Stal�ngrad 
(Volgagrad) Muharebeler� İk�nc� Dünya Savaşı’nın en 
öneml� olayları arasında sayılmaktadır (T.C. Moskova 
Büyükelç�l�ğ�, 2017).

İk�nc� Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası 
düzende Sovyetler B�rl�ğ� B�rleşm�ş M�lletler Güvenl�k 
Konsey�’n�n beş da�m� üyes�nden b�r� olmuş, Soğuk 
Savaş dönem�nde Doğu Blokunun l�der� ve �k� süper 
güçten b�r� olarak dünya s�yaset�nde etk�n rol 
oynamıştır. 

1985 yılında M�ha�l Gorbaçov’un Sovyetler B�rl�ğ� 
l�derl�ğ�ne get�r�lmes�yle glasnost (açıklık) ve 
perestroyka (yen�den yapı landırma) olarak 
adlandırılan reformlar başlamış, ancak bu reformlar 
Sovyetler B�r l �ğ� ’n�n dağı lmasını  önlemeye 
yetmem�şt�r (T.C. Moskova Büyükelç�l�ğ�, 2015).
1991 yılındak� reform karşıtı darbe g�r�ş�m�n�n 
bastırılmasında öneml� rol üstlenen Bor�s Yelts�n, 
Sovyet dönem� sonrası Rusya Federasyonu’nun �lk 
Devlet Başkanı olmuştur (T.C. Moskova Büyükelç�l�ğ�, 
2017).

Yelts�n, 1999 yıl ının son günler�nde Devlet 
Başkanlığı’ndan �st�fa ett�ğ�n� ve yetk�ler�n� Başbakan 
Vlad�m�r Put�n’e devrett�ğ�n� açıklamıştır. 2000 ve 
2004 yıllarında Devlet Başkanlığı seç�mler�n� 
kazanan Put�n, Anayasa gereğ� 2008 yılında aday 
olmamış, 2008-2012 yıl ları arasında Devlet 
Başkanlığı’nı Dm�tr� Medvedev, Başbakanlığı �se 
Put�n yürütmüştür. 2012 yılında yapılan Devlet 
Başkanlığı seç�mler�n� kazanan Put�n yen�den 
Kreml�n’e dönmüştür. Anayasada yapılan değ�ş�kl�kle 
Devlet Başkanı’nın 2018 yılına kadar görev�nde 
kalmış olup, 2018 yılında tekrar devlet başkanı olarak 
yen�den seç�lm�şt�r.

2014'tek� Ukrayna ve Kırım gel�şmeler�yle b�rl�kte 
RF'n�n özell�kle Batılı ülkelerle �l�şk�ler�nde yen� b�r 
dönem�n başladığı söyleneb�l�r.

Rusya’da 190 etn�k grup yer almakta olup nüfusunun 
%77,7 Rus, %3,7 Tatar, %1,4 Ukrayna %, %1,1 Bashk�r, %1 
Chuvash, %1 Chechen ve 10,2 d�ğer uyruklu 
vatandaşlar �le %3,9 b�l�nm�yor.

Rusça resm� d�l olup (%96,3), Dolgang %,5,3, Almanca 
%1,5, Chechen %1, Tatar %3, d�ğerler� %10,3’tür. 
Halkının d�n� �nanışı olarak �se Rus Ortodoks’u %15-
20, Müslüman %10-15, D�ğer Hr�st�yan �nanışlarıdır.

Rusya Federasyonu’nun d�ğer pek çok ülke g�b� 
nüfusunda y ı l la ra  göre b � r  düşme eğ� l �m� 
görülmekted�r. 2001 yılında 146,3 m�lyon olan Rusya 
Federasyonu’nun nüfusu 2014 yılı �t�barıyla 143,7 
m�lyona düşmüştür. Tablo 1’de yıllara göre nüfus 
değ�ş�m� göster�lmekted�r.
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Dünyanın en büyük yüzölçümüne sah�p olan ülkes� 
Rusya 11 farklı zaman d�l�m�ne bölünmüştür ve 14 
ülkeyle sınır komşusudur. Toplam nüfusu 143,7 (2014) 
m�lyon olan Rusya’da son yıllarda nüfusta öneml� 
düşüşler yaşanmaktadır  ve nüfus g� t t �kçe 
yaşlanmaktadır. 

En büyük şeh�rler� başkent Moskova, sonrasında �se 
St. Petersburg, Novos�b�rsk, N�zhny Novgorod ve 
Yekater�nburg’dur. Sovyet Sosyal�st Cumhur�yetler 
B�rl�ğ� (SSCB)’n�n dağılmasıyla 1991 yılında Rusya 
Federasyonu kurulmuştur. 

Rusya Federasyonu’nda yönetsel yapı federat�f 
özerk ve yönetsel bölgelerden oluşmaktadır. Devlet 
yönet�m�n�n b�r parçası olan bölgesel yönet�m 83 
federal bölgeden oluşmaktadır. Her b�r bölge, 
Federal Konsey'de eş�t şek�lde tems�l ed�lmekted�r. 
Her b�r bölgen�n konseye 2 adet tems�lc� gönderme 
hakkı bulunmaktadır. Fakat her b�r bölgen�n farklı 
derecede özerkl�kler� mevcuttur. 83 bölge altı başlık 
altında toplanab�lecek şek�lde farklı yapı, statü ve 
özell�kted�r. Bu dağılım aşağıdak� g�b�d�r (Gök,2012; 
Rusya Ülke Raporu, 2011):

    6 Oblast (�dar� bölge, �l) vardır. Bunlar atanmış b�r 
yönet�c� �le yönet�l�r ve yerel yasama organları 
bulunmaktadır.

     21 Cumhur�yet (ya da Federal Cumhur�yet) vardır. 
Bunlar otonom bölge kabul ed�l�rler, kend� 
A n a y a s a s ı ,  Pa r l a m e n t o s u  v e  B a ş k a n ı 
bulunmaktadır. Rusya Federasyonu'na bağlı 21 
Cumhur�yet�n her b�r�n�n kend� ayrı Anayasası ve 
Dev le t  Başkan ı  (P res �den t )  va rd ı r.  Bu 
Anayasaların Rusya Federasyonu Anayasası'na 
uyumlu o lması  ve onunla  çe l �şmemes� 
gerekmekted�r.

  9 Kray (Bölge; büyük �l) vardır. Aslında bunlar 
Oblastlara benzemekted�r. Bu bölgeler tar�hsel 
olarak oluşmuşlardır. İlk olarak sınır bölgelerde 

oluşturulan kraylar, daha sonra otonom Oblast ve 
otonom Okrugların yönet�m merkez� hal�nde de 
oluşturulmuştur. Kraylar atanmış yönet�c�lerle 
(val�l�kler) yönet�l�rler.

   Otonom Okrug (otonom bölge) vardır. İlk olarak 
etn�k azınlıklar �ç�n Kraylar ve Oblastlar �çer�s�nde 
kuru lmuşlard ı r,  fakat  1990'da s tatü ler � 
yükselt�lerek, �dar� bölge statüler�ne alınmışlardır.

     1 Otonom Oblast (Yahud� Otonom Bölges�, özerk 
�l) vardır. Esasen Oblast kabul ed�len bölge 1990 
yılında şu ank� bağımsız Oblast statüsüne 
yükselt�lm�şt�r. İl olarak b�r Kray'a bağlı olarak 
kurulan Oblast, ş�md� bağımsız b�r özerk Oblast 
olarak doğrudan Rusya Federasyonu devlet 
yapısı �ç�nde yer almıştır.

     2 adet federal kent vardır. Bu şeh�rler, Moskova ve 
St. Petersburg olup d�ğer Federal b�r�mlerle eş�t 
tems�l hakkına sah�pt�rler. 

Rusya Federasyonunda federe devletler anayasal 
çerçeve �ç�nde anlamlandırılmaktadır. Rusya 
Federasyonu’nda federe devletler anayasal 
çerçeve �ç�nde sayma yoluyla ve federal devlete 
bağlı üyeler�n karşılıklı ortaklık antlaşmaları 
eksen�nde varlıklarını sürdürmekted�rler (Gök, 
2012). 

İk� mecl�sl� olan yasama organı, 450 üyeden oluşan 
Halk Mecl�s� (Duma) �le 175 üyel� Federal Mecl�sten 
(Federasyon Konsey�) oluşur. 

Federal Mecl�s - Rusya Federasyonu Parlamentosu, 
Rusya Federasyonu’nun en yüksek tems�l ve 
yasama organıdır. İşlev ve yetk�ler� açısından Devlet 
Duması, yasama özell�ğ� ağır basan b�r mecl�s, 
Federasyon Konsey� �se, danışma ve tems�l özell�ğ� 
ağır basan b�r senato görünümünded�r. Mecl�sler, 
ülke adına karar alır, yasa yapar, savaş açma ve 
uluslararası sözleşmeler� onaylama ve reddetme 
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Tablo 1:  Yıllara göre nüfusun değ�ş�m�

2001
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

146.3
143.8
142.8
142.7
142.9
142.9
143.0
143.3
143.7

107.1
105.2
104.9
104.9
105.3
105.4
105.7
106.1
106.6

39.2
38.6
37.9
37.8
37.6
37.5
37.3
37.2
37.1

Kırsalda Yaşayan Nüfus 
(M�lyon)

Şeh�rde Yaşayan Nüfus
(M�lyon)

Toplam Nüfus
(M�lyon)

Yıllar

Kaynak:  ROSSTAT. (2015). Federal State Stat�st�cs Serv�ce (Rosstat),  Federal State Stat�st�cs Serv�ce Moscow, 
Russ�a.http://www.gks.ru/ or http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ma�n/rosstat/en/ma�n/

1.

2.

3.

6.

5.
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Macar�stan İmparatorluğu �le Sırb�stan arasındak� 
gerg�nl�kte Sırb�stan’ın yanında yer almış, İng�ltere ve 
Fransa � le b�r l �kte İ t � laf  Devletler�  blokunu 
oluşturmuştur (T.C. Moskova Büyükelç�l�ğ�, 2017).

Savaşın get�rd�ğ� sosyo-ekonom�k sorunlar 1917 
yılının Mart ayında grevlere ve halk ayaklanmasına 
yol açmış, Çar II. N�kolay tahttan feragat etm�ş, yıl 
sonuna doğru yönet�m� Len�n’�n l�derl�ğ�ndek� 
Bolşev�kler ele geç�rm�şt�r. 1918-21 yıllarında Kızıl 
Ordu �le Beyazlar arasındak� �ç savaş Kızıl Ordu’nun 
gal�b�yet�yle sonuçlanmış, başkent yen�den 
Moskova’ya  taş ınmış  ve Sovyet  Sosya l �s t 
Cumhur�yetler B�rl�ğ� �lan ed�lm�şt�r (T.C. Moskova 
Büyükelç�l�ğ�, 2017).

Sovyetler B�rl�ğ� İk�nc� Dünya Savaşı sırasında 1941 
yılında M�hver Güçler� tarafından �şgal ed�lm�şt�r. 
Modern tar�h�n en uzun kuşatmalarından b�r� olan ve 
872 gün süren Len�ngrad (St. Petersburg) Kuşatması 
�le destansı savunmasıyla hatırlanan Stal�ngrad 
(Volgagrad) Muharebeler� İk�nc� Dünya Savaşı’nın en 
öneml� olayları arasında sayılmaktadır (T.C. Moskova 
Büyükelç�l�ğ�, 2017).

İk�nc� Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası 
düzende Sovyetler B�rl�ğ� B�rleşm�ş M�lletler Güvenl�k 
Konsey�’n�n beş da�m� üyes�nden b�r� olmuş, Soğuk 
Savaş dönem�nde Doğu Blokunun l�der� ve �k� süper 
güçten b�r� olarak dünya s�yaset�nde etk�n rol 
oynamıştır. 

1985 yılında M�ha�l Gorbaçov’un Sovyetler B�rl�ğ� 
l�derl�ğ�ne get�r�lmes�yle glasnost (açıklık) ve 
perestroyka (yen�den yapı landırma) olarak 
adlandırılan reformlar başlamış, ancak bu reformlar 
Sovyetler B�r l �ğ� ’n�n dağı lmasını  önlemeye 
yetmem�şt�r (T.C. Moskova Büyükelç�l�ğ�, 2015).
1991 yılındak� reform karşıtı darbe g�r�ş�m�n�n 
bastırılmasında öneml� rol üstlenen Bor�s Yelts�n, 
Sovyet dönem� sonrası Rusya Federasyonu’nun �lk 
Devlet Başkanı olmuştur (T.C. Moskova Büyükelç�l�ğ�, 
2017).

Yelts�n, 1999 yıl ının son günler�nde Devlet 
Başkanlığı’ndan �st�fa ett�ğ�n� ve yetk�ler�n� Başbakan 
Vlad�m�r Put�n’e devrett�ğ�n� açıklamıştır. 2000 ve 
2004 yıllarında Devlet Başkanlığı seç�mler�n� 
kazanan Put�n, Anayasa gereğ� 2008 yılında aday 
olmamış, 2008-2012 yıl ları arasında Devlet 
Başkanlığı’nı Dm�tr� Medvedev, Başbakanlığı �se 
Put�n yürütmüştür. 2012 yılında yapılan Devlet 
Başkanlığı seç�mler�n� kazanan Put�n yen�den 
Kreml�n’e dönmüştür. Anayasada yapılan değ�ş�kl�kle 
Devlet Başkanı’nın 2018 yılına kadar görev�nde 
kalmış olup, 2018 yılında tekrar devlet başkanı olarak 
yen�den seç�lm�şt�r.

2014'tek� Ukrayna ve Kırım gel�şmeler�yle b�rl�kte 
RF'n�n özell�kle Batılı ülkelerle �l�şk�ler�nde yen� b�r 
dönem�n başladığı söyleneb�l�r.

Rusya’da 190 etn�k grup yer almakta olup nüfusunun 
%77,7 Rus, %3,7 Tatar, %1,4 Ukrayna %, %1,1 Bashk�r, %1 
Chuvash, %1 Chechen ve 10,2 d�ğer uyruklu 
vatandaşlar �le %3,9 b�l�nm�yor.

Rusça resm� d�l olup (%96,3), Dolgang %,5,3, Almanca 
%1,5, Chechen %1, Tatar %3, d�ğerler� %10,3’tür. 
Halkının d�n� �nanışı olarak �se Rus Ortodoks’u %15-
20, Müslüman %10-15, D�ğer Hr�st�yan �nanışlarıdır.

Rusya Federasyonu’nun d�ğer pek çok ülke g�b� 
nüfusunda y ı l la ra  göre b � r  düşme eğ� l �m� 
görülmekted�r. 2001 yılında 146,3 m�lyon olan Rusya 
Federasyonu’nun nüfusu 2014 yılı �t�barıyla 143,7 
m�lyona düşmüştür. Tablo 1’de yıllara göre nüfus 
değ�ş�m� göster�lmekted�r.
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Dünyanın en büyük yüzölçümüne sah�p olan ülkes� 
Rusya 11 farklı zaman d�l�m�ne bölünmüştür ve 14 
ülkeyle sınır komşusudur. Toplam nüfusu 143,7 (2014) 
m�lyon olan Rusya’da son yıllarda nüfusta öneml� 
düşüşler yaşanmaktadır  ve nüfus g� t t �kçe 
yaşlanmaktadır. 

En büyük şeh�rler� başkent Moskova, sonrasında �se 
St. Petersburg, Novos�b�rsk, N�zhny Novgorod ve 
Yekater�nburg’dur. Sovyet Sosyal�st Cumhur�yetler 
B�rl�ğ� (SSCB)’n�n dağılmasıyla 1991 yılında Rusya 
Federasyonu kurulmuştur. 

Rusya Federasyonu’nda yönetsel yapı federat�f 
özerk ve yönetsel bölgelerden oluşmaktadır. Devlet 
yönet�m�n�n b�r parçası olan bölgesel yönet�m 83 
federal bölgeden oluşmaktadır. Her b�r bölge, 
Federal Konsey'de eş�t şek�lde tems�l ed�lmekted�r. 
Her b�r bölgen�n konseye 2 adet tems�lc� gönderme 
hakkı bulunmaktadır. Fakat her b�r bölgen�n farklı 
derecede özerkl�kler� mevcuttur. 83 bölge altı başlık 
altında toplanab�lecek şek�lde farklı yapı, statü ve 
özell�kted�r. Bu dağılım aşağıdak� g�b�d�r (Gök,2012; 
Rusya Ülke Raporu, 2011):

    6 Oblast (�dar� bölge, �l) vardır. Bunlar atanmış b�r 
yönet�c� �le yönet�l�r ve yerel yasama organları 
bulunmaktadır.

     21 Cumhur�yet (ya da Federal Cumhur�yet) vardır. 
Bunlar otonom bölge kabul ed�l�rler, kend� 
A n a y a s a s ı ,  Pa r l a m e n t o s u  v e  B a ş k a n ı 
bulunmaktadır. Rusya Federasyonu'na bağlı 21 
Cumhur�yet�n her b�r�n�n kend� ayrı Anayasası ve 
Dev le t  Başkan ı  (P res �den t )  va rd ı r.  Bu 
Anayasaların Rusya Federasyonu Anayasası'na 
uyumlu o lması  ve onunla  çe l �şmemes� 
gerekmekted�r.

  9 Kray (Bölge; büyük �l) vardır. Aslında bunlar 
Oblastlara benzemekted�r. Bu bölgeler tar�hsel 
olarak oluşmuşlardır. İlk olarak sınır bölgelerde 

oluşturulan kraylar, daha sonra otonom Oblast ve 
otonom Okrugların yönet�m merkez� hal�nde de 
oluşturulmuştur. Kraylar atanmış yönet�c�lerle 
(val�l�kler) yönet�l�rler.

   Otonom Okrug (otonom bölge) vardır. İlk olarak 
etn�k azınlıklar �ç�n Kraylar ve Oblastlar �çer�s�nde 
kuru lmuşlard ı r,  fakat  1990'da s tatü ler � 
yükselt�lerek, �dar� bölge statüler�ne alınmışlardır.

     1 Otonom Oblast (Yahud� Otonom Bölges�, özerk 
�l) vardır. Esasen Oblast kabul ed�len bölge 1990 
yılında şu ank� bağımsız Oblast statüsüne 
yükselt�lm�şt�r. İl olarak b�r Kray'a bağlı olarak 
kurulan Oblast, ş�md� bağımsız b�r özerk Oblast 
olarak doğrudan Rusya Federasyonu devlet 
yapısı �ç�nde yer almıştır.

     2 adet federal kent vardır. Bu şeh�rler, Moskova ve 
St. Petersburg olup d�ğer Federal b�r�mlerle eş�t 
tems�l hakkına sah�pt�rler. 

Rusya Federasyonunda federe devletler anayasal 
çerçeve �ç�nde anlamlandırılmaktadır. Rusya 
Federasyonu’nda federe devletler anayasal 
çerçeve �ç�nde sayma yoluyla ve federal devlete 
bağlı üyeler�n karşılıklı ortaklık antlaşmaları 
eksen�nde varlıklarını sürdürmekted�rler (Gök, 
2012). 

İk� mecl�sl� olan yasama organı, 450 üyeden oluşan 
Halk Mecl�s� (Duma) �le 175 üyel� Federal Mecl�sten 
(Federasyon Konsey�) oluşur. 

Federal Mecl�s - Rusya Federasyonu Parlamentosu, 
Rusya Federasyonu’nun en yüksek tems�l ve 
yasama organıdır. İşlev ve yetk�ler� açısından Devlet 
Duması, yasama özell�ğ� ağır basan b�r mecl�s, 
Federasyon Konsey� �se, danışma ve tems�l özell�ğ� 
ağır basan b�r senato görünümünded�r. Mecl�sler, 
ülke adına karar alır, yasa yapar, savaş açma ve 
uluslararası sözleşmeler� onaylama ve reddetme 
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Tablo 1:  Yıllara göre nüfusun değ�ş�m�

2001
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

146.3
143.8
142.8
142.7
142.9
142.9
143.0
143.3
143.7

107.1
105.2
104.9
104.9
105.3
105.4
105.7
106.1
106.6

39.2
38.6
37.9
37.8
37.6
37.5
37.3
37.2
37.1

Kırsalda Yaşayan Nüfus 
(M�lyon)

Şeh�rde Yaşayan Nüfus
(M�lyon)

Toplam Nüfus
(M�lyon)

Yıllar

Kaynak:  ROSSTAT. (2015). Federal State Stat�st�cs Serv�ce (Rosstat),  Federal State Stat�st�cs Serv�ce Moscow, 
Russ�a.http://www.gks.ru/ or http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ma�n/rosstat/en/ma�n/
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yetk�ler� vardır. Devlet Başkanı’nın Mecl�sten çıkan 
kanunları veto etme yetk�s� vardır (Gök, 2012). 
Sovyetler B�rl�ğ�'n�n dağılmasından sonrak� yen�den 
yapılanma sürec�nde en yoğun değ�ş�m yargı 
erk�nde yaşanmıştır. Rusya yargı s�stem� doğrudan 
federal yargı s�stem� çerçeves�nde bel�rlenen özel 
ve kamu olmak üzere �k� başlı b�r anlayışa sah�pt�r 
(Gök, 2012). Anayasa mahkemes�, Yüksek Mahkeme 
(Türk�ye'dek� Yargıtay), Yüksek Hakem Mahkemes� 
(Türk�ye'dek� Danıştay) ve �lk derece federal 
mahkemelerden oluşur. Hâk�mler federal Mecl�s 
tarafından atanır ve d�rekt olarak Devlet Başkanı’na 
bağlıdırlar (Gök, 2012).

Sovyetler B�rl�ğ�’n�n dağılmasından sonra merkez� 
planlama anlayışıyla yönet�len ekonom�den küresel 
marketlerle uyumlaştırılmış p�yasa ekonom�s�ne 
geçen Rusya, 90’lar boyunca enerj� ve savunma 
sanay� har�c�nde sanay�s�n�n öneml� kısmını 
özelleşt�rm�şt�r. 1998 finansal kr�z�nden sonra 
Rusya’da ortalama büyüme hızı yüzde 7 olmuştur. Bu 
dönemde Rusya’nın büyümes�nde özel tüket�m 
harcamalarının artması etk�l� olmuştur. Ücretlerdek� 
ve emekl� maaşlarındak� artış hanehalkı tüket�m 
harcamalarını artırmıştır. Rus ekonom�s�n�n hızlı 
değ�şen mal p�yasalarındak� koşullara göre 
şek�llenmes�, sürdürüleb�l�r büyümen�n dünya mal 
fiyatlarına bağlı olacağını göstermekted�r. 2014 
tahm�nler�ne göre Rusya’da Gayr�safi Yurt İç� Hâsıla 
(GSYİH) $3.568 tr�lyon olup gel�r�n temel sektöre 
dağılımı �se; tarım %4, endüstr� %36,3 ve h�zmet 
sektörü �se  %59,7’d�r. K�ş� başına düşen GSYİH 2014 
yılında tahm�n� 24.800 ABD Dolarıdır (CIA Factbook, 
2015).

Rus ekonom�s� Sovyetler B�rl�ğ� dağıldıktan sonra 
öneml� ölçüde küçülmüştür. 1990’lı yılların sonunda 
doğal gaz ve petrol g�b� doğal kaynak ürünler�n�n 
dünya p�yasalarında değerler�n�n artmasıyla, Rus 
ekonom�s� de yen�den büyümeye başlamıştır. IMF 
Dünya 2010 Ekonom�k Görünümü Raporuna göre 
Rusya, sah�p olduğu zeng�n doğal kaynaklar ve 
�nsan gücüyle dünyanın 7. büyük ekonom�s�d�r. 
Ayrıca, Rusya Avrupa B�rl�ğ�’n�n en büyük t�car� 
ortaklarındandır (Rusya Ülke Raporu, 2011).

Ekonom�k alt yapı açısından Rusya b�r zamanlar 
dünyanın ötek� dev� sayılan Sovyetler B�rl�ğ�'nden 
kalan ağır sanay� m�rasına sah�p olmuştur. Madene 
dayalı sektör üzer�ne �nşa ed�len ekonom� �ğneden 
�pl�ğe ülken�n kend� kend�ne yetmes�n� sağlayan 
öneml� b�r taşıyıcıdır. N�tek�m Rusya doğal kaynaklar 
b a k ı m ı n d a n  d ü n y a n ı n  e n  z e n g � n  ü l ke s � 
durumundadır. Ülke petrol, doğalgaz, kömür 
bakımından çok zeng�nd�r. Özell�kle kömür yatakları 
ve doğalgaz açısından dünyanın en büyük rezerv�ne 
sah�p olduğu tahm�n ed�lmekted�r (Gök, 2012,s.75-
84).

Rusya'nın dünyada kanıtlanmış petrol rezervler�n�n 
%5-6'sını ve dünya doğal gaz rezervler�n�n üçte b�r�n� 
karş ı lad ığ ı  ve dünyanın  en büyük kömür 
üret�c�ler�nden b�r� olduğu göz önüne alındığında 

gerek Rusya ekonom�s�n�n, gerek Rusya'dan enerj� 
�ht�yaçlarını karşılayan ülkeler�n Rus doğal 
k a y n a k l a r ı n a  o l a n  b a ğ ı m l ı l ı ğ ı  d a h a  d a 
netleşmekted�r. Avrupa B�rl�ğ� toplam doğalgaz 
�ht�yacının %40'ını petrol �ht�yacının %33'ünü ve 
kömür �ht�yacının %25'�n� Rusya'dan �thal ett�ğ� 
düşünüldüğünde Avrupa B�rl�ğ� ve Rusya arasındak� 
t�car� �l�şk�ler �le Rusya'nın s�yas� ve ekonom�k �st�krarı 
arasındak� hassas dengede göz önüne çıkmaktadır 
(Gök, 2012,s.75-84).

Bu gel�şmelerle beraber, merkez� planlama anlayışı 
�le yönet�len, dışa kapalı ekonom�den p�yasa 
koşullarına göre yönet�len ekonom�ye geç�ş�n 
yansımaları günümüzde de görülmekted�r. Merkez� 
planlama dönem�nde ülkede sanay� sektörü ağır 
sanay� yönünde gel�şt�r�lm�şt�r ve günümüzde de 
yakıt, enerj� ve metalürj� üret�m� toplam s�na� üret�m�n 
% 35’�nden fazlasını oluşturmaktadır. Buna paralel 
olarak büyük ölçekl� �şletmeler ekonom�de hak�m 
durumdayken KOBİ’ler�n GSYİH’dan aldığı pay % 10-
15 c �var ındadı r.  Sanay �  üret �m�  Moskova,  
St.Petersburg, N�zhny Novgorod ve Yekater�nburg 
kentler�nde yoğunlaşmaktadır (İGEME Ülke Raporu, 
2010). Rusya 2007 yılında başlattığı ekonom�k 
programlar �le yüksek teknoloj� ağırlıklı sektörlere 
yatırım yapmayı hedeflemekted�r. 

Bu koşullar göz önüne alındığında mülk�yet 
haklarının güçlend�r�lmes� ve özel sektöre devlet 
müdahales�n�n azaltılması üstünde durulan konular 
arasındadır. Ayrıca, Rusya’nın büyümes�n� devam 
ett�rmek �ç�n azalan çalışma çağındak� nüfusa karşı 
ve KOBİ’ler�n pazara g�rmeler�n� kolaylaştıracak 
önlemler alması gerekt�ğ� vurgulanmaktadır.

2015 yılında �st�hdama katılım sayısı 75,25 m�lyon 
k�ş�, olup �st�hdamın temel sektörel dağılımı �se tarım 
%9.7, endüstr� %27,8 ve serv�s sektöründe �se 
%62,5’d�r. 2014 yılı �şs�zl�k oranı tahm�n� %4,9 olarak 
gerçekleşmes� beklenmekted�r (CIA Factbook, 
2015).
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B - RUSYA FEDERASYONU 
EĞİTİMİNE BAKIŞ

Rusya Federasyonu’nda (RF) eğ�t�m-öğret�m, 
örgütsel yapı, eğ�t�m programları bakımından 
merkez�yetç�l�k hâk�md�r. SSCB’de 1917’den 1927’ye 
k a d a r  g e ç e n  s ü r e  � ç � n d e ,  ü l ke n � n  n a s ı l 
yönet�leceğ�ne da�r amaçlar ve �lkeler oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Daha sonra 1928–1955 dönem�nde 
planlı kalkınma gerçekleşt�r�lmeye çalışılmıştır. 
Özell�kle �k�nc� dünya savaşından sonra �lköğret�m 
ve ortaöğret�m yaygınlaştırılmaya çalışılırken, 
yükseköğret�m düzey�nde meslek� ve tekn�k 
eğ�t�m�n gel�şmes�ne ağırlık ver�lm�şt�r. Bu dönemde 
Stal�n, eğ�t�m�n planlı ekonom�yle bağdaştırılması 
�ç�n öneml� atılımlar gerçekleşt�rm�şt�r. Bu çerçevede 
meslek� eğ�t�me ağırlık ver�lmeye başlanmış ve 
eğ�t�m s�stem�, b�l �m ve teknoloj�dek� hızl ı 
� l e r l e m e l e r e  k a t k ı d a  b u l u n a c a k  ş e k � l d e 
yapılandırmıştır. Eğ�t�m kadroların özel olarak 
eğ�t�lmes� ön plana alınırken evrensel eğ�t�m ger� 
plana �t�lm�şt�r. Makarenko’nun asker� d�s�pl�n�, 
Krupskaya’nın çocuk merkezl� pedagoj�s�n�n yer�ne 
terc�h ed�lmeye başlanmıştır. Ekonom�k gel�şmede 
taşıdığı önem açısından, bütün yüksek eğ�t�m 
etk�nl�kler� Moskova’ya bütün meslek� ve tekn�k 
öğret�m etk�nl�kler� de Federal İşgücü Bakanlığı’na 
bağlanmaya çalışılmıştır. Kısacası Stal�n’den sonra, 
Sovyet okul s�stem�nde herkes �ç�n eğ�t�m ve el�t 
eğ�t�m anlayışı dengede tutulmaya çalışılmıştır.

Temel eğ�t�m (�lkokul ve ortaokul) zorunludur. 
Öğrenc�ler, temel eğ�t�m� tamamladıklarında (9 yıllık 
b�r program) final sınavlarına g�rerler. Sınavı 
geçerlerse Temel Eğ�t�m Sert�fikası almaya hak 
kazanırlar. Devlet F�nal sınavlarındak� sonuçlara 
göre öğrenc�ler, eğ�t�mler�ne devam etmeye teşv�k 
ed�l�r ya da ed�lmezler. Sert�fika, öğrenc�n�n ya 
ortaöğret�m ya da ün�vers�te sev�yes�nde olmayan 
b�r yükseköğret�m programında meslek� eğ�t�m 
görmeye uygun olup olmadığını göstermekted�r.

Rusya Federasyonu’nda yet�şk�n eğ�t�m�n�n mevcut 
durumu Gorbaçov’un “glastnost” ve “perestro�ka” 
pol�t�kalarıyla başlayan 1985 �le 1996 yılları 
arasındak� sosyal, ekonom�k ve pol�t�k dönüşümüne 
bağlıdır. 1991’de SSCB’n�n dağılmasıyla tüm eğ�t�m 
s�stem� yen�den yapılandırılmıştır.

Genel eğ�t�m okullarının resm� adı genel orta 
derecel� okul (Secondary general school)’dur. Yen� 
reform çalışmalarına bağlı devlet ve özel teşebbüs 
tarafından Gymnas�um ve Lyceum den�len yen� t�p 
okullar kurulmaya başlanmıştır. Gymnas�um ve 
Lyceum’da öğret�m süres� genel orta derecel� 
okullarınk�n� geçeb�l�r ve eğ�t�m programları daha 
�ler� sev�yede olab�l�r.
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yetk�ler� vardır. Devlet Başkanı’nın Mecl�sten çıkan 
kanunları veto etme yetk�s� vardır (Gök, 2012). 
Sovyetler B�rl�ğ�'n�n dağılmasından sonrak� yen�den 
yapılanma sürec�nde en yoğun değ�ş�m yargı 
erk�nde yaşanmıştır. Rusya yargı s�stem� doğrudan 
federal yargı s�stem� çerçeves�nde bel�rlenen özel 
ve kamu olmak üzere �k� başlı b�r anlayışa sah�pt�r 
(Gök, 2012). Anayasa mahkemes�, Yüksek Mahkeme 
(Türk�ye'dek� Yargıtay), Yüksek Hakem Mahkemes� 
(Türk�ye'dek� Danıştay) ve �lk derece federal 
mahkemelerden oluşur. Hâk�mler federal Mecl�s 
tarafından atanır ve d�rekt olarak Devlet Başkanı’na 
bağlıdırlar (Gök, 2012).

Sovyetler B�rl�ğ�’n�n dağılmasından sonra merkez� 
planlama anlayışıyla yönet�len ekonom�den küresel 
marketlerle uyumlaştırılmış p�yasa ekonom�s�ne 
geçen Rusya, 90’lar boyunca enerj� ve savunma 
sanay� har�c�nde sanay�s�n�n öneml� kısmını 
özelleşt�rm�şt�r. 1998 finansal kr�z�nden sonra 
Rusya’da ortalama büyüme hızı yüzde 7 olmuştur. Bu 
dönemde Rusya’nın büyümes�nde özel tüket�m 
harcamalarının artması etk�l� olmuştur. Ücretlerdek� 
ve emekl� maaşlarındak� artış hanehalkı tüket�m 
harcamalarını artırmıştır. Rus ekonom�s�n�n hızlı 
değ�şen mal p�yasalarındak� koşullara göre 
şek�llenmes�, sürdürüleb�l�r büyümen�n dünya mal 
fiyatlarına bağlı olacağını göstermekted�r. 2014 
tahm�nler�ne göre Rusya’da Gayr�safi Yurt İç� Hâsıla 
(GSYİH) $3.568 tr�lyon olup gel�r�n temel sektöre 
dağılımı �se; tarım %4, endüstr� %36,3 ve h�zmet 
sektörü �se  %59,7’d�r. K�ş� başına düşen GSYİH 2014 
yılında tahm�n� 24.800 ABD Dolarıdır (CIA Factbook, 
2015).

Rus ekonom�s� Sovyetler B�rl�ğ� dağıldıktan sonra 
öneml� ölçüde küçülmüştür. 1990’lı yılların sonunda 
doğal gaz ve petrol g�b� doğal kaynak ürünler�n�n 
dünya p�yasalarında değerler�n�n artmasıyla, Rus 
ekonom�s� de yen�den büyümeye başlamıştır. IMF 
Dünya 2010 Ekonom�k Görünümü Raporuna göre 
Rusya, sah�p olduğu zeng�n doğal kaynaklar ve 
�nsan gücüyle dünyanın 7. büyük ekonom�s�d�r. 
Ayrıca, Rusya Avrupa B�rl�ğ�’n�n en büyük t�car� 
ortaklarındandır (Rusya Ülke Raporu, 2011).

Ekonom�k alt yapı açısından Rusya b�r zamanlar 
dünyanın ötek� dev� sayılan Sovyetler B�rl�ğ�'nden 
kalan ağır sanay� m�rasına sah�p olmuştur. Madene 
dayalı sektör üzer�ne �nşa ed�len ekonom� �ğneden 
�pl�ğe ülken�n kend� kend�ne yetmes�n� sağlayan 
öneml� b�r taşıyıcıdır. N�tek�m Rusya doğal kaynaklar 
b a k ı m ı n d a n  d ü n y a n ı n  e n  z e n g � n  ü l ke s � 
durumundadır. Ülke petrol, doğalgaz, kömür 
bakımından çok zeng�nd�r. Özell�kle kömür yatakları 
ve doğalgaz açısından dünyanın en büyük rezerv�ne 
sah�p olduğu tahm�n ed�lmekted�r (Gök, 2012,s.75-
84).

Rusya'nın dünyada kanıtlanmış petrol rezervler�n�n 
%5-6'sını ve dünya doğal gaz rezervler�n�n üçte b�r�n� 
karş ı lad ığ ı  ve dünyanın  en büyük kömür 
üret�c�ler�nden b�r� olduğu göz önüne alındığında 

gerek Rusya ekonom�s�n�n, gerek Rusya'dan enerj� 
�ht�yaçlarını karşılayan ülkeler�n Rus doğal 
k a y n a k l a r ı n a  o l a n  b a ğ ı m l ı l ı ğ ı  d a h a  d a 
netleşmekted�r. Avrupa B�rl�ğ� toplam doğalgaz 
�ht�yacının %40'ını petrol �ht�yacının %33'ünü ve 
kömür �ht�yacının %25'�n� Rusya'dan �thal ett�ğ� 
düşünüldüğünde Avrupa B�rl�ğ� ve Rusya arasındak� 
t�car� �l�şk�ler �le Rusya'nın s�yas� ve ekonom�k �st�krarı 
arasındak� hassas dengede göz önüne çıkmaktadır 
(Gök, 2012,s.75-84).

Bu gel�şmelerle beraber, merkez� planlama anlayışı 
�le yönet�len, dışa kapalı ekonom�den p�yasa 
koşullarına göre yönet�len ekonom�ye geç�ş�n 
yansımaları günümüzde de görülmekted�r. Merkez� 
planlama dönem�nde ülkede sanay� sektörü ağır 
sanay� yönünde gel�şt�r�lm�şt�r ve günümüzde de 
yakıt, enerj� ve metalürj� üret�m� toplam s�na� üret�m�n 
% 35’�nden fazlasını oluşturmaktadır. Buna paralel 
olarak büyük ölçekl� �şletmeler ekonom�de hak�m 
durumdayken KOBİ’ler�n GSYİH’dan aldığı pay % 10-
15 c �var ındadı r.  Sanay �  üret �m�  Moskova,  
St.Petersburg, N�zhny Novgorod ve Yekater�nburg 
kentler�nde yoğunlaşmaktadır (İGEME Ülke Raporu, 
2010). Rusya 2007 yılında başlattığı ekonom�k 
programlar �le yüksek teknoloj� ağırlıklı sektörlere 
yatırım yapmayı hedeflemekted�r. 

Bu koşullar göz önüne alındığında mülk�yet 
haklarının güçlend�r�lmes� ve özel sektöre devlet 
müdahales�n�n azaltılması üstünde durulan konular 
arasındadır. Ayrıca, Rusya’nın büyümes�n� devam 
ett�rmek �ç�n azalan çalışma çağındak� nüfusa karşı 
ve KOBİ’ler�n pazara g�rmeler�n� kolaylaştıracak 
önlemler alması gerekt�ğ� vurgulanmaktadır.

2015 yılında �st�hdama katılım sayısı 75,25 m�lyon 
k�ş�, olup �st�hdamın temel sektörel dağılımı �se tarım 
%9.7, endüstr� %27,8 ve serv�s sektöründe �se 
%62,5’d�r. 2014 yılı �şs�zl�k oranı tahm�n� %4,9 olarak 
gerçekleşmes� beklenmekted�r (CIA Factbook, 
2015).
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B - RUSYA FEDERASYONU 
EĞİTİMİNE BAKIŞ

Rusya Federasyonu’nda (RF) eğ�t�m-öğret�m, 
örgütsel yapı, eğ�t�m programları bakımından 
merkez�yetç�l�k hâk�md�r. SSCB’de 1917’den 1927’ye 
k a d a r  g e ç e n  s ü r e  � ç � n d e ,  ü l ke n � n  n a s ı l 
yönet�leceğ�ne da�r amaçlar ve �lkeler oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Daha sonra 1928–1955 dönem�nde 
planlı kalkınma gerçekleşt�r�lmeye çalışılmıştır. 
Özell�kle �k�nc� dünya savaşından sonra �lköğret�m 
ve ortaöğret�m yaygınlaştırılmaya çalışılırken, 
yükseköğret�m düzey�nde meslek� ve tekn�k 
eğ�t�m�n gel�şmes�ne ağırlık ver�lm�şt�r. Bu dönemde 
Stal�n, eğ�t�m�n planlı ekonom�yle bağdaştırılması 
�ç�n öneml� atılımlar gerçekleşt�rm�şt�r. Bu çerçevede 
meslek� eğ�t�me ağırlık ver�lmeye başlanmış ve 
eğ�t�m s�stem�, b�l �m ve teknoloj�dek� hızl ı 
� l e r l e m e l e r e  k a t k ı d a  b u l u n a c a k  ş e k � l d e 
yapılandırmıştır. Eğ�t�m kadroların özel olarak 
eğ�t�lmes� ön plana alınırken evrensel eğ�t�m ger� 
plana �t�lm�şt�r. Makarenko’nun asker� d�s�pl�n�, 
Krupskaya’nın çocuk merkezl� pedagoj�s�n�n yer�ne 
terc�h ed�lmeye başlanmıştır. Ekonom�k gel�şmede 
taşıdığı önem açısından, bütün yüksek eğ�t�m 
etk�nl�kler� Moskova’ya bütün meslek� ve tekn�k 
öğret�m etk�nl�kler� de Federal İşgücü Bakanlığı’na 
bağlanmaya çalışılmıştır. Kısacası Stal�n’den sonra, 
Sovyet okul s�stem�nde herkes �ç�n eğ�t�m ve el�t 
eğ�t�m anlayışı dengede tutulmaya çalışılmıştır.

Temel eğ�t�m (�lkokul ve ortaokul) zorunludur. 
Öğrenc�ler, temel eğ�t�m� tamamladıklarında (9 yıllık 
b�r program) final sınavlarına g�rerler. Sınavı 
geçerlerse Temel Eğ�t�m Sert�fikası almaya hak 
kazanırlar. Devlet F�nal sınavlarındak� sonuçlara 
göre öğrenc�ler, eğ�t�mler�ne devam etmeye teşv�k 
ed�l�r ya da ed�lmezler. Sert�fika, öğrenc�n�n ya 
ortaöğret�m ya da ün�vers�te sev�yes�nde olmayan 
b�r yükseköğret�m programında meslek� eğ�t�m 
görmeye uygun olup olmadığını göstermekted�r.

Rusya Federasyonu’nda yet�şk�n eğ�t�m�n�n mevcut 
durumu Gorbaçov’un “glastnost” ve “perestro�ka” 
pol�t�kalarıyla başlayan 1985 �le 1996 yılları 
arasındak� sosyal, ekonom�k ve pol�t�k dönüşümüne 
bağlıdır. 1991’de SSCB’n�n dağılmasıyla tüm eğ�t�m 
s�stem� yen�den yapılandırılmıştır.

Genel eğ�t�m okullarının resm� adı genel orta 
derecel� okul (Secondary general school)’dur. Yen� 
reform çalışmalarına bağlı devlet ve özel teşebbüs 
tarafından Gymnas�um ve Lyceum den�len yen� t�p 
okullar kurulmaya başlanmıştır. Gymnas�um ve 
Lyceum’da öğret�m süres� genel orta derecel� 
okullarınk�n� geçeb�l�r ve eğ�t�m programları daha 
�ler� sev�yede olab�l�r.
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Eğ�t�m s�stem�n�n yönet�m� devlet (federal ve 
bölgesel )  beled�yeler tarafından yapılmaktadır.

Rusya Federasyonu Eğ�t�m Bakanlığı ve Rusya 
Federasyonu Yükseköğret�m Devlet Kom�tes� 
aracılığıyla eğ�t�m�n sevk ve �dares� sağlanmaktadır. 
Eğ�t�m Bakanlığı, okul önces�, genel ve meslek� 
eğ�t�m sev�yes�nde, Kom�te �se yükseköğret�mdek� 
eğ�t�m faal�yet�nden sorumludur. 2004 yılında 
Bakanlığı adı Rusya Federasyonu Eğ�t�m ve B�l�m 
Bakanlığı (MES) olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m �le �lg�l� bütün 
konular Eğ�t�m ve B�l�m Bakanlığı tarafından 
çıkartılan kararlar ve tal�matlar �le Federal ve 
Bölgesel Yasalar tarafından düzenlenmekted�r. 
Eğ�t�m ve B�l�m Bakanlığı ve Rus Sanay�c� ve 
G�r�ş�mc�ler B�rl�ğ� arasındak� �şb�rl�ğ� karşılıklı 
anlaşmalar �le düzenlenmekted�r.

Federal Eğ�t�m Kanunu (en son 2009’da rev�ze 
ed�lm�şt�r) Rus eğ�t�m s�stem�n�n, onun b�r parçası 
olarak meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m �le 
b�rl�kte, yapısını, prens�pler�n� ve �şlemes�n� 
düzenlemekted�r. Eğ�t�m�n modernleşmes�ne a�t 
temel konular; örneğ�n meslek� ve tekn�k eğ�t�m� �ş 
p�yasasının talepler� doğrultusunda ayarlamak, 2011-
2015 Eğ�t�m�n Gel�şt�r�lmes� �le �lg�l� Federal Hedef 
Programında yer almaktadır.  Modernleşme 
çalışmalarının b�r sonucu olarak, yen� yeterl�l�kler 
bazında meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m 
standartları 2011’de uygulamaya konulmuştur. 

Rusya Federasyonu Eğ�t�m ve B�l�m Bakanlığı eğ�t�m, 
araştırma, teknoloj� ve yen�l�k alanlarında ulusal 
pol�t�kaların ve düzenlemeler�n gel�şt�r�lmes�nden 
sorumludur.

Bakanlık pol�t�klarını bel�rleme uygulama ve 
�zlemede aşağıdak� kurum, kuruluş ve kom�telerde 
yararlanılmaktadır.

Federal Eğ�t�m Araştırma ve Denetleme Serv�s�
Federal Eğ�t�m ve Araştırma Denetleme Serv�s� 
(Federal Serv�ce for Superv�s�on �n Educat�on and 
Research), Eğ�t�m ve B�l�m Bakanlığı altında 
çalışmakta olan b�r kurum olup eğ�t�m �le �lg�l� 
alanlardak� mevzuat uygulanmasını kontrol 
etmekted�r. Araştırma ve teknoloj�, gençl�k 
pol�t �kaları ,  yanı sıra araştırma ve öğret�m 
elemanlarının değerlend�r�lmes� alanlarında 
mevzuatın uygulanmasının denetlenmes�; l�sans, 
sert�fika ve eğ�t�m kurumları yanı sıra doktora sonrası 
ve d�ploma sonrası meslek� eğ�t�m alanında 
araştırma kuruluşları ulusal akred�tasyon; onaylama, 
tanıma ve Rusya Federasyonu dışında ver�len 
sert�fika ve derecelerde denkl�k kurulması g�b� 
konularda görev almaktadır. Kurum kend� �ç�nde 
fedaral eğ�t�m serv�s� ve federal b�l�m serv�s� olmak 
üzere �k� kısma ayrılmaktadır.

Federal Eğ�t�m Gel�şt�rme Enst�tüsü
Federal Eğ�t�m Gel�şt�rme Enst�tüsü (The Federal 
Inst�tute for Educat�on Development) 2005 yılında 
k u r u l m u ş  o l u p  d e v l e t  a j a s l a r ı n ı n 
koord�nasyonundan sorumludur. Bu ajanslar; 
Yüksek Öğret�m Araştırma Enst�tüsü, Genel Eğ�t�m 
Enst�tüsü, Meslek� Eğ�t�m Gel�şt�rme Enst�tüsü, 
Meslek� Eğ�t�m Sorunları Enst�tüsü, Ulusal Eğ�t�m 
Sorunları Enst�tüsü’dür. 2011 yılında �se Federal 
Eğ�t�m ve B�l�m Bakanlığı altında özerk b�r yapıda 
faal�yet göstermeye başlamıştır. Enst�tü, araştırma 
uygulamalarına ve yen�l�kç� eğ�t�m pol�t�kalarına 
stratej�k, b�l�msel ve metodoloj�k yönlerde destek 
sağlamaktadır. 

Federal Eğ�t�m Ölçme ve Değerlend�rme Enst�tüsü 
Fedearal Eğ�t�m� Ölçme Enst�tüsü (the Federal 
Inst�tute for Educat�onal Measurement) 2002 yılında 
kurulmuş olup örgün eğ�t�mde 11 yılın sonunda ulusal 
sev�yede yapılan B�rleş�k Devlet Sınavı’nı (the 
Un�fied State Exam�nat�on) yapmaktan sorumludur. 
Kurum, standart test hazırlamak ve bu testler� 
uygulayacak �nsanların eğ�t�mler�nden sorumludur.

Federal Test Merkez�
Federal Test Merkez�  (The Federal Test�ng Center) 
B�rleş�k Devlet Sınavı (the Un�fied State Exam�nat�on) 
�le �lg�l� olarak tekn�k ve b�lg�ler�n sağlanmasından 
sorumludur.

Rusya Eğ�t�m Akadem�s� Eğ�t�m Kal�te Değerlen-
d�rme Merkez�
Merkez� uluslararası sınavlardan (TIMSS, PIRLS ve 
PISA) sorumlu olup aynı zamanda devlet sınavının da 
yöntem ve �k�nc�l nes�l s�stem�n� gel�şt�rmekten 
sorumludur.

Akred�tasyon Kurulu
1997 yılında kurulmuştur. Devlet, akred�tasyondan 
sorumlu olup kurul üyeler�, Federal Bakanlık, s�v�l 
top lum kuru luş la r ı ,  Rektör le r  Konferans ı 
tems�lc�ler�nden oluşmaktadır. Ayrıca akred�tasyon 
s�stem�n�n gel�şt�r�lmes�nden de sorumludur.

Meslek� eğ�t�m s�stem�n�n �dares� devlet�n ve 
beled�yeler�n sorumluluğu altındadır. Bölgeler yerel 
özell�kler�ne ve yapılarına bağlı olarak sosyal, 
kültürel ve ekonom�k konularda farklıdırlar. Bölgesel 
�dareler tarafından yürütülen bütün eğ�t�m 
programlarında bölgeler�n bel�rl� özell�kler� d�kkate 
alınmıştır.

Federal Eğ�t�m ve B�l�m Bakanlığı meslek� ve tekn�k 
eğ�t�m� de kapsayan bütün kurumlardak� ve her 
sev�yedek� eğ�t�mde devlet pol�t�kasını ve yasal 
düzenlemeler� yürütmekten sorumlu tek federal 
yapıdır. 
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Pek çok eğ�t�m kurumu Federal Eğ�t�m ve B�l�m 
Bakanlığı veya bölgesel eğ�t�m bakanlıkları 
tarafından, bazıları da b�rkaç sektör bakanlığı 
tarafından fonlandırılmaktadır.

Örneğ�n, tarımsal kuruluşların finansal desteğ� Tarım 
ve Balıkçılık Bakanlığı’nın sorumluluğundadır ve 
Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı da tıbb� eğ�t�m 
kurumlarından sorumludur.

Federal Eğ�t�m ve B�l�m Bakanlığı �le b�rl�kte devlet�n 
eğ�t�m mevzuatı �le �lg�l� yapıları ve beled�yeler 
kuracakları eğ�t�m kurumlarından ve genel olarak 
eğ�t�m�n gel�şt�r�lmes�nden sorumludurlar.

Eğ�t�m kurumlarında kal�te kontrolü, denetleme, 
l�sans, kred�lend�rme ve alanlar hakkında b�l�nç 
oluşturma g�b� sorunlar, Eğ�t�m ve B�l�m Bakanlığı’nın 
alt kuruluşu olan Eğ�t�m ve B�l�m�n Denetlenmes� �le 
�lg�l� Federal Serv�s�n yetk�ler� dâh�l�nded�r.

Federal Eğ�t�m� Gel�şt�rme Kurumu kend� yapısı 
�çer�s�nde Meslek� Eğ�t�m� Gel�şt�rme Kurumunu da 
barındırmaktadır.

Okul tabanlı yönet�mde okul müdürü okulun 
yönet�m�nden sorumludur. Bu sorumluluğu yer�ne 
get�r�rken okul yönet�m kurulu benzer� Okul 
Pedegoj�k Konsey�ne yardım etmekted�r. Konsey, 
okul müdürü, �lg�l� bölüm şefler�, öğretmenler, okul-
a�le b�rl�ğ� başkanı ve okulun bağlı olduğu da�ren�n 
tems�lc�s�nden oluşur. Çalışma usul ve esasları 
mevzuatla düzenlenm�şt�r.

Devlet yükseköğret�m kurumları ve meslek� ve 
tekn�k eğ�t�m kurumları bölgeler�n ve beled�yeler�n 
bütçeler�nden finanse ed�lmekted�r. Özel ün�vers�te 
ve kolejler de mevcuttur. Fonlama programı öğrenc� 
sayısına göre bel�rlenen “k�ş� başına” finansman 
bazındadır. 

Eğ�t�mde Ulusal Öncel�kler Projes� ulusal bütçe ve 
kuruluşların veya bölgeler�n bütçes� �le paylaşılan 
yen�l�kç� projeler� destekleyen h�beler vasıtası �le 
mes lek �  ve  tekn �k  eğ � t �m  oku l l a r ı n ın  ve 
ün�vers�teler�n modernleşt�r�lmes�n� gel�şt�rmek 
amacıyla hazırlanmıştır. Son zamanlarda bu Öncel�k 
Projes� bölgeler�n yetk� alanına transfer ed�lm�ş olup, 
h�beler bölgesel/yerel bütçelerden ve bölgedek� 
�şverenlerden karşılanmaktadır. 

Ülkede, temel eğ�t�m b�r�nc� kademeye (�lkokul) 
başlama yaşı  6,5 yaştan 8 yaşa kadardır. 
İlköğret�mde 9 yılı tamamlayan öğrenc�ler temel 
eğ�t�m� almış kabul ed�lmekted�r. 1 Eylül 2007 tar�h� 
�t�bar�yle zorunlu eğ�t�m süres� 9 yıldan 11 yıla 
çıkarılmıştır. 11 yılın sonunda öğrenc�ler zorunlu 
eğ�t�m� tamamlayarak ün�vers�te veya meslek� 
öğret�m kurumlarına devam edeb�lmekted�rler (T.C. 
Moskova Büyükelç�l�ğ�, 2015; ROSSTAT, 2015).

Federal Devlet İstat�st�k Serv�s� ver�ler�ne göre 2012 
yılında 44.300 okul önces� eğ�t�m kurumunda 
5.983.000 öğrenc� eğ�t�me katılmaktadır. 2013/2014 
eğ�t�m öğret�m yılında örgün eğ�t�mde (�lkokul, 
ortaokul ve l�se) 45.419 devlet okulunda, 13.877.000 
öğrenc� ve 1.056.000 öğretmen görev yapmaktadır. 
1588 Gynas�um’da 1.147.300, 1139 devlet l�ses�nde 
795.700 öğrenc� öğren�m görmekted�r.
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Eğ�t�m s�stem�n�n yönet�m� devlet (federal ve 
bölgesel )  beled�yeler tarafından yapılmaktadır.

Rusya Federasyonu Eğ�t�m Bakanlığı ve Rusya 
Federasyonu Yükseköğret�m Devlet Kom�tes� 
aracılığıyla eğ�t�m�n sevk ve �dares� sağlanmaktadır. 
Eğ�t�m Bakanlığı, okul önces�, genel ve meslek� 
eğ�t�m sev�yes�nde, Kom�te �se yükseköğret�mdek� 
eğ�t�m faal�yet�nden sorumludur. 2004 yılında 
Bakanlığı adı Rusya Federasyonu Eğ�t�m ve B�l�m 
Bakanlığı (MES) olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m �le �lg�l� bütün 
konular Eğ�t�m ve B�l�m Bakanlığı tarafından 
çıkartılan kararlar ve tal�matlar �le Federal ve 
Bölgesel Yasalar tarafından düzenlenmekted�r. 
Eğ�t�m ve B�l�m Bakanlığı ve Rus Sanay�c� ve 
G�r�ş�mc�ler B�rl�ğ� arasındak� �şb�rl�ğ� karşılıklı 
anlaşmalar �le düzenlenmekted�r.

Federal Eğ�t�m Kanunu (en son 2009’da rev�ze 
ed�lm�şt�r) Rus eğ�t�m s�stem�n�n, onun b�r parçası 
olarak meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m �le 
b�rl�kte, yapısını, prens�pler�n� ve �şlemes�n� 
düzenlemekted�r. Eğ�t�m�n modernleşmes�ne a�t 
temel konular; örneğ�n meslek� ve tekn�k eğ�t�m� �ş 
p�yasasının talepler� doğrultusunda ayarlamak, 2011-
2015 Eğ�t�m�n Gel�şt�r�lmes� �le �lg�l� Federal Hedef 
Programında yer almaktadır.  Modernleşme 
çalışmalarının b�r sonucu olarak, yen� yeterl�l�kler 
bazında meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m 
standartları 2011’de uygulamaya konulmuştur. 

Rusya Federasyonu Eğ�t�m ve B�l�m Bakanlığı eğ�t�m, 
araştırma, teknoloj� ve yen�l�k alanlarında ulusal 
pol�t�kaların ve düzenlemeler�n gel�şt�r�lmes�nden 
sorumludur.

Bakanlık pol�t�klarını bel�rleme uygulama ve 
�zlemede aşağıdak� kurum, kuruluş ve kom�telerde 
yararlanılmaktadır.

Federal Eğ�t�m Araştırma ve Denetleme Serv�s�
Federal Eğ�t�m ve Araştırma Denetleme Serv�s� 
(Federal Serv�ce for Superv�s�on �n Educat�on and 
Research), Eğ�t�m ve B�l�m Bakanlığı altında 
çalışmakta olan b�r kurum olup eğ�t�m �le �lg�l� 
alanlardak� mevzuat uygulanmasını kontrol 
etmekted�r. Araştırma ve teknoloj�, gençl�k 
pol�t �kaları ,  yanı sıra araştırma ve öğret�m 
elemanlarının değerlend�r�lmes� alanlarında 
mevzuatın uygulanmasının denetlenmes�; l�sans, 
sert�fika ve eğ�t�m kurumları yanı sıra doktora sonrası 
ve d�ploma sonrası meslek� eğ�t�m alanında 
araştırma kuruluşları ulusal akred�tasyon; onaylama, 
tanıma ve Rusya Federasyonu dışında ver�len 
sert�fika ve derecelerde denkl�k kurulması g�b� 
konularda görev almaktadır. Kurum kend� �ç�nde 
fedaral eğ�t�m serv�s� ve federal b�l�m serv�s� olmak 
üzere �k� kısma ayrılmaktadır.

Federal Eğ�t�m Gel�şt�rme Enst�tüsü
Federal Eğ�t�m Gel�şt�rme Enst�tüsü (The Federal 
Inst�tute for Educat�on Development) 2005 yılında 
k u r u l m u ş  o l u p  d e v l e t  a j a s l a r ı n ı n 
koord�nasyonundan sorumludur. Bu ajanslar; 
Yüksek Öğret�m Araştırma Enst�tüsü, Genel Eğ�t�m 
Enst�tüsü, Meslek� Eğ�t�m Gel�şt�rme Enst�tüsü, 
Meslek� Eğ�t�m Sorunları Enst�tüsü, Ulusal Eğ�t�m 
Sorunları Enst�tüsü’dür. 2011 yılında �se Federal 
Eğ�t�m ve B�l�m Bakanlığı altında özerk b�r yapıda 
faal�yet göstermeye başlamıştır. Enst�tü, araştırma 
uygulamalarına ve yen�l�kç� eğ�t�m pol�t�kalarına 
stratej�k, b�l�msel ve metodoloj�k yönlerde destek 
sağlamaktadır. 

Federal Eğ�t�m Ölçme ve Değerlend�rme Enst�tüsü 
Fedearal Eğ�t�m� Ölçme Enst�tüsü (the Federal 
Inst�tute for Educat�onal Measurement) 2002 yılında 
kurulmuş olup örgün eğ�t�mde 11 yılın sonunda ulusal 
sev�yede yapılan B�rleş�k Devlet Sınavı’nı (the 
Un�fied State Exam�nat�on) yapmaktan sorumludur. 
Kurum, standart test hazırlamak ve bu testler� 
uygulayacak �nsanların eğ�t�mler�nden sorumludur.

Federal Test Merkez�
Federal Test Merkez�  (The Federal Test�ng Center) 
B�rleş�k Devlet Sınavı (the Un�fied State Exam�nat�on) 
�le �lg�l� olarak tekn�k ve b�lg�ler�n sağlanmasından 
sorumludur.

Rusya Eğ�t�m Akadem�s� Eğ�t�m Kal�te Değerlen-
d�rme Merkez�
Merkez� uluslararası sınavlardan (TIMSS, PIRLS ve 
PISA) sorumlu olup aynı zamanda devlet sınavının da 
yöntem ve �k�nc�l nes�l s�stem�n� gel�şt�rmekten 
sorumludur.

Akred�tasyon Kurulu
1997 yılında kurulmuştur. Devlet, akred�tasyondan 
sorumlu olup kurul üyeler�, Federal Bakanlık, s�v�l 
top lum kuru luş la r ı ,  Rektör le r  Konferans ı 
tems�lc�ler�nden oluşmaktadır. Ayrıca akred�tasyon 
s�stem�n�n gel�şt�r�lmes�nden de sorumludur.

Meslek� eğ�t�m s�stem�n�n �dares� devlet�n ve 
beled�yeler�n sorumluluğu altındadır. Bölgeler yerel 
özell�kler�ne ve yapılarına bağlı olarak sosyal, 
kültürel ve ekonom�k konularda farklıdırlar. Bölgesel 
�dareler tarafından yürütülen bütün eğ�t�m 
programlarında bölgeler�n bel�rl� özell�kler� d�kkate 
alınmıştır.

Federal Eğ�t�m ve B�l�m Bakanlığı meslek� ve tekn�k 
eğ�t�m� de kapsayan bütün kurumlardak� ve her 
sev�yedek� eğ�t�mde devlet pol�t�kasını ve yasal 
düzenlemeler� yürütmekten sorumlu tek federal 
yapıdır. 
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Pek çok eğ�t�m kurumu Federal Eğ�t�m ve B�l�m 
Bakanlığı veya bölgesel eğ�t�m bakanlıkları 
tarafından, bazıları da b�rkaç sektör bakanlığı 
tarafından fonlandırılmaktadır.

Örneğ�n, tarımsal kuruluşların finansal desteğ� Tarım 
ve Balıkçılık Bakanlığı’nın sorumluluğundadır ve 
Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı da tıbb� eğ�t�m 
kurumlarından sorumludur.

Federal Eğ�t�m ve B�l�m Bakanlığı �le b�rl�kte devlet�n 
eğ�t�m mevzuatı �le �lg�l� yapıları ve beled�yeler 
kuracakları eğ�t�m kurumlarından ve genel olarak 
eğ�t�m�n gel�şt�r�lmes�nden sorumludurlar.

Eğ�t�m kurumlarında kal�te kontrolü, denetleme, 
l�sans, kred�lend�rme ve alanlar hakkında b�l�nç 
oluşturma g�b� sorunlar, Eğ�t�m ve B�l�m Bakanlığı’nın 
alt kuruluşu olan Eğ�t�m ve B�l�m�n Denetlenmes� �le 
�lg�l� Federal Serv�s�n yetk�ler� dâh�l�nded�r.

Federal Eğ�t�m� Gel�şt�rme Kurumu kend� yapısı 
�çer�s�nde Meslek� Eğ�t�m� Gel�şt�rme Kurumunu da 
barındırmaktadır.

Okul tabanlı yönet�mde okul müdürü okulun 
yönet�m�nden sorumludur. Bu sorumluluğu yer�ne 
get�r�rken okul yönet�m kurulu benzer� Okul 
Pedegoj�k Konsey�ne yardım etmekted�r. Konsey, 
okul müdürü, �lg�l� bölüm şefler�, öğretmenler, okul-
a�le b�rl�ğ� başkanı ve okulun bağlı olduğu da�ren�n 
tems�lc�s�nden oluşur. Çalışma usul ve esasları 
mevzuatla düzenlenm�şt�r.

Devlet yükseköğret�m kurumları ve meslek� ve 
tekn�k eğ�t�m kurumları bölgeler�n ve beled�yeler�n 
bütçeler�nden finanse ed�lmekted�r. Özel ün�vers�te 
ve kolejler de mevcuttur. Fonlama programı öğrenc� 
sayısına göre bel�rlenen “k�ş� başına” finansman 
bazındadır. 

Eğ�t�mde Ulusal Öncel�kler Projes� ulusal bütçe ve 
kuruluşların veya bölgeler�n bütçes� �le paylaşılan 
yen�l�kç� projeler� destekleyen h�beler vasıtası �le 
mes lek �  ve  tekn �k  eğ � t �m  oku l l a r ı n ın  ve 
ün�vers�teler�n modernleşt�r�lmes�n� gel�şt�rmek 
amacıyla hazırlanmıştır. Son zamanlarda bu Öncel�k 
Projes� bölgeler�n yetk� alanına transfer ed�lm�ş olup, 
h�beler bölgesel/yerel bütçelerden ve bölgedek� 
�şverenlerden karşılanmaktadır. 

Ülkede, temel eğ�t�m b�r�nc� kademeye (�lkokul) 
başlama yaşı  6,5 yaştan 8 yaşa kadardır. 
İlköğret�mde 9 yılı tamamlayan öğrenc�ler temel 
eğ�t�m� almış kabul ed�lmekted�r. 1 Eylül 2007 tar�h� 
�t�bar�yle zorunlu eğ�t�m süres� 9 yıldan 11 yıla 
çıkarılmıştır. 11 yılın sonunda öğrenc�ler zorunlu 
eğ�t�m� tamamlayarak ün�vers�te veya meslek� 
öğret�m kurumlarına devam edeb�lmekted�rler (T.C. 
Moskova Büyükelç�l�ğ�, 2015; ROSSTAT, 2015).

Federal Devlet İstat�st�k Serv�s� ver�ler�ne göre 2012 
yılında 44.300 okul önces� eğ�t�m kurumunda 
5.983.000 öğrenc� eğ�t�me katılmaktadır. 2013/2014 
eğ�t�m öğret�m yılında örgün eğ�t�mde (�lkokul, 
ortaokul ve l�se) 45.419 devlet okulunda, 13.877.000 
öğrenc� ve 1.056.000 öğretmen görev yapmaktadır. 
1588 Gynas�um’da 1.147.300, 1139 devlet l�ses�nde 
795.700 öğrenc� öğren�m görmekted�r.
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Meslek� eğ�t�mde 2013/2014 eğ�t�m öğret�m yılında 
2.703 orta düzeyde okul da 1.982.000 öğrenc� ve 
112.600 öğretmen görev yapmaktadır. 2013 yılı 
�t�barıyla kal�fiye �şç�l�k, ofis çalışanlara yönel�k eğ�t�m 
veren meslek okulları sayısı 1414 olup 774.000 
öğrenc� buralarda eğ�t�m almaktadır.

Yükseköğret�mde �se 2013/2014 eğ�t�m öğret�m 
yılında 969 yükseköğret�m kurumunda 5.647.000 
öğrenc� eğ�t�m yapmaktadır. Bunlardan 578’� devlete 
a�t, 391’� özel eğ�t�m kurumudur (ROSSTAT, 2015). 

T�mes H�gher Educat�on derg�s� tarafından 2013 yılı 
sonunda yapılan derecelend�rmede 2011 yılında 
276-300. sıralamada bulunan Moskova Devlet 
Ün�vers�tes� bu yıl �lk 50 okul arasına g�reb�lmey� 
başarmıştır (ROSSTAT, 2015).

Devlet ve özel ün�vers�telerde öğren�m başarılı 
öğrenc�ler �ç�n parasız, d�ğerler� �ç�n paralıdır. 
Bölümüne göre farklılık göstermekle b�rl�kte, en 
saygın devlet ün�vers�teler�nde yıllık ücretler 9 �la 10 
b�n dolar c�varındadır. Devlet�n Haz�ran 2010’da 
bankalarla �şb�rl�ğ�yle başlattığı ve sübvanse ett�ğ� 
öğren�m kred�s� programının devletten 700 m�lyon 
ruble (23,3 m�lyon dolar) teşv�k alması ve b�rkaç yıl 
b o y u n c a  b u  p r o g r a m ı n  d e v a m  e t m e s � 
öngörülmekted�r (T.C. Moskova Büyükelç�l�ğ�, 2015).
Eğ�t�m ve B�l�m Bakanlığı’nın Federal Bütçe‘den 
aldığı bütçe 383,5 m�lyar rubled�r (12,7 m�lyar dolar). 
Bu genel bütçe g�derler �n�n %3’üne denk 
gelmekted�r (2009 yılında bu %4,3 �d�) (T.C. Moskova 
Büyükelç�l�ğ�, 2015).

C-EĞİTİM SÜRECİ

Rusya Federasyonu’nda eğ�t�m ve öğret�m 
kademeler� aşağıdak� şek�lde tanımlanab�lmekted�r.

Genel Eğ�t�m

Okul önces�
Ÿ  Temel Eğ�t�m B�r�nc� Kademe (İlkokul, 1-4. sınıf) 
Ÿ  Temel Eğ�t�m İk�nc� Kademe (Ortaokul, 5-9. sınıf)

Ortaöğret�m
Ÿ Akadem�k Ortaöğret�m (L�se, 10 -11. sınıf)
Ÿ Meslek� Ortaöğret�m (Meslek l�ses�, 10-11. sınıf)

Yükseköğret�m (12+ sınıf)
Ÿ Ün�vers�teler 
Ÿ Akadem�ler
Ÿ Enstütüler

Okul Önces�
Rusya Federasyonunda okul önces� eğ�t�mde 
çocuklara temel b�lg�ler ver�l�r, ama y�ne de �lkokul 
eğ�t�m� düzey� �le eş değ�ld�r. Çocuklar çocuk 
yuvalarına (anaokulu) 1/1.5 yaşında başlamakta ve 
orada 6 yaşına kadar eğ�t�m görmekted�rler (bu anne 
ve babasının rızasıyla olmaktadır).

Temel eğ�t�m önces� ver�len eğ�t�m okul önces� 
eğ�t�m ve a�le eğ�t�m� olarak adlandırılır. 0–3, 3–6 yaş 
grubundak� çocuklar okul önces� eğ�t�m kurumlarına 
(kreş ve çocuk yuvaları) devam etmekted�rler. 

Federal Devlet İstat�st�k Serv�s� ver�ler�ne göre 2012 
yılında 44.300 okul önces� eğ�t�m kurumunda 
5.983.000 öğrenc� eğ�t�me katılmıştır.

Şek�l 1’de ülkede eğ�t�m ve öğret�m s�stem� yer 
almaktadır.
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Şek�l 1:  Rusya Federasyonu eğ�t�m s�stem� 

             (Kaynak:M�n�stry of Educat�on and Sc�ence of Russ�a, http://en.russ�a.edu.ru/edu/descr�pt�on/sysobr/902/)

Yaş Yükseköğret�m
(Ün�vers�te)

D�ploma

D�ploma

D�ploma

D�ploma

L�sans

4 yıl

5-6 yıl

Uzmanlık2 yıl

Mastır

3 yıl

B�l�m Adayı

Doktora (B�l�m)

26/27

23/24

21/22

22/23

17/18

15/16

10/11

6/7

Genel Meslek� Eğ�t�m

(�ler� Eğ�t�m, Ün�vers�te
sev�yes�nde olmayan) Meslek� Eğ�t�m

G�r�ş� Tey�d

D�ploma D�ploma
İler� Düzey

1 yıl
İler� Düzey

1 yıl

Temel
Sev�ye

Tekn�syen
Hemş�re
v.b. 2 yıl

Temel
Sev�ye

Tekn�syen
Hemş�re

v.b. 

3-3,5  yıl

S(C) GE* S(C) GE* S(C) GE*

USE

1-2

Kal�fiye
İşç�

Kal�fiye
İşç�

2-3 yıl Kal�fiye
İşç�

1 yıl

OnaylıOnaylı

Onaylı

Ortak Devlet Sınavı (USE)

Genel Ortaöğret�m (2 Yıl)
(Secondary (Complate) General Educat�on 

S(C) GE)

II. Kademe (5 yıl)

Temel Eğ�t�m I. Kademe (4 yıl)

Okul Önces�

D�ploma

G�r�ş� Sınavı

*    Genel ortaöğret�m programı uygulanmaktadır.
**  Aynı alandan 2'nc� sömestrden 4'üncü sömestre transfer
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Meslek� eğ�t�mde 2013/2014 eğ�t�m öğret�m yılında 
2.703 orta düzeyde okul da 1.982.000 öğrenc� ve 
112.600 öğretmen görev yapmaktadır. 2013 yılı 
�t�barıyla kal�fiye �şç�l�k, ofis çalışanlara yönel�k eğ�t�m 
veren meslek okulları sayısı 1414 olup 774.000 
öğrenc� buralarda eğ�t�m almaktadır.

Yükseköğret�mde �se 2013/2014 eğ�t�m öğret�m 
yılında 969 yükseköğret�m kurumunda 5.647.000 
öğrenc� eğ�t�m yapmaktadır. Bunlardan 578’� devlete 
a�t, 391’� özel eğ�t�m kurumudur (ROSSTAT, 2015). 

T�mes H�gher Educat�on derg�s� tarafından 2013 yılı 
sonunda yapılan derecelend�rmede 2011 yılında 
276-300. sıralamada bulunan Moskova Devlet 
Ün�vers�tes� bu yıl �lk 50 okul arasına g�reb�lmey� 
başarmıştır (ROSSTAT, 2015).

Devlet ve özel ün�vers�telerde öğren�m başarılı 
öğrenc�ler �ç�n parasız, d�ğerler� �ç�n paralıdır. 
Bölümüne göre farklılık göstermekle b�rl�kte, en 
saygın devlet ün�vers�teler�nde yıllık ücretler 9 �la 10 
b�n dolar c�varındadır. Devlet�n Haz�ran 2010’da 
bankalarla �şb�rl�ğ�yle başlattığı ve sübvanse ett�ğ� 
öğren�m kred�s� programının devletten 700 m�lyon 
ruble (23,3 m�lyon dolar) teşv�k alması ve b�rkaç yıl 
b o y u n c a  b u  p r o g r a m ı n  d e v a m  e t m e s � 
öngörülmekted�r (T.C. Moskova Büyükelç�l�ğ�, 2015).
Eğ�t�m ve B�l�m Bakanlığı’nın Federal Bütçe‘den 
aldığı bütçe 383,5 m�lyar rubled�r (12,7 m�lyar dolar). 
Bu genel bütçe g�derler �n�n %3’üne denk 
gelmekted�r (2009 yılında bu %4,3 �d�) (T.C. Moskova 
Büyükelç�l�ğ�, 2015).

C-EĞİTİM SÜRECİ

Rusya Federasyonu’nda eğ�t�m ve öğret�m 
kademeler� aşağıdak� şek�lde tanımlanab�lmekted�r.

Genel Eğ�t�m

Okul önces�
Ÿ  Temel Eğ�t�m B�r�nc� Kademe (İlkokul, 1-4. sınıf) 
Ÿ  Temel Eğ�t�m İk�nc� Kademe (Ortaokul, 5-9. sınıf)

Ortaöğret�m
Ÿ Akadem�k Ortaöğret�m (L�se, 10 -11. sınıf)
Ÿ Meslek� Ortaöğret�m (Meslek l�ses�, 10-11. sınıf)

Yükseköğret�m (12+ sınıf)
Ÿ Ün�vers�teler 
Ÿ Akadem�ler
Ÿ Enstütüler

Okul Önces�
Rusya Federasyonunda okul önces� eğ�t�mde 
çocuklara temel b�lg�ler ver�l�r, ama y�ne de �lkokul 
eğ�t�m� düzey� �le eş değ�ld�r. Çocuklar çocuk 
yuvalarına (anaokulu) 1/1.5 yaşında başlamakta ve 
orada 6 yaşına kadar eğ�t�m görmekted�rler (bu anne 
ve babasının rızasıyla olmaktadır).

Temel eğ�t�m önces� ver�len eğ�t�m okul önces� 
eğ�t�m ve a�le eğ�t�m� olarak adlandırılır. 0–3, 3–6 yaş 
grubundak� çocuklar okul önces� eğ�t�m kurumlarına 
(kreş ve çocuk yuvaları) devam etmekted�rler. 

Federal Devlet İstat�st�k Serv�s� ver�ler�ne göre 2012 
yılında 44.300 okul önces� eğ�t�m kurumunda 
5.983.000 öğrenc� eğ�t�me katılmıştır.

Şek�l 1’de ülkede eğ�t�m ve öğret�m s�stem� yer 
almaktadır.
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Şek�l 1:  Rusya Federasyonu eğ�t�m s�stem� 

             (Kaynak:M�n�stry of Educat�on and Sc�ence of Russ�a, http://en.russ�a.edu.ru/edu/descr�pt�on/sysobr/902/)

Yaş Yükseköğret�m
(Ün�vers�te)

D�ploma

D�ploma

D�ploma

D�ploma

L�sans

4 yıl

5-6 yıl

Uzmanlık2 yıl

Mastır

3 yıl

B�l�m Adayı

Doktora (B�l�m)

26/27

23/24

21/22

22/23

17/18

15/16

10/11

6/7

Genel Meslek� Eğ�t�m

(�ler� Eğ�t�m, Ün�vers�te
sev�yes�nde olmayan) Meslek� Eğ�t�m

G�r�ş� Tey�d

D�ploma D�ploma
İler� Düzey

1 yıl
İler� Düzey

1 yıl

Temel
Sev�ye

Tekn�syen
Hemş�re
v.b. 2 yıl

Temel
Sev�ye

Tekn�syen
Hemş�re

v.b. 

3-3,5  yıl

S(C) GE* S(C) GE* S(C) GE*

USE

1-2

Kal�fiye
İşç�

Kal�fiye
İşç�

2-3 yıl Kal�fiye
İşç�

1 yıl

OnaylıOnaylı

Onaylı

Ortak Devlet Sınavı (USE)

Genel Ortaöğret�m (2 Yıl)
(Secondary (Complate) General Educat�on 

S(C) GE)

II. Kademe (5 yıl)

Temel Eğ�t�m I. Kademe (4 yıl)

Okul Önces�

D�ploma

G�r�ş� Sınavı

*    Genel ortaöğret�m programı uygulanmaktadır.
**  Aynı alandan 2'nc� sömestrden 4'üncü sömestre transfer
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Temel Genel Eğ�t�m
Temel eğ�t�m 4 yıl b�r�nc� kademe (�lkokul) ve 5 yıl 
�k�nc� kademe (5 yıl) olmak üzere 9 yıl olup zorunlu 
eğ�t�m kapsamındadır.

Zorunlu eğ�t�mden (9 yıl) mezun olan öğrenc�ler�n 
%55’� ortaöğret�m 2 yıllık l�se programına, %45 �se 
d�ğer eğ�t�m kurumlarına (%30’u meslek okullarına, 
%10’u yet�şk�nler eğ�t�m�ne, %5’� �se h�çb�r eğ�t�m 
kurumuna) devam edeceğ� varsayılmış ve bu oranlar 
hedef olarak bel�rlenm�şt�r ancak bu oranlar genel 
olarak l�se (genel) eğ�t�m�n�n leh�ne değ�şmekted�r.

Ortaöğret�m
Zorunlu eğ�t�m� tamamlayan Rusya Federasyonu 
öğrenc�ler�n�n önünde 4 seçenek mevcuttur. Bunlar:

İş hayatına atılmak,
L�se öğren�m�ne devam etmek,
Temel meslek� okullara devam etmek,
Orta meslek� eğ�t�m kurumlarına g�rmekt�r.

Günümüz eğ�t�m kurumları arasında Rusya’da en 
yaygın olanları genel orta öğret�m okulları, l�seler ve 
g�mnas�umlardır. L�seler Rusya Federasyonu’nda 
1990’lı yıllardan bu yana orta veya yükseköğren�m 
kurumu olarak faal�yet göstermeye başlamıştır. 
“L�se” adını, bel�rl� b�r alanda (profil) bazı dersler� 

daha der�nden öğreten eğ�t�m kurumları almaktadır.

L�seler, G�mnas�umlarla ortak yönlere sah�p olsalar 
da, onlara göre en temel fark yükseköğret�m 
kurumları �le �let�ş�m hal�nde olmalarıdır ve şu an �ç�n 
k�ş�sel gel�ş�me yönel�k b�r yön elde etm�şlerd�r.

Rusya’da ortaöğret�m; akadem�k ve meslek� olmak 
üzere �k� kademeden oluşmaktadır. Eğ�t�m süres� 2 
yıl (10 ve 11 �nc� sınıf) olup eğ�t�mler aşağıdak� türden 
okullarda ver�lmekted�r. 

Ÿ L�se
Ÿ Gymnas�um
Ÿ Özel n�tel�kl� okullar
Ÿ Meslek�  Tekn�k (Profess �onal  techn�cal 

uch�l�shche- PTUs
Ÿ Meslek� ve tekn�k ortaöğret�m l�ses� (Secondary 

profess�onal techn�cal uch�l�shche-SPTUs).
1.
2.
3.
4.

“
“

Günümüz eğ�t�m kurumları arasında Rusya’da en yaygın olanları 
genel ortaöğret�m okulları, l�seler ve gymnas�umlardır.
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Meslek� ortaöğret�m
Rusya Federasyonu’nun eğ�t�m s�stem� aşağıdak� 
sev�yelerden meydana gelmekted�r: Genel eğ�t�m, 
tekn�k ve meslek� eğ�t�m (başlangıç ve orta düzey) ve 
profesyonel eğ�t�m (yükseköğren�m ve ün�vers�te). 
Profesyonel eğ�t�m d�ploma veya derece ver�len 
eğ�t�m�n tamamlanması �le ver�len programları 
kapsamaktadır. Tamamlanmamış genel orta eğ�t�m 
sert�fikasının (9. sınıftan sonra) ver�lmes� üzer�ne b�r 
öğrenc� aşağıdak� yolları tak�p edeb�l�r:

Ÿ Genel ortaöğret�m� b�t�rmek.
Ÿ Meslek� ve tekn�k eğ�t�me başlamak.
Ÿ Orta düzey meslek� tekn�k eğ�t�m almak.

Meslek� tekn�k eğ�t�m başlangıcı; Orta düzey 
meslek� ve tekn�k eğ�t�m-öğret�m kolejler ve tekn�k 
okullar tarafından ver�lmekted�r. Orta düzey genel 
eğ�t�m� tamamlamayan öğrenc�ler �ç�n, hem meslek� 
ve tekn�k eğ�t�m başlangıcı hem de orta düzey 
meslek�  ve tekn�k eğ�t �m programları  l �se 
tamamlamak �ç�n paralel olarak yürütülmekted�r.  Bu 
nedenle bütün mezunlar hem meslek� yeterl�l�ğe 
hem de genel ortaöğret�m� tamamladıktan sonra 
ver�len sert�fikaya sah�p olmaktadırlar. 

Orta düzey meslek� eğ�t�m; 9 yıllık genel orta düzey 
eğ�t�m programının tamamlanması üzer�ne, 
öğrenc�ler b�r devlet sınavına tab� tutulurlar. Sınav 
sonucuna göre, öğrenc� genel eğ�t�me veya meslek� 
eğ�t�me devam edeb�l�r. 

Eğer öğrenc� genel eğ�t�me devam etmeye karar 
verd�yse, 11. sınıfı tamamladıktan sonra orta düzey 
genel eğ�t�m�n tamamlandığına da�r b�r sert�fika 
ver�l�r. 11. sınıfın sonunda g�r�len Devlet Sınavının 
sonuçları öğrenc�n�n hem orta düzey meslek� ve 
tekn�k eğ�t�m-öğret�me hem de ün�vers�te eğ�t�m�ne 
g�r�ş� bel�rler. B�r öğrenc� sınav sonuçlarını b�rden 
fazla yükseköğren�m kurumuna göndereb�l�r.

 

Orta düzey üzer� meslek� eğ�t�m; meslek l�seler� / 
meslek� ve tekn�k eğ�t�m  okulları ve kolejlerde 
ver�len meslek� ve genel eğ�t�m unsurlarını kapsayan 
meslek programlarının tamamlanması öğrenc�lere 
yalnızca b�r �ş sah�b� olma hakkını değ�l aynı 
zamanda yüksek eğ�t�m kurumlarına g�rme �mkânı 
da vermekted�r. Her koşulda Devlet Sınavı’nda 
başarılı olma zorunluluğu vardır.

Ün�vers�te olmayan yerlerde yerelde meslek� eğ�t�m 
katılımcılarına orta düzey yeterl�l�k vermekted�r. Orta 
düzey meslek�  program, tekn�syenler � ,  �ş 
�darec�ler�n�, kât�pler�, muhasebec�ler�, okul önces� 
öğretmenler�n�, hemş�reler�, ebeler� ve laboratuar 
tekn�syenler�n� kapsamaktadır.

Örgün eğ�t�mde bulunan kademelerdek� (1-11. sınıf) 
eğ�t�m sev�yeler�ne göre belgeler 1991 yılı önces� ve 
sonrası Tablo 2’de göster�lm�şt�r (IQAS,2008, p.11).

Tablo 2:  Örgün eğ�t�mde 1991 yılı önces� ve sonrası eğ�t�m kademeler�ne göre b�t�rme belgeler� ve süreler�

 

Bitirme Belgesi 
 1991 yılından Sonra 

Eğitim Seviyesi Eğitim Yılı  Yaş Eğitim Yılı  Yaş 

Temel Eğitim -
 1-3  

veya 
1-4 

6-9  
veya 
 6-10 

1-4 6-10 

Ortaöğretim Birinci 
Kademesi 

Tamamlanmamış 
Ortaöğretim Sertifikası 
(Attestat ob osnovnom 
obshchem obrazovanii) 

4-8  
veya 
5-9 

9-14  
veya 
10-15 

5-9 10-15 

Ortaöğretim İkinci 
Kademesi 

Ortaöğretim Bitirme 
Sertifikası (Attestat o 
srednem (polnom) 
obshchem obrazovanii ) 

9-10 veya 
10-11 

14-16  
veya 
15-17 

10-11 15-17 

 

1991 yılı Önces�
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Temel Genel Eğ�t�m
Temel eğ�t�m 4 yıl b�r�nc� kademe (�lkokul) ve 5 yıl 
�k�nc� kademe (5 yıl) olmak üzere 9 yıl olup zorunlu 
eğ�t�m kapsamındadır.

Zorunlu eğ�t�mden (9 yıl) mezun olan öğrenc�ler�n 
%55’� ortaöğret�m 2 yıllık l�se programına, %45 �se 
d�ğer eğ�t�m kurumlarına (%30’u meslek okullarına, 
%10’u yet�şk�nler eğ�t�m�ne, %5’� �se h�çb�r eğ�t�m 
kurumuna) devam edeceğ� varsayılmış ve bu oranlar 
hedef olarak bel�rlenm�şt�r ancak bu oranlar genel 
olarak l�se (genel) eğ�t�m�n�n leh�ne değ�şmekted�r.

Ortaöğret�m
Zorunlu eğ�t�m� tamamlayan Rusya Federasyonu 
öğrenc�ler�n�n önünde 4 seçenek mevcuttur. Bunlar:

İş hayatına atılmak,
L�se öğren�m�ne devam etmek,
Temel meslek� okullara devam etmek,
Orta meslek� eğ�t�m kurumlarına g�rmekt�r.

Günümüz eğ�t�m kurumları arasında Rusya’da en 
yaygın olanları genel orta öğret�m okulları, l�seler ve 
g�mnas�umlardır. L�seler Rusya Federasyonu’nda 
1990’lı yıllardan bu yana orta veya yükseköğren�m 
kurumu olarak faal�yet göstermeye başlamıştır. 
“L�se” adını, bel�rl� b�r alanda (profil) bazı dersler� 

daha der�nden öğreten eğ�t�m kurumları almaktadır.

L�seler, G�mnas�umlarla ortak yönlere sah�p olsalar 
da, onlara göre en temel fark yükseköğret�m 
kurumları �le �let�ş�m hal�nde olmalarıdır ve şu an �ç�n 
k�ş�sel gel�ş�me yönel�k b�r yön elde etm�şlerd�r.

Rusya’da ortaöğret�m; akadem�k ve meslek� olmak 
üzere �k� kademeden oluşmaktadır. Eğ�t�m süres� 2 
yıl (10 ve 11 �nc� sınıf) olup eğ�t�mler aşağıdak� türden 
okullarda ver�lmekted�r. 

Ÿ L�se
Ÿ Gymnas�um
Ÿ Özel n�tel�kl� okullar
Ÿ Meslek�  Tekn�k (Profess �onal  techn�cal 

uch�l�shche- PTUs
Ÿ Meslek� ve tekn�k ortaöğret�m l�ses� (Secondary 

profess�onal techn�cal uch�l�shche-SPTUs).
1.
2.
3.
4.

“
“

Günümüz eğ�t�m kurumları arasında Rusya’da en yaygın olanları 
genel ortaöğret�m okulları, l�seler ve gymnas�umlardır.
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Meslek� ortaöğret�m
Rusya Federasyonu’nun eğ�t�m s�stem� aşağıdak� 
sev�yelerden meydana gelmekted�r: Genel eğ�t�m, 
tekn�k ve meslek� eğ�t�m (başlangıç ve orta düzey) ve 
profesyonel eğ�t�m (yükseköğren�m ve ün�vers�te). 
Profesyonel eğ�t�m d�ploma veya derece ver�len 
eğ�t�m�n tamamlanması �le ver�len programları 
kapsamaktadır. Tamamlanmamış genel orta eğ�t�m 
sert�fikasının (9. sınıftan sonra) ver�lmes� üzer�ne b�r 
öğrenc� aşağıdak� yolları tak�p edeb�l�r:

Ÿ Genel ortaöğret�m� b�t�rmek.
Ÿ Meslek� ve tekn�k eğ�t�me başlamak.
Ÿ Orta düzey meslek� tekn�k eğ�t�m almak.

Meslek� tekn�k eğ�t�m başlangıcı; Orta düzey 
meslek� ve tekn�k eğ�t�m-öğret�m kolejler ve tekn�k 
okullar tarafından ver�lmekted�r. Orta düzey genel 
eğ�t�m� tamamlamayan öğrenc�ler �ç�n, hem meslek� 
ve tekn�k eğ�t�m başlangıcı hem de orta düzey 
meslek�  ve tekn�k eğ�t �m programları  l �se 
tamamlamak �ç�n paralel olarak yürütülmekted�r.  Bu 
nedenle bütün mezunlar hem meslek� yeterl�l�ğe 
hem de genel ortaöğret�m� tamamladıktan sonra 
ver�len sert�fikaya sah�p olmaktadırlar. 

Orta düzey meslek� eğ�t�m; 9 yıllık genel orta düzey 
eğ�t�m programının tamamlanması üzer�ne, 
öğrenc�ler b�r devlet sınavına tab� tutulurlar. Sınav 
sonucuna göre, öğrenc� genel eğ�t�me veya meslek� 
eğ�t�me devam edeb�l�r. 

Eğer öğrenc� genel eğ�t�me devam etmeye karar 
verd�yse, 11. sınıfı tamamladıktan sonra orta düzey 
genel eğ�t�m�n tamamlandığına da�r b�r sert�fika 
ver�l�r. 11. sınıfın sonunda g�r�len Devlet Sınavının 
sonuçları öğrenc�n�n hem orta düzey meslek� ve 
tekn�k eğ�t�m-öğret�me hem de ün�vers�te eğ�t�m�ne 
g�r�ş� bel�rler. B�r öğrenc� sınav sonuçlarını b�rden 
fazla yükseköğren�m kurumuna göndereb�l�r.

 

Orta düzey üzer� meslek� eğ�t�m; meslek l�seler� / 
meslek� ve tekn�k eğ�t�m  okulları ve kolejlerde 
ver�len meslek� ve genel eğ�t�m unsurlarını kapsayan 
meslek programlarının tamamlanması öğrenc�lere 
yalnızca b�r �ş sah�b� olma hakkını değ�l aynı 
zamanda yüksek eğ�t�m kurumlarına g�rme �mkânı 
da vermekted�r. Her koşulda Devlet Sınavı’nda 
başarılı olma zorunluluğu vardır.

Ün�vers�te olmayan yerlerde yerelde meslek� eğ�t�m 
katılımcılarına orta düzey yeterl�l�k vermekted�r. Orta 
düzey meslek�  program, tekn�syenler � ,  �ş 
�darec�ler�n�, kât�pler�, muhasebec�ler�, okul önces� 
öğretmenler�n�, hemş�reler�, ebeler� ve laboratuar 
tekn�syenler�n� kapsamaktadır.

Örgün eğ�t�mde bulunan kademelerdek� (1-11. sınıf) 
eğ�t�m sev�yeler�ne göre belgeler 1991 yılı önces� ve 
sonrası Tablo 2’de göster�lm�şt�r (IQAS,2008, p.11).

Tablo 2:  Örgün eğ�t�mde 1991 yılı önces� ve sonrası eğ�t�m kademeler�ne göre b�t�rme belgeler� ve süreler�

 

Bitirme Belgesi 
 1991 yılından Sonra 

Eğitim Seviyesi Eğitim Yılı  Yaş Eğitim Yılı  Yaş 

Temel Eğitim -
 1-3  

veya 
1-4 

6-9  
veya 
 6-10 

1-4 6-10 

Ortaöğretim Birinci 
Kademesi 

Tamamlanmamış 
Ortaöğretim Sertifikası 
(Attestat ob osnovnom 
obshchem obrazovanii) 

4-8  
veya 
5-9 

9-14  
veya 
10-15 

5-9 10-15 

Ortaöğretim İkinci 
Kademesi 

Ortaöğretim Bitirme 
Sertifikası (Attestat o 
srednem (polnom) 
obshchem obrazovanii ) 

9-10 veya 
10-11 

14-16  
veya 
15-17 

10-11 15-17 

 

1991 yılı Önces�
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Ulusal Yeterl�l�kler Çerçeves�
2011’de yen� Federal Devlet Eğ�t�m Standartları �lk ve 
orta düzeydek� meslek� ve tekn�k eğ�t�m �le �lg�l� 
olarak 567 uzmanlığı ve mesleğ� kabul etm�şt�r. Bu 
standartların gel�şt�r�lmes�nde �şverenler yer 
almışlardır. Standartlar uzmanlık bazındadır.

Son zamanlarda, Ulusal Yeterl�l�kler Çerçeves� 
sonlandırılmış ve Avrupa Yeterl�l�kler Çerçeves� �le 
uyumlu hale get�r�lmeye çalışılmaktadır.

Kal�te Güvences�
Rusya Federasyonu Eğ�t�m Kanunu’na göre, eğ�t�m�n 
kal�te kontrolü devlet otor�teler� tarafından 
yürütülmekted�r. Eğ�t�mde kal�te kontrolü ve 
güvences� �le �lg�l� ana organ Eğ�t�m ve B�l�m 
Denetleme Federal Serv�s�d�r.

Eğ�t�m alanında kal�te güvences� ve kontrol 
mekan�zmaları 3 unsurdan oluşmaktadır. Bunlar;

Mezunlar tarafından karşılanacak �ht�yaçlar �le 
b�rl�kte öğrenc�lere yüklenecek maks�mum �ş 
yüküne ve eğ�t�m programının kapsamına karar 
veren Devlet tarafından kabul ed�len b�r d�z� 
ulusal �ht�yaç olan Devlet Eğ�t�m Standartları,
Eğ�t�m kolaylıkları, laboratuar gereçler�, eğ�t�m 
personel�n�n �ht�sası ve usulüne uygun olarak 
yazılan yetk�lend�rmen�n tebl�ğ ed�lmes� �le �lg�l� 
değerlend�rme prosedürü, 
Devlet eğ�t�m standartlarına uygun olarak türüne 
(orta derecel� meslek� eğ�t�m veya yüksek meslek 
eğ�t�m� kurumu) ve çeş�d�ne (kolej, enst�tü, 
akadem�, ün�vers�te) göre Devlet tarafından b�r 
eğ�t�m kurumunun statüsünün resm� olarak 
bel�rlenmes� ve eğ�t�m programlarının sev�yes�n�n 
ve mezunların yeterl�l�kler�n�n bel�rlenmes�ne 
�l�şk�n Devlet onaylı. 

İlk ve orta derecel� meslek� ve tekn�k eğ�t�m  
kurumlarının l�sans vermeler� eğ�t�m sektörün-
dek� yerel otor�teler tarafından yürütülmekted�r. 
Prosedür, kurumun hem Devlet�n hem de 
bölgen�n gerekl�l�kler�n� karşılayıp karşıla-
madığını bel�rlemek �ç�n b�r uzman grubun 
z�yaret� �le başlayan resm� değerlend�rmey� 
kapsamaktadır. B�r meslek� ve tekn�k eğ�t�m 
kurumu tarafından duyurulan her b�r yen� 
programın değerlend�r�lmes� ve l�sans ver�lmes� 
gerekmekted�r. Bu kurumlar federal bakanlıklar 
tarafından ver�len onay belges�ne tab�îd�rler. 
Onaylı b�r kurum Devlet tarafından tanınan 
d�ploma verme yetk�s�ne sah�pt�r.

Eğ�t�m kal�tes�n�n Devlet tarafından kontrolü eğ�t�m 
programlarının �çer�ğ�n�n uygunluğunun ve/veya 
öğrenc�ler�n federal devlet eğ�t�m standartları 
doğrultusunda hazırlanma kal�tes�n�n değerlen-
d�r � lmes�n�n hedeflend�ğ�  planlanmış veya 
planlanmamış rev�zyonlar şekl�nde ele alınmaktadır.

Yetk�n�n kötüye kullanılması durumunda, eğ�t�m 
kurumuna düzeltmes� gerekl� görülen konu �le �lg�l� 
b�r uyarı gönder�l�r. Bütün �hlâller�n 6 aylık b�r süre 
�çer�s�nde düzelt�lmes� gerekmekted�r.

Yükseköğret�m
Ün�vers�te sev�yes�nde olmayan yükseköğret�m, 
ortaöğret�m 11’�nc� sınıfı tamamlayan öğrenc�ler, 
akadem�k derece kazandırmayan programları 
kapsar. Bu programlara g�r�ş �ç�n öğrenc�ler�n 
rekabet etmes� gerek�r. Ancak, bazı programlar �ç�n 
temel eğ�t�m �k�nc� kademey� (9’uncu sınıf) b�t�rmek 
yeterl� olab�lmekted�r. Mezunlar, ya meslek� 
faal�yetlere devam etmeye ya da ün�vers�te 
sev�yes�nde yükseköğret�m kurumlarına g�rme 
yolunu aramaya hak kazanırlar.  Ün�vers�te 
sev�yes�nde olmayan yükseköğret�m kurumlarından 
mezun olanlara kred� ver�leb�l�r veya kısaltılmış 
programlar sunulab�l�r.

Yükseköğret�m aşağıda bel�rt�len kurumlarda 
yapılmaktadır. Bunlar;
Ÿ Ün�vers�teler, 
Ÿ Akadem�ler
Ÿ Enst�tüler

Yükseköğret�m�n Tablo 3’te bel�rt�len programını 
b�t�ren öğrenc�ler tak�p ett�kler� programa göre 
d�plomalarını alırlar (IQAS, 2008, p.16).

  

  

 

Ayrılma Belgesi Süresi (Yıl)

Lisans Programı Bakalorya Diploma
(Diplom bakalavra)

4 veya 
240 Kredi

Mastır Programı Mastır Diploma
(Diplom magistra) 2 yıl

Birinci Derece 
Programı 

Uzmanlık Diploması
(Diplom spetsialista)

5 yıl veya 
300 kredi

Lisans Üstü 
Program

Bilim Adayı Diploması
(Diplom kandidata nauk) 3 yıl

Tablo 3:  Yükseköğret�m sev�yes�, belgeler ve süres�

1.

2.

3.
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D - EĞİTİM KADEMELERİNE 
GÖRE MÜFREDAT

Okul Önces�
Rusya Federasyonunda erken çocukluk eğ�t�m�nde 
çocuklara temel b�lg�ler ver�l�r, ama �lkokul eğ�t�m� 
düzey� �le eş değ�ld�r. Çocuklar, çocuk yuvalarına 
(anaokulu) 1/1.5 yaşında başlamakta ve orada 6 
yaşına kadar eğ�t�m görmekted�rler (bu anne ve 
babasının rızasıyla olmaktadır). Rusya Federasyonu 
eğ�t�m�nde esk�den ber� gen�ş çapta okul önces� 
eğ�t�m s�stem� mevcuttur. Geç�ş dönem�nde okul 
önces� öğret�me esk�den olduğu g�b� büyük b�r 
önem ver�lmekted�r ve okul önces� eğ�t�mdek� 
çocukların korunması, erken eğ�t�m ve öğren�m 
konularında öneml� rol oynamaktadır. S�stem üç - 
yed� yaş arası çocuklara h�zmet vermekted�r. Yuvalar 
�se 1 �le 3 yaş arasındak�lere h�zmet sunmaktadır. 
Nad�r durumlarda bu 2 ay �le b�r yaş arasına kadar 
�nmekted�r. 

Temel eğ�t�m b�r�nc� kademes� (�lkokul) önces� ver�len 
eğ�t�m okul önces� eğ�t�m ve a�le eğ�t�m� olarak 
adlandırılır. 0-3, 3-6 yaş grubundak� çocuklar okul 
önces� eğ�t�m kurumlarına (kreş ve çocuk yuvaları) 
devam etmekted�rler. Bu nedenle devlet, kend�s�n� 
okulönces� çağdak� çocukları büyütmede sorumlu 
h�ssetmekted�r. Okul programları anneler�n 
�ht�yacına göre değ�şmekted�r. Gece, gündüz ve 
hafta sonlarında, anneler�n çalışma durumlarına 
göre okullar bulunmaktadır. 500’den fazla bayanın 
çalıştığı kurumlar, okul önces� eğ�t�m� sunmak 
zorundadır. Okul önces� eğ�t�m yaşlara göre 
düzenlenm�şt�r. 2-3 ay �le 3 yaş arasındak� çocuklar 
25’er k�ş�l�k okula, 3-7 yaş arasındak� çocuklar da 
okul önces� eğ�t�m almaktadırlar.

Okul önces� eğ�t�m programını federal hükümetler 
bel�rlemekted�r. Federal hükümet okul önces� eğ�t�m 
kurumlarına öğrenc�n�n sosyal, k�ş�sel, z�h�nsel, 
fiz�ksel gel�ş�m� sanat ve estet�ğ�n�n gel�şt�r�lmes� 
sorumluluğu ver�lm�ş olup uygulanacak program-
larda bunlar temel alınacaktır.

Temel Eğ�t�m 
Temel eğ�t�m �k� kademeden oluşmaktadır. B�r�nc� 
kademes� 4 yıl (�lkokul) ve �k�nc� kademes� 5 yıl olmak 
üzere 9 yıl olup zorunlu eğ�t�m kapsamındadır.

Rusya Federasyonu, eğ�t�m s�stem�nde zorunlu 
temel eğ�t�m b�r�m�ne bağlı olmak üzere dokuz yıllık 
sürey� kapsamaktadır. İlk dört yıllık kısım olan 
(Naçalnaya şkola) (İlkokul), anaokuluna g�d�p 
g�tmemeye ya da a�len�n �steğ�ne bağlı olarak 
değ�şen, üç ya da dört yıllık eğ�t�m� kapsamaktadır. 
Ancak öğrenc� beş�nc� sınıfa geld�ğ�nde, �lköğret�m� 
kaç yıl okursa okusun, aynı sev�yeye gelm�ş 
durumdadır. Çocuk bu durumda �lkokula 6–7 
yaşında başlamakta ve eğer üç yıl okuyacaksa, b�r 
yıllık eks�kl�ğ�n� ya a�le kend�s� ya da anaokulu 

tamamlamaktadır. Anaokulu olmayan küçük 
yerleş�m b�r�mler�nde �se, �lköğret�m dört yıldır. 
Devlet anaokulu açamadığı �ç�n eğ�t�mdek� bu 
eks�kl�ğ�n�, a�len�n terc�h�ne bırakmayarak, dört yıl 
olarak düzenleyerek g�dermekted�r. 

Ÿ Temel Eğ�t�m B�r�nc� Kademe-İlkokul 1-4. sınıf- 
(Naçalnaya şkola)

Ÿ Temel Eğ�t�m İk�nc� Kademe- Ortaokul 5- 9. sınıf 
(Osnovnaya srednayaya şkola)

Program, Rusya �ç�ndek� ana d�l� Rusça olan ve 
olmayan d�ğer cumhur�yetler�n çeş�tlend�r�lm�ş 
programlarını da �çermekted�r. Buna bağlı olarak 
eğ�t�m planı, standart ve çeş�tlend�r�lm�ş olmak üzere 
�k� çeş�tt�r. 

1. Standart Program: Ülkede bel�rlenm�ş standart-
lara mezunların ulaşması garant� altına alınmaktadır. 
Bu kısımda matemat�k, fiz�k, k�mya har�ç, d�ğer 
derslerden %10–15 oranında daha az zaman 
ayrılab�l�r. Örneğ�n Çavuş�stan’da bu program 
okutulursa, genel olarak ders ağırlıkları aynı kalır ve 
anad�l� olan Çavuşça �ç�n ders saat� esnek olarak 
oluşturulab�l�r. Kısaca devlet�n federal parçasında 
eğ�t�m standartlarını gerçekleşt�rerek, eğ�t�mde 
b�rl�ğ�, bütünlüğü sağlar ve garant� eder. Enst�tülerde 
öğrenc�lere gerekl� asgar� b�lg�, yetenek, alışkanlık 
ver�lmes� �ç�n �mkân sağlanır. 

2. Çeş�tlend�r�lm�ş Program: Bölgesel cumhur-
�yetler �ç�n hazırlanmıştır. Bel�rlenen ders saatler�, 
genel eğ�t�m programında bel�rt�len zorunlu 
dersler�n okutulması �ç�n kullanılır. Bu planda 
bölgesel ve okula �l�şk�n öğeler�n hayata geç�r�lmes� 
sağlanır. Bu kısımda çeş�tl� dallar vardır. F�loloj�, 
matemat�k, fen b�l�mler�, sosyoloj�, sanat, beden 
eğ�t�m�, teknoloj� dalları g�b�. Matemat�k alanı; 
matemat�k, ceb�r, geometr�, ceb�r ve anal�z, 
b�lg�sayar dersler�nden oluşmaktadır. Değ�şken 
(yedek) saatler kullanılarak b�lg�sayar ders� ayrı b�r 
ders g�b� alınmaktadır. Önceden b�lg�sayar ders� 
matemat�k �ç�nde sözel olarak anlatılırken, ş�md� 
10–11. sınıflarda ayrı b�r ders olarak kullanılmaktadır. 
Bu ders ayrı b�r ders olmadan y�ne matemat�k ve 
geometr� �le b�rl�kte 7–9. sınıflarda ver�leb�l�r. 

İlk genel eğ�t�m ve temel genel eğ�t�m zorunludur. 
Öğrenc�ler, temel genel eğ�t�m� tamamladıklarında (9 
yıllık b�r program) final sınavlarına g�rerler. Sınavı 
geçerlerse temel genel eğ�t�m sert�fikası almaya hak 
kazanırlar. Devlet F�nal Sınavlarındak� sonuçlara 
göre öğrenc�ler, eğ�t�mler�ne devam etmeye teşv�k 
ed�l�r ya da ed�lmezler. Sert�fika, öğrenc�n�n ya orta 
öğren�m ya da ün�vers�te sev�yes�nde olmayan b�r 
yükseköğret�m programında meslek� eğ�t�m 
görmeye uygun olup olmadığını göster�r.
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Ulusal Yeterl�l�kler Çerçeves�
2011’de yen� Federal Devlet Eğ�t�m Standartları �lk ve 
orta düzeydek� meslek� ve tekn�k eğ�t�m �le �lg�l� 
olarak 567 uzmanlığı ve mesleğ� kabul etm�şt�r. Bu 
standartların gel�şt�r�lmes�nde �şverenler yer 
almışlardır. Standartlar uzmanlık bazındadır.

Son zamanlarda, Ulusal Yeterl�l�kler Çerçeves� 
sonlandırılmış ve Avrupa Yeterl�l�kler Çerçeves� �le 
uyumlu hale get�r�lmeye çalışılmaktadır.

Kal�te Güvences�
Rusya Federasyonu Eğ�t�m Kanunu’na göre, eğ�t�m�n 
kal�te kontrolü devlet otor�teler� tarafından 
yürütülmekted�r. Eğ�t�mde kal�te kontrolü ve 
güvences� �le �lg�l� ana organ Eğ�t�m ve B�l�m 
Denetleme Federal Serv�s�d�r.

Eğ�t�m alanında kal�te güvences� ve kontrol 
mekan�zmaları 3 unsurdan oluşmaktadır. Bunlar;

Mezunlar tarafından karşılanacak �ht�yaçlar �le 
b�rl�kte öğrenc�lere yüklenecek maks�mum �ş 
yüküne ve eğ�t�m programının kapsamına karar 
veren Devlet tarafından kabul ed�len b�r d�z� 
ulusal �ht�yaç olan Devlet Eğ�t�m Standartları,
Eğ�t�m kolaylıkları, laboratuar gereçler�, eğ�t�m 
personel�n�n �ht�sası ve usulüne uygun olarak 
yazılan yetk�lend�rmen�n tebl�ğ ed�lmes� �le �lg�l� 
değerlend�rme prosedürü, 
Devlet eğ�t�m standartlarına uygun olarak türüne 
(orta derecel� meslek� eğ�t�m veya yüksek meslek 
eğ�t�m� kurumu) ve çeş�d�ne (kolej, enst�tü, 
akadem�, ün�vers�te) göre Devlet tarafından b�r 
eğ�t�m kurumunun statüsünün resm� olarak 
bel�rlenmes� ve eğ�t�m programlarının sev�yes�n�n 
ve mezunların yeterl�l�kler�n�n bel�rlenmes�ne 
�l�şk�n Devlet onaylı. 

İlk ve orta derecel� meslek� ve tekn�k eğ�t�m  
kurumlarının l�sans vermeler� eğ�t�m sektörün-
dek� yerel otor�teler tarafından yürütülmekted�r. 
Prosedür, kurumun hem Devlet�n hem de 
bölgen�n gerekl�l�kler�n� karşılayıp karşıla-
madığını bel�rlemek �ç�n b�r uzman grubun 
z�yaret� �le başlayan resm� değerlend�rmey� 
kapsamaktadır. B�r meslek� ve tekn�k eğ�t�m 
kurumu tarafından duyurulan her b�r yen� 
programın değerlend�r�lmes� ve l�sans ver�lmes� 
gerekmekted�r. Bu kurumlar federal bakanlıklar 
tarafından ver�len onay belges�ne tab�îd�rler. 
Onaylı b�r kurum Devlet tarafından tanınan 
d�ploma verme yetk�s�ne sah�pt�r.

Eğ�t�m kal�tes�n�n Devlet tarafından kontrolü eğ�t�m 
programlarının �çer�ğ�n�n uygunluğunun ve/veya 
öğrenc�ler�n federal devlet eğ�t�m standartları 
doğrultusunda hazırlanma kal�tes�n�n değerlen-
d�r � lmes�n�n hedeflend�ğ�  planlanmış veya 
planlanmamış rev�zyonlar şekl�nde ele alınmaktadır.

Yetk�n�n kötüye kullanılması durumunda, eğ�t�m 
kurumuna düzeltmes� gerekl� görülen konu �le �lg�l� 
b�r uyarı gönder�l�r. Bütün �hlâller�n 6 aylık b�r süre 
�çer�s�nde düzelt�lmes� gerekmekted�r.

Yükseköğret�m
Ün�vers�te sev�yes�nde olmayan yükseköğret�m, 
ortaöğret�m 11’�nc� sınıfı tamamlayan öğrenc�ler, 
akadem�k derece kazandırmayan programları 
kapsar. Bu programlara g�r�ş �ç�n öğrenc�ler�n 
rekabet etmes� gerek�r. Ancak, bazı programlar �ç�n 
temel eğ�t�m �k�nc� kademey� (9’uncu sınıf) b�t�rmek 
yeterl� olab�lmekted�r. Mezunlar, ya meslek� 
faal�yetlere devam etmeye ya da ün�vers�te 
sev�yes�nde yükseköğret�m kurumlarına g�rme 
yolunu aramaya hak kazanırlar.  Ün�vers�te 
sev�yes�nde olmayan yükseköğret�m kurumlarından 
mezun olanlara kred� ver�leb�l�r veya kısaltılmış 
programlar sunulab�l�r.

Yükseköğret�m aşağıda bel�rt�len kurumlarda 
yapılmaktadır. Bunlar;
Ÿ Ün�vers�teler, 
Ÿ Akadem�ler
Ÿ Enst�tüler

Yükseköğret�m�n Tablo 3’te bel�rt�len programını 
b�t�ren öğrenc�ler tak�p ett�kler� programa göre 
d�plomalarını alırlar (IQAS, 2008, p.16).

  

  

 

Ayrılma Belgesi Süresi (Yıl)

Lisans Programı Bakalorya Diploma
(Diplom bakalavra)

4 veya 
240 Kredi

Mastır Programı Mastır Diploma
(Diplom magistra) 2 yıl

Birinci Derece 
Programı 

Uzmanlık Diploması
(Diplom spetsialista)

5 yıl veya 
300 kredi

Lisans Üstü 
Program

Bilim Adayı Diploması
(Diplom kandidata nauk) 3 yıl

Tablo 3:  Yükseköğret�m sev�yes�, belgeler ve süres�

1.

2.

3.
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D - EĞİTİM KADEMELERİNE 
GÖRE MÜFREDAT

Okul Önces�
Rusya Federasyonunda erken çocukluk eğ�t�m�nde 
çocuklara temel b�lg�ler ver�l�r, ama �lkokul eğ�t�m� 
düzey� �le eş değ�ld�r. Çocuklar, çocuk yuvalarına 
(anaokulu) 1/1.5 yaşında başlamakta ve orada 6 
yaşına kadar eğ�t�m görmekted�rler (bu anne ve 
babasının rızasıyla olmaktadır). Rusya Federasyonu 
eğ�t�m�nde esk�den ber� gen�ş çapta okul önces� 
eğ�t�m s�stem� mevcuttur. Geç�ş dönem�nde okul 
önces� öğret�me esk�den olduğu g�b� büyük b�r 
önem ver�lmekted�r ve okul önces� eğ�t�mdek� 
çocukların korunması, erken eğ�t�m ve öğren�m 
konularında öneml� rol oynamaktadır. S�stem üç - 
yed� yaş arası çocuklara h�zmet vermekted�r. Yuvalar 
�se 1 �le 3 yaş arasındak�lere h�zmet sunmaktadır. 
Nad�r durumlarda bu 2 ay �le b�r yaş arasına kadar 
�nmekted�r. 

Temel eğ�t�m b�r�nc� kademes� (�lkokul) önces� ver�len 
eğ�t�m okul önces� eğ�t�m ve a�le eğ�t�m� olarak 
adlandırılır. 0-3, 3-6 yaş grubundak� çocuklar okul 
önces� eğ�t�m kurumlarına (kreş ve çocuk yuvaları) 
devam etmekted�rler. Bu nedenle devlet, kend�s�n� 
okulönces� çağdak� çocukları büyütmede sorumlu 
h�ssetmekted�r. Okul programları anneler�n 
�ht�yacına göre değ�şmekted�r. Gece, gündüz ve 
hafta sonlarında, anneler�n çalışma durumlarına 
göre okullar bulunmaktadır. 500’den fazla bayanın 
çalıştığı kurumlar, okul önces� eğ�t�m� sunmak 
zorundadır. Okul önces� eğ�t�m yaşlara göre 
düzenlenm�şt�r. 2-3 ay �le 3 yaş arasındak� çocuklar 
25’er k�ş�l�k okula, 3-7 yaş arasındak� çocuklar da 
okul önces� eğ�t�m almaktadırlar.

Okul önces� eğ�t�m programını federal hükümetler 
bel�rlemekted�r. Federal hükümet okul önces� eğ�t�m 
kurumlarına öğrenc�n�n sosyal, k�ş�sel, z�h�nsel, 
fiz�ksel gel�ş�m� sanat ve estet�ğ�n�n gel�şt�r�lmes� 
sorumluluğu ver�lm�ş olup uygulanacak program-
larda bunlar temel alınacaktır.

Temel Eğ�t�m 
Temel eğ�t�m �k� kademeden oluşmaktadır. B�r�nc� 
kademes� 4 yıl (�lkokul) ve �k�nc� kademes� 5 yıl olmak 
üzere 9 yıl olup zorunlu eğ�t�m kapsamındadır.

Rusya Federasyonu, eğ�t�m s�stem�nde zorunlu 
temel eğ�t�m b�r�m�ne bağlı olmak üzere dokuz yıllık 
sürey� kapsamaktadır. İlk dört yıllık kısım olan 
(Naçalnaya şkola) (İlkokul), anaokuluna g�d�p 
g�tmemeye ya da a�len�n �steğ�ne bağlı olarak 
değ�şen, üç ya da dört yıllık eğ�t�m� kapsamaktadır. 
Ancak öğrenc� beş�nc� sınıfa geld�ğ�nde, �lköğret�m� 
kaç yıl okursa okusun, aynı sev�yeye gelm�ş 
durumdadır. Çocuk bu durumda �lkokula 6–7 
yaşında başlamakta ve eğer üç yıl okuyacaksa, b�r 
yıllık eks�kl�ğ�n� ya a�le kend�s� ya da anaokulu 

tamamlamaktadır. Anaokulu olmayan küçük 
yerleş�m b�r�mler�nde �se, �lköğret�m dört yıldır. 
Devlet anaokulu açamadığı �ç�n eğ�t�mdek� bu 
eks�kl�ğ�n�, a�len�n terc�h�ne bırakmayarak, dört yıl 
olarak düzenleyerek g�dermekted�r. 

Ÿ Temel Eğ�t�m B�r�nc� Kademe-İlkokul 1-4. sınıf- 
(Naçalnaya şkola)

Ÿ Temel Eğ�t�m İk�nc� Kademe- Ortaokul 5- 9. sınıf 
(Osnovnaya srednayaya şkola)

Program, Rusya �ç�ndek� ana d�l� Rusça olan ve 
olmayan d�ğer cumhur�yetler�n çeş�tlend�r�lm�ş 
programlarını da �çermekted�r. Buna bağlı olarak 
eğ�t�m planı, standart ve çeş�tlend�r�lm�ş olmak üzere 
�k� çeş�tt�r. 

1. Standart Program: Ülkede bel�rlenm�ş standart-
lara mezunların ulaşması garant� altına alınmaktadır. 
Bu kısımda matemat�k, fiz�k, k�mya har�ç, d�ğer 
derslerden %10–15 oranında daha az zaman 
ayrılab�l�r. Örneğ�n Çavuş�stan’da bu program 
okutulursa, genel olarak ders ağırlıkları aynı kalır ve 
anad�l� olan Çavuşça �ç�n ders saat� esnek olarak 
oluşturulab�l�r. Kısaca devlet�n federal parçasında 
eğ�t�m standartlarını gerçekleşt�rerek, eğ�t�mde 
b�rl�ğ�, bütünlüğü sağlar ve garant� eder. Enst�tülerde 
öğrenc�lere gerekl� asgar� b�lg�, yetenek, alışkanlık 
ver�lmes� �ç�n �mkân sağlanır. 

2. Çeş�tlend�r�lm�ş Program: Bölgesel cumhur-
�yetler �ç�n hazırlanmıştır. Bel�rlenen ders saatler�, 
genel eğ�t�m programında bel�rt�len zorunlu 
dersler�n okutulması �ç�n kullanılır. Bu planda 
bölgesel ve okula �l�şk�n öğeler�n hayata geç�r�lmes� 
sağlanır. Bu kısımda çeş�tl� dallar vardır. F�loloj�, 
matemat�k, fen b�l�mler�, sosyoloj�, sanat, beden 
eğ�t�m�, teknoloj� dalları g�b�. Matemat�k alanı; 
matemat�k, ceb�r, geometr�, ceb�r ve anal�z, 
b�lg�sayar dersler�nden oluşmaktadır. Değ�şken 
(yedek) saatler kullanılarak b�lg�sayar ders� ayrı b�r 
ders g�b� alınmaktadır. Önceden b�lg�sayar ders� 
matemat�k �ç�nde sözel olarak anlatılırken, ş�md� 
10–11. sınıflarda ayrı b�r ders olarak kullanılmaktadır. 
Bu ders ayrı b�r ders olmadan y�ne matemat�k ve 
geometr� �le b�rl�kte 7–9. sınıflarda ver�leb�l�r. 

İlk genel eğ�t�m ve temel genel eğ�t�m zorunludur. 
Öğrenc�ler, temel genel eğ�t�m� tamamladıklarında (9 
yıllık b�r program) final sınavlarına g�rerler. Sınavı 
geçerlerse temel genel eğ�t�m sert�fikası almaya hak 
kazanırlar. Devlet F�nal Sınavlarındak� sonuçlara 
göre öğrenc�ler, eğ�t�mler�ne devam etmeye teşv�k 
ed�l�r ya da ed�lmezler. Sert�fika, öğrenc�n�n ya orta 
öğren�m ya da ün�vers�te sev�yes�nde olmayan b�r 
yükseköğret�m programında meslek� eğ�t�m 
görmeye uygun olup olmadığını göster�r.
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Temel eğ�t�m b�r�nc� kademes�nde (1-4. sınıf ) 
okulunda temel dersler;  Rusça ve Rus Edeb�yatı, 
matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�l�mlerd�r.

Rusya Federasyonu Genel ve Meslek� Eğ�t�m 
Bakanlığı 9 Şubat 1998’de bu konu �le �lg�l� olarak 
daha ayrıntıl ı b�r yönetmel�k yayınlamış ve 
öğrenc�ler�n söz konusu okullarda, b�r haftada 
maks�mum olarak kaç saat derse g�recekler�n� ve 
hang� sınıfta hang� ders�n kaç saat ver�leceğ�n� 
bel�rlem�şt�r. 

2010 yılında uygulamaya konan Rusya Federas-
yonu’nda temel eğ�t�m b�r�nc� kademes� (1-4.sınıf) 
haftal ık ders dağıl ım ç�zelges� Tablo 4’de 
sunulmuştur.

Ders süres� 1. sınıfta 35 dak�ka, 2-4.sınıflarda �se 35-
45 dak�ka arasında değ�şmekted�r. Yıllık eğ�t�m 
süres� b�r�nc� sınıfta 33 hafta ve 2-4. sınıflarda �se 34 
haftadır.

Temel eğ�t�m b�r�nc� kademes�nde (�lkokul)  b�r�nc� 
sınıfın b�r�nc� dönem�nde not s�stem� yoktur. Bunun 
yer�ne çocuklar yıldız (5), kare (4), üçgen (3) �le 
değerlend�r�lmekted�r ancak çocukların başarı 
durumları sıklıkla yazı �le bel�rlenmekted�r (�y�, afer�n, 
çok güzel). İk�nc� dönemden başlayarak çocuklar 
beş puanlık s�steme göre not almaya başlar (beş – 
en yüksek not). Okul yılı sonunda çocuklar başarı 
durumunu gösteren karne alır. Bununla çocuklar 
aynı veya başka b�r okulun beş�nc� sınıfına geçer 
(yeterl� düzeyde başarı gösteremeyenler de sınıfta 
kalır). 

Genel olarak kabul görmüş olan genel eğ�t�m 
dersler�n�n yanı sıra (Rus d�l�, yazma, okuma, 
matemat�k, dünya, beden eğ�t�m�, müz�k, bölge 
ders�, �ş eğ�t�m�, res�m) b�rçok okulda 2. sınıftan 
�t�baren yabancı d�l eğ�t�m� de başlamaktadır k� bu 
yakında her yerde uygulanmaya başlayacaktır 
(eğ�t�m�n �ler� aşamalarında �se �k�nc� b�r yabancı d�l – 
Almanca, Fransızca ve İspanyolca - ver�lmeye 
başlanacaktır). Ayrıca yakın gelecekte de çocuklara 
�k�nc� sınıftan başlayarak b�lg�sayar kullanma 
becer�ler�n�n kazandırılması planlanmaktadır. 
Genel olarak İlkokullarda çocukların haftalık eğ�t�m 
saat� 1. sınıfta 20 ve 4. sınıfta 30 saat şekl�nde 
değ�şmekted�r. 

Temel eğ�t�m �k�nc� kademes�nde (5-9. sınıf): D�l ve 
edeb�yat; Rusça, Rus Edeb�yatı, yabancı d�ller 
(İng�l�zce, Almanca, Fransızca, İspanyolca) sanat; 
res�m, müz�k, dünya sanat kültürü, toplum b�l�m; Rus 
tar�h�, genel tar�h, toplumb�l�m, coğrafya, fen 
b�l�mler�; fiz�k, astronom�, k�mya, b�yoloj�, matemat�k 
ve b�lg�sayar,  beden eğ�t�m�, s�v�l savunma ve 
teknoloj� dersler� okutulmaktadır.

Eğ�t�m öğret�m süres� ortalama 35 hafta (34 - 37 
hafta) olup, b�r ders saat� 45 dak�kadır. Tablo 5’de 
temel eğ�t�m �k�nc� kademe (5-9. sınıf) haftalık ders 
dağıtım ç�zelges� ver�lm�şt�r (UNESCO-IBE, 2010).DERSLER

 

Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi

Sınıflar

 1

 

2

 

3

 

4
4 Yıl 

Toplam 
Ders Saati

% Dağılımı

Rus Dili

 

5

 

5

 

5

 

5 20 14,76
Rus Edebiyatı

 

4

 

4

 

4

 

4 16 11,81
Yabancı Dil

 

-

 

2

 

2

 

2 6 4,43
Matematik

 

4

 

4

 

4

 

4 16 11,81
Fen ve Sosyal 
Bilimler

 

2

 

2

 

2

 

2 8 5,90

Teknoloji

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4 2,95
Müzik

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4 2,95
Görsel Sanatlar

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4 2,95
Beden Eğitimi 2 2 2 2 8 5,90
Rusya 
Federasyonu 
Halklarının 
Manevi ve 
Kültürel Temelleri

- - - 0/1 1 0,74

Ek Dersler - 3 3 2,5 8,5 6,27

Ders Dışı 
Etkinlikler 10 10 10 10 40 29,52

Toplam 30 35 35 35 135,5 100,00

Tablo 4:  Temel eğ�t�m b�r�nc� kademe (1-4.sınıf) haftalık ders 
                dağıtım ç�zelges� (UNESCO-IBE, 2010).

Kaynak: M�n�stry of Educat�on and Sc�ence, Nat�onal study plan for 
              pr�mary educat�on, 2010. 
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Temel orta öğret�mde (osnovnaya srednayaya şkola) 
�se terc�he bırakma durumu yoktur ve standart 
olarak beş yıldır. Bunun devamı n�tel�ğ�ndek� orta 
öğret�m� tamamlama (polnaya crednayaya şkola) �k� 
yıl olarak düzenlem�şt�r ve �steğe bağlıdır. Ancak bu 
kademedek� okul 2005 yılından �t�baren on �k� yıla 
çıkarılarak zorunlu olmuştur. Eğ�t�m öğret�m takv�m� 1 
Eylül-1 Haz�ran tar�hler� arasında olup, dört dönemd�r. 

2009-2010 yıllarında �se tüm Rusya 11 yıllık zorunlu 
eğ�t�me geçm�şt�r.

Öğrenc�ler okullarda haftada 6 gün b�rl�kte eğ�t�m 
görmekted�rler ve sadece �ş eğ�t�m� ve son sınıflarda 
beden  eğ � t �m �  ders le r �nde  fa rk l ı  ko l l a ra 
ayrılab�lmekted�rler. Haftalık ders saatler� 6-30 saat 
arasında değ�şmekted�r. 

Son yıllarda orta öğret�m temel düzeyde okul türü ve 
çeş�tl�l�ğ� artmıştır. Tüm okullar temel programların 
alınmasından sorumludurlar mezunlar tarafından 
alınan d�ploma �se tüm Rusya ve BDT ülkeler�nde 
geçerl�l�ğe sah�pt�r. Genç yaşta uzmanlık alanına 
göre ayrılma olanakları g�mnas�um ve l�selerde 
mevcuttur. Özel okul öğrenc�ler�n�n çoğu resm� 
d�plomalar almamaktadırlar. Tüm tür ve çeş�ttek� orta 

öğret�m okullarına yarışma veya sınav �le öğrenc� 
alınması 1997 yılından �t�baren yasaklanmıştır. 

Ortaöğret�m
Rusya’da ortaöğret�m akadem�k ve meslek� olmak 
üzere �k� türden oluşmaktadır.  Eğ�t�m süres� 2 yıldır 
(10 ve 11’�nc� sınıf).

Bunlardan genel eğ�t�m programlarının amacı; 
hayata uyum sağlayan b�rey yet�şt�rme ve meslek 
ed�nmeye yardımcı olmak ve temel becer�ler� 
ed�nmekt�r. Bu program kapsamında; okul önces� 
eğ�t�m, �lköğret�m, temel ve tamamlayıcı eğ�t�m yer 
almaktadır. 

Öğrenc�n�n gerçek anlamda asgar� düzeyde 
ed�neceğ� yeterl�l �kler� Genel Eğ�t�m Temel 
Müfredatı’da (1993) gel�şt�r�ld� ve ben�msend�. Temel 
müfredat, öğren�m�n zorunlu olduğu alanları ve �ler� 
sev�yelerde de bel�rl� meslekler�n uygulaması �ç�n 
gerekl� temel becer�ler� bel�rler. Öğren�m�n bu 
gerekl� alanlarına ek olarak, temel müfredat, okulun 
bulunduğu bel�rl� b�r bölgeye has b�l�m dallarına ve 
öğrenc�ler�n �lg� alanlarına yönel�k seçmel� derslere 
olanak sağlar. Prat�kte her okul temel müfredatı esas 
alarak kend� müfredatını hazırlar.

Rusya, temel müfredata dayanan ve �ler� sev�yede 
programlar sunan gel�şm�ş okullar ağına sah�pt�r. Bu 
�ler� düzeyde programlara şu yollarla ulaşılab�l�r:
Ÿ Yabancı d�l, matemat�k, fiz�k g�b� seçmel� 

derslerde �ler� düzeyde programlar sunan okullar 
yoluyla,

Ÿ Gel�şm�ş okul dışı etk�nl�kler ve böylece de güzel 
sanatlar, felsefe, ekonom�, spor ve d�ğer benzer 
alanlarda der�nlemes�ne çalışma �mkânı sunan 
okullar vasıtasıyla,

Ÿ Son sınıf  öğrenc� ler�n�n,  yükseköğret�m 
kurumlarından gelen b�r özel öğretmen 
gözet�m�nde çalıştığı ve eğ�t�m kurumlarının 
olanak ve akadem�syenler�nden faydalandıkları 
okullar yoluyla.

Günümüzde l�se eğ�t�m� öncel�kle fiz�k–matemat�k 
eğ�l�ml� okullarda gerçekleşmekted�r. Bunların 
faal�yetler� ün�vers�te ve tekn�k yükseköğret�m 
kurumlarıyla bağlantılıdır.

Rusya Federasyonu’nda ortaöğret�m kademes�nde 
temel dersler aşağıda ver�lm�şt�r.

DERSLER
Sınıflar Toplam 

Ders 
Saati

% 
Dağılımı5 6 7 8 9

Rus Dili 6 6 4 3 2 21 12,65
Rus Edebiyatı 2 2 2 2 3 11 6,63
Yabancı Dil 3 3 3 3 3 15 9,04
Matematik 5 5 5 5 5 25 15,06
Bilgisayar - - - 1 2 3 1,81
Tarih 2 2 2 2 2 10 6,02
Sosyal Bilimler 
(Ekonomi ve Hukuk) - 1 1 1 1 4 2,41

Coğrafya - 1 2 2 2 7 4,22
Fen Bilimleri 2 - - - - 2 1,20
Fizik - - 2 2 2 6 3,61
Kimya - - - 2 2 4 2,41
Biyoloji

 

-

 

1

 

2

 

2 2 7 4,22
Görsel Sanatlar ve 
Müzik 2

 

2

 

2

 

1 1 8 4,82

Teknoloji

 

2

 

2

 

2

 

1 - 7 4,22
Vatandaşlık

 

-

 

-

 

-

 

1 - 1 0,60
Beden Eğitimi

 

2

 

2

 

2

 

2 2 10 6,02
Ara Toplam

 

26

 

27

 

29

 

30 29 141 84,94
Okul veya 
Bölgelerce Seç�len 
Zorunlu Dersler 
(Haftada 6 gün 
okul açık)

 

5

 

5

 

5

 

5 5 25 15,06

Toplam Zorunlu 
dersler Dersler 
(haftada Haftada 
6 gün okul açık)

 

31

 

32

 

34

 

35 34 166 100,00

Okul veya Bölgelerce 
Seçilen Zorunlu 
Dersler

 

(haftada 5 gün 
okul açık)

 
2

 

2

 

2

 

2 2 10

Toplam Zorunlu 
Dersler (Haftada 5 
gün okul açık)  28

 
29

 
31

 
32 31 151

Tablo 5:  Temel eğ�t�m �k�nc� kademe (5-9. sınıf) haftalık ders 
                dağıtım ç�zelges�
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Temel eğ�t�m b�r�nc� kademes�nde (1-4. sınıf ) 
okulunda temel dersler;  Rusça ve Rus Edeb�yatı, 
matemat�k, fen b�l�mler� ve sosyal b�l�mlerd�r.

Rusya Federasyonu Genel ve Meslek� Eğ�t�m 
Bakanlığı 9 Şubat 1998’de bu konu �le �lg�l� olarak 
daha ayrıntıl ı b�r yönetmel�k yayınlamış ve 
öğrenc�ler�n söz konusu okullarda, b�r haftada 
maks�mum olarak kaç saat derse g�recekler�n� ve 
hang� sınıfta hang� ders�n kaç saat ver�leceğ�n� 
bel�rlem�şt�r. 

2010 yılında uygulamaya konan Rusya Federas-
yonu’nda temel eğ�t�m b�r�nc� kademes� (1-4.sınıf) 
haftal ık ders dağıl ım ç�zelges� Tablo 4’de 
sunulmuştur.

Ders süres� 1. sınıfta 35 dak�ka, 2-4.sınıflarda �se 35-
45 dak�ka arasında değ�şmekted�r. Yıllık eğ�t�m 
süres� b�r�nc� sınıfta 33 hafta ve 2-4. sınıflarda �se 34 
haftadır.

Temel eğ�t�m b�r�nc� kademes�nde (�lkokul)  b�r�nc� 
sınıfın b�r�nc� dönem�nde not s�stem� yoktur. Bunun 
yer�ne çocuklar yıldız (5), kare (4), üçgen (3) �le 
değerlend�r�lmekted�r ancak çocukların başarı 
durumları sıklıkla yazı �le bel�rlenmekted�r (�y�, afer�n, 
çok güzel). İk�nc� dönemden başlayarak çocuklar 
beş puanlık s�steme göre not almaya başlar (beş – 
en yüksek not). Okul yılı sonunda çocuklar başarı 
durumunu gösteren karne alır. Bununla çocuklar 
aynı veya başka b�r okulun beş�nc� sınıfına geçer 
(yeterl� düzeyde başarı gösteremeyenler de sınıfta 
kalır). 

Genel olarak kabul görmüş olan genel eğ�t�m 
dersler�n�n yanı sıra (Rus d�l�, yazma, okuma, 
matemat�k, dünya, beden eğ�t�m�, müz�k, bölge 
ders�, �ş eğ�t�m�, res�m) b�rçok okulda 2. sınıftan 
�t�baren yabancı d�l eğ�t�m� de başlamaktadır k� bu 
yakında her yerde uygulanmaya başlayacaktır 
(eğ�t�m�n �ler� aşamalarında �se �k�nc� b�r yabancı d�l – 
Almanca, Fransızca ve İspanyolca - ver�lmeye 
başlanacaktır). Ayrıca yakın gelecekte de çocuklara 
�k�nc� sınıftan başlayarak b�lg�sayar kullanma 
becer�ler�n�n kazandırılması planlanmaktadır. 
Genel olarak İlkokullarda çocukların haftalık eğ�t�m 
saat� 1. sınıfta 20 ve 4. sınıfta 30 saat şekl�nde 
değ�şmekted�r. 

Temel eğ�t�m �k�nc� kademes�nde (5-9. sınıf): D�l ve 
edeb�yat; Rusça, Rus Edeb�yatı, yabancı d�ller 
(İng�l�zce, Almanca, Fransızca, İspanyolca) sanat; 
res�m, müz�k, dünya sanat kültürü, toplum b�l�m; Rus 
tar�h�, genel tar�h, toplumb�l�m, coğrafya, fen 
b�l�mler�; fiz�k, astronom�, k�mya, b�yoloj�, matemat�k 
ve b�lg�sayar,  beden eğ�t�m�, s�v�l savunma ve 
teknoloj� dersler� okutulmaktadır.

Eğ�t�m öğret�m süres� ortalama 35 hafta (34 - 37 
hafta) olup, b�r ders saat� 45 dak�kadır. Tablo 5’de 
temel eğ�t�m �k�nc� kademe (5-9. sınıf) haftalık ders 
dağıtım ç�zelges� ver�lm�şt�r (UNESCO-IBE, 2010).DERSLER

 

Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi

Sınıflar

 1

 

2

 

3

 

4
4 Yıl 

Toplam 
Ders Saati

% Dağılımı

Rus Dili

 

5

 

5

 

5

 

5 20 14,76
Rus Edebiyatı

 

4

 

4

 

4

 

4 16 11,81
Yabancı Dil

 

-

 

2

 

2

 

2 6 4,43
Matematik

 

4

 

4

 

4

 

4 16 11,81
Fen ve Sosyal 
Bilimler

 

2

 

2

 

2

 

2 8 5,90

Teknoloji

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4 2,95
Müzik

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4 2,95
Görsel Sanatlar

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4 2,95
Beden Eğitimi 2 2 2 2 8 5,90
Rusya 
Federasyonu 
Halklarının 
Manevi ve 
Kültürel Temelleri

- - - 0/1 1 0,74

Ek Dersler - 3 3 2,5 8,5 6,27

Ders Dışı 
Etkinlikler 10 10 10 10 40 29,52

Toplam 30 35 35 35 135,5 100,00

Tablo 4:  Temel eğ�t�m b�r�nc� kademe (1-4.sınıf) haftalık ders 
                dağıtım ç�zelges� (UNESCO-IBE, 2010).

Kaynak: M�n�stry of Educat�on and Sc�ence, Nat�onal study plan for 
              pr�mary educat�on, 2010. 
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Temel orta öğret�mde (osnovnaya srednayaya şkola) 
�se terc�he bırakma durumu yoktur ve standart 
olarak beş yıldır. Bunun devamı n�tel�ğ�ndek� orta 
öğret�m� tamamlama (polnaya crednayaya şkola) �k� 
yıl olarak düzenlem�şt�r ve �steğe bağlıdır. Ancak bu 
kademedek� okul 2005 yılından �t�baren on �k� yıla 
çıkarılarak zorunlu olmuştur. Eğ�t�m öğret�m takv�m� 1 
Eylül-1 Haz�ran tar�hler� arasında olup, dört dönemd�r. 

2009-2010 yıllarında �se tüm Rusya 11 yıllık zorunlu 
eğ�t�me geçm�şt�r.

Öğrenc�ler okullarda haftada 6 gün b�rl�kte eğ�t�m 
görmekted�rler ve sadece �ş eğ�t�m� ve son sınıflarda 
beden  eğ � t �m �  ders le r �nde  fa rk l ı  ko l l a ra 
ayrılab�lmekted�rler. Haftalık ders saatler� 6-30 saat 
arasında değ�şmekted�r. 

Son yıllarda orta öğret�m temel düzeyde okul türü ve 
çeş�tl�l�ğ� artmıştır. Tüm okullar temel programların 
alınmasından sorumludurlar mezunlar tarafından 
alınan d�ploma �se tüm Rusya ve BDT ülkeler�nde 
geçerl�l�ğe sah�pt�r. Genç yaşta uzmanlık alanına 
göre ayrılma olanakları g�mnas�um ve l�selerde 
mevcuttur. Özel okul öğrenc�ler�n�n çoğu resm� 
d�plomalar almamaktadırlar. Tüm tür ve çeş�ttek� orta 

öğret�m okullarına yarışma veya sınav �le öğrenc� 
alınması 1997 yılından �t�baren yasaklanmıştır. 

Ortaöğret�m
Rusya’da ortaöğret�m akadem�k ve meslek� olmak 
üzere �k� türden oluşmaktadır.  Eğ�t�m süres� 2 yıldır 
(10 ve 11’�nc� sınıf).

Bunlardan genel eğ�t�m programlarının amacı; 
hayata uyum sağlayan b�rey yet�şt�rme ve meslek 
ed�nmeye yardımcı olmak ve temel becer�ler� 
ed�nmekt�r. Bu program kapsamında; okul önces� 
eğ�t�m, �lköğret�m, temel ve tamamlayıcı eğ�t�m yer 
almaktadır. 

Öğrenc�n�n gerçek anlamda asgar� düzeyde 
ed�neceğ� yeterl�l �kler� Genel Eğ�t�m Temel 
Müfredatı’da (1993) gel�şt�r�ld� ve ben�msend�. Temel 
müfredat, öğren�m�n zorunlu olduğu alanları ve �ler� 
sev�yelerde de bel�rl� meslekler�n uygulaması �ç�n 
gerekl� temel becer�ler� bel�rler. Öğren�m�n bu 
gerekl� alanlarına ek olarak, temel müfredat, okulun 
bulunduğu bel�rl� b�r bölgeye has b�l�m dallarına ve 
öğrenc�ler�n �lg� alanlarına yönel�k seçmel� derslere 
olanak sağlar. Prat�kte her okul temel müfredatı esas 
alarak kend� müfredatını hazırlar.

Rusya, temel müfredata dayanan ve �ler� sev�yede 
programlar sunan gel�şm�ş okullar ağına sah�pt�r. Bu 
�ler� düzeyde programlara şu yollarla ulaşılab�l�r:
Ÿ Yabancı d�l, matemat�k, fiz�k g�b� seçmel� 

derslerde �ler� düzeyde programlar sunan okullar 
yoluyla,

Ÿ Gel�şm�ş okul dışı etk�nl�kler ve böylece de güzel 
sanatlar, felsefe, ekonom�, spor ve d�ğer benzer 
alanlarda der�nlemes�ne çalışma �mkânı sunan 
okullar vasıtasıyla,

Ÿ Son sınıf  öğrenc� ler�n�n,  yükseköğret�m 
kurumlarından gelen b�r özel öğretmen 
gözet�m�nde çalıştığı ve eğ�t�m kurumlarının 
olanak ve akadem�syenler�nden faydalandıkları 
okullar yoluyla.

Günümüzde l�se eğ�t�m� öncel�kle fiz�k–matemat�k 
eğ�l�ml� okullarda gerçekleşmekted�r. Bunların 
faal�yetler� ün�vers�te ve tekn�k yükseköğret�m 
kurumlarıyla bağlantılıdır.

Rusya Federasyonu’nda ortaöğret�m kademes�nde 
temel dersler aşağıda ver�lm�şt�r.

DERSLER
Sınıflar Toplam 

Ders 
Saati

% 
Dağılımı5 6 7 8 9

Rus Dili 6 6 4 3 2 21 12,65
Rus Edebiyatı 2 2 2 2 3 11 6,63
Yabancı Dil 3 3 3 3 3 15 9,04
Matematik 5 5 5 5 5 25 15,06
Bilgisayar - - - 1 2 3 1,81
Tarih 2 2 2 2 2 10 6,02
Sosyal Bilimler 
(Ekonomi ve Hukuk) - 1 1 1 1 4 2,41

Coğrafya - 1 2 2 2 7 4,22
Fen Bilimleri 2 - - - - 2 1,20
Fizik - - 2 2 2 6 3,61
Kimya - - - 2 2 4 2,41
Biyoloji

 

-

 

1

 

2

 

2 2 7 4,22
Görsel Sanatlar ve 
Müzik 2

 

2

 

2

 

1 1 8 4,82

Teknoloji

 

2

 

2

 

2

 

1 - 7 4,22
Vatandaşlık

 

-

 

-

 

-

 

1 - 1 0,60
Beden Eğitimi

 

2

 

2

 

2

 

2 2 10 6,02
Ara Toplam

 

26

 

27

 

29

 

30 29 141 84,94
Okul veya 
Bölgelerce Seç�len 
Zorunlu Dersler 
(Haftada 6 gün 
okul açık)

 

5

 

5

 

5

 

5 5 25 15,06

Toplam Zorunlu 
dersler Dersler 
(haftada Haftada 
6 gün okul açık)

 

31

 

32

 

34

 

35 34 166 100,00

Okul veya Bölgelerce 
Seçilen Zorunlu 
Dersler

 

(haftada 5 gün 
okul açık)

 
2

 

2

 

2

 

2 2 10

Toplam Zorunlu 
Dersler (Haftada 5 
gün okul açık)  28

 
29

 
31

 
32 31 151

Tablo 5:  Temel eğ�t�m �k�nc� kademe (5-9. sınıf) haftalık ders 
                dağıtım ç�zelges�
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Rusça, d�l b�lg�s�, matemat�k, ve b�lg� ve �let�ş�m 
teknoloj�s�, tar�h, hayat b�lg�s�, ekonom�, kanun, 
coğrafya, b�yoloj�, fiz�k, k�mya, fen çalışmaları, dünya, 
sanat ve kültürü, teknoloj�, güvenl� yaşam ve beden 
eğ�t�m�.

Genel ortaöğret�mde, 9 Haz�ran 2003 yılında Eğ�t�m 
Bakanlığı’nın 334 sayılı kararı �le genel eğ�t�m 
okullarında alan eğ�t�m� (profile educat�on) reformu 
uygulanmaya başlamıştır. Reform çalışmalarında 10 
ve 11’�nc� sınıfa Rusya Federasyonunda genel 
eğ�t�mde fen b�l�m�, sosyal b�l�m, yabancı d�l g�b� alan 
eğ�t�m� (profile educat�on) 1 Eylül 2006 yılında tüm 
ülkede uygulamaya konulmuştur. Bu çalışma l�se ve 
gymnas�umlarda alanda uzmanlaşmayı sağlamıştır. 
Uygula 2 basamaktan oluşmaktadır (NORRIC, 
2005).  Bunlar;

1. Hazırlık basamağı (9’uncu sınıf)
Öğrenc�ler�n 10 ve 11’�nc� sınıflarda alacağı alan 
eğ�t�m�ne geç�ş kolaylığı sağlamak amacıyla 9. sınıfı 
hazırlık sınıfı olarak bel�rley�p öğrenc�ler genel 
or taöğret �mde hang�  a lana yönlenecekse 
Bakanlığın bel�rled�ğ� o dersler 9’uncu sınıfta yoğun 
olarak 2-4 ay (b�r sömestr�) okutulmaktadır. 
Okutulacak program 12 �la 100 ders saat� arasında 
değ�şmekted�r. Öğrenc�ler 9. sınıfta d�ğer yoğun 
dersler� de alab�l�rler (NORRIC, 2005).

2. Alan ders seç�m� (10-11’�nc� sınıf)
Öğrenc�ler; 10 ve 11’�nc� sınıflarda çalışacağı alana a�t 
grup dersler�n� �ler� sev�yede seçeb�l�rler. Zorunlu 
dersler temel düzeyde ver�lmekted�r. Alan eğ�t�m� 
ders uygulaması sürec� aşağıdak� g�b�d�r.
Ÿ 2003/2004 eğ�t�m öğret�m yılında: Uygulama 10 

bölgede 9’uncu sınıfta başladı.
Ÿ 2004/2005 eğ�t�m öğret�m yılında: 9’uncu sınıfta 

tüm ülkede.
Ÿ 2005/2006 eğ�t�m öğret�m yılında: Tüm ülkede 

10’uncu sınıfta uygulandı 
Ÿ 2006/2007 eğ�t�m öğret�m yılında: Alan eğ�t�m� 

tüm ülkede uygulandı.

Tablo 6’da ortaöğret�m temel ders gruplarında 
okutulacak alan (profile) ders grupları ve temel 
dersler ver�lm�şt�r (IQAS, 2008, p.21). 

2006 yılında uygulanan ve Tablo 7’de alana a�t 
dersler gruplarından yoğun olarak çalışılacak 
dersler�n �s�mler� ver�lm�şt�r (IQAS, 2008, p.22). 

Tablo 6:  Alan ders grupları ve temel dersler�

 
Ders Grubu   

Dersler  

 

Beşeri Bilimler

 
 

Rus Dili
 Edebiyat

 Sanat

 

Sosyal Bilimler

 

Yabancı Dil

 
Rus Tarihi

 
Dünya Tarihi

 

Ekonomi ve Sosyal Coğrafya
Hukuk

 

Politika Bilimi

 

Ekonomi

 
Fen Bilimleri

 

Biyoloji

 

Fizik

 

Astronomi

 

Kimya
Ekoloji

Matematik Cebir
Geometr�

Beden Eğitimi Değişik Sporlar

İş Ev Ekonomisi, Dikiş, Yemek Pişirme, 
Metal işleri, Marangozluk gibi
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2004/2005 eğ�t�m öğret�m yılında uygulanan genel 
ortaöğret�m 10 ve 11'�nc� sınıfları yıllık ders dağıtım 
ç�zelges� Tablo 8’de ver�lm�şt�r. (Credent�al 
Templates, 2009, p.6). 

Dersler haftada beş gün olup okullar ve yerel 
yönet�mler, uygulanan programda kend� �ht�yaçları 
doğrultusunda % 12.4’üne kadar b�r değ�ş�kl�k 
yapab�l�rler.

Alan Ders Grubu 
(Profile Education) 
Tarım Bilimi Tarım Teknolojisi , Tarla Bitkileri, Biyoloji, Sığır Yetiştiriciliği  
Biyoloji ve Coğrafya Biyoloji, Coğrafya, Matematik 
Kimya Kimya, Matematik 
Kimya ve Biyoloji Biyoloji, Kimya, Matematik 
Görsel Sanatlar Sanat, Edebiyat 
Beşeri Bilimler Yurttaşlık Bilgisi, Tarih, Hukuk, Edebiyat, Rus Dili 
Endüstri Bilimi, Fizik, Teknoloji  
Bilişim Teknolojileri  Bilişim, Matematik 
Matematik Bilişim, Matematik, Fizik 
Felsefe Edebiyat, Rus Dili, iki yabancı dil 
Beden Eğitimi Sağlık / Yaşam Becerileri, Beden Eğitimi 
Fizik ve Kimya Kimya, Matematik, Fizik 
Sosyal Bilimler ve Ekonomi Yurttaşlık Bilgisi, Ekonomi, Coğrafya, Hukuk, Matematik 

 

Yoğun Çalışılacak Dersler

Tablo 7:  Alan ders grubu �sm� ve dersler� (2006)

Dersler 
   

Sınıflara Göre Yıllık Ders Dağılımı 
X XI Toplam 

Rus Dili ve Edebiyatı 170 136 306 
Yabancı Dil  102 102 204 
Matematik 136 136 272 
Biyoloji 68 102 170 
Fizik ve Astronomi 102 102 204 
Kimya 68 68 136 
Tarih 68 68 136 
Sosyal Bilimler 68 68 136 
Bölgesel (Tercih Sebebi)  34 34 68 
Aile Çalışmaları 34 34 68 
Ekonomi 68 68 136 
İş Bilgisi 102 102 204 
Bilgi Teknolojisi  34 34 68 
Güzel Sanatlar Ve Kültür 34 34 68 
Beden Eğitim 68 68 136 
Bireysel Proje 68 68 136 
Bireysel Çalışma 68 68 136 
Toplam 1,292 1,292 2,584 

Tablo 8:   Genel ortaöğret�mde (10-11. sınıf) sınıflara göre genel programın yıllık ders dağıtım ç�zelges� - 2004 
                 

Genel ortaöğret�mde ders 45 dak�kadır, yılda eğ�t�m süres� ortalama 35 hafta olup 34 �la 37 hafta arasında 
bölgelere göre değ�şmekted�r.
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Rusça, d�l b�lg�s�, matemat�k, ve b�lg� ve �let�ş�m 
teknoloj�s�, tar�h, hayat b�lg�s�, ekonom�, kanun, 
coğrafya, b�yoloj�, fiz�k, k�mya, fen çalışmaları, dünya, 
sanat ve kültürü, teknoloj�, güvenl� yaşam ve beden 
eğ�t�m�.

Genel ortaöğret�mde, 9 Haz�ran 2003 yılında Eğ�t�m 
Bakanlığı’nın 334 sayılı kararı �le genel eğ�t�m 
okullarında alan eğ�t�m� (profile educat�on) reformu 
uygulanmaya başlamıştır. Reform çalışmalarında 10 
ve 11’�nc� sınıfa Rusya Federasyonunda genel 
eğ�t�mde fen b�l�m�, sosyal b�l�m, yabancı d�l g�b� alan 
eğ�t�m� (profile educat�on) 1 Eylül 2006 yılında tüm 
ülkede uygulamaya konulmuştur. Bu çalışma l�se ve 
gymnas�umlarda alanda uzmanlaşmayı sağlamıştır. 
Uygula 2 basamaktan oluşmaktadır (NORRIC, 
2005).  Bunlar;

1. Hazırlık basamağı (9’uncu sınıf)
Öğrenc�ler�n 10 ve 11’�nc� sınıflarda alacağı alan 
eğ�t�m�ne geç�ş kolaylığı sağlamak amacıyla 9. sınıfı 
hazırlık sınıfı olarak bel�rley�p öğrenc�ler genel 
or taöğret �mde hang�  a lana yönlenecekse 
Bakanlığın bel�rled�ğ� o dersler 9’uncu sınıfta yoğun 
olarak 2-4 ay (b�r sömestr�) okutulmaktadır. 
Okutulacak program 12 �la 100 ders saat� arasında 
değ�şmekted�r. Öğrenc�ler 9. sınıfta d�ğer yoğun 
dersler� de alab�l�rler (NORRIC, 2005).

2. Alan ders seç�m� (10-11’�nc� sınıf)
Öğrenc�ler; 10 ve 11’�nc� sınıflarda çalışacağı alana a�t 
grup dersler�n� �ler� sev�yede seçeb�l�rler. Zorunlu 
dersler temel düzeyde ver�lmekted�r. Alan eğ�t�m� 
ders uygulaması sürec� aşağıdak� g�b�d�r.
Ÿ 2003/2004 eğ�t�m öğret�m yılında: Uygulama 10 

bölgede 9’uncu sınıfta başladı.
Ÿ 2004/2005 eğ�t�m öğret�m yılında: 9’uncu sınıfta 

tüm ülkede.
Ÿ 2005/2006 eğ�t�m öğret�m yılında: Tüm ülkede 

10’uncu sınıfta uygulandı 
Ÿ 2006/2007 eğ�t�m öğret�m yılında: Alan eğ�t�m� 

tüm ülkede uygulandı.

Tablo 6’da ortaöğret�m temel ders gruplarında 
okutulacak alan (profile) ders grupları ve temel 
dersler ver�lm�şt�r (IQAS, 2008, p.21). 

2006 yılında uygulanan ve Tablo 7’de alana a�t 
dersler gruplarından yoğun olarak çalışılacak 
dersler�n �s�mler� ver�lm�şt�r (IQAS, 2008, p.22). 

Tablo 6:  Alan ders grupları ve temel dersler�

 
Ders Grubu   

Dersler  

 

Beşeri Bilimler

 
 

Rus Dili
 Edebiyat

 Sanat

 

Sosyal Bilimler

 

Yabancı Dil

 
Rus Tarihi

 
Dünya Tarihi

 

Ekonomi ve Sosyal Coğrafya
Hukuk

 

Politika Bilimi

 

Ekonomi

 
Fen Bilimleri

 

Biyoloji

 

Fizik

 

Astronomi

 

Kimya
Ekoloji

Matematik Cebir
Geometr�

Beden Eğitimi Değişik Sporlar

İş Ev Ekonomisi, Dikiş, Yemek Pişirme, 
Metal işleri, Marangozluk gibi
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2004/2005 eğ�t�m öğret�m yılında uygulanan genel 
ortaöğret�m 10 ve 11'�nc� sınıfları yıllık ders dağıtım 
ç�zelges� Tablo 8’de ver�lm�şt�r. (Credent�al 
Templates, 2009, p.6). 

Dersler haftada beş gün olup okullar ve yerel 
yönet�mler, uygulanan programda kend� �ht�yaçları 
doğrultusunda % 12.4’üne kadar b�r değ�ş�kl�k 
yapab�l�rler.

Alan Ders Grubu 
(Profile Education) 
Tarım Bilimi Tarım Teknolojisi , Tarla Bitkileri, Biyoloji, Sığır Yetiştiriciliği  
Biyoloji ve Coğrafya Biyoloji, Coğrafya, Matematik 
Kimya Kimya, Matematik 
Kimya ve Biyoloji Biyoloji, Kimya, Matematik 
Görsel Sanatlar Sanat, Edebiyat 
Beşeri Bilimler Yurttaşlık Bilgisi, Tarih, Hukuk, Edebiyat, Rus Dili 
Endüstri Bilimi, Fizik, Teknoloji  
Bilişim Teknolojileri  Bilişim, Matematik 
Matematik Bilişim, Matematik, Fizik 
Felsefe Edebiyat, Rus Dili, iki yabancı dil 
Beden Eğitimi Sağlık / Yaşam Becerileri, Beden Eğitimi 
Fizik ve Kimya Kimya, Matematik, Fizik 
Sosyal Bilimler ve Ekonomi Yurttaşlık Bilgisi, Ekonomi, Coğrafya, Hukuk, Matematik 

 

Yoğun Çalışılacak Dersler

Tablo 7:  Alan ders grubu �sm� ve dersler� (2006)

Dersler 
   

Sınıflara Göre Yıllık Ders Dağılımı 
X XI Toplam 

Rus Dili ve Edebiyatı 170 136 306 
Yabancı Dil  102 102 204 
Matematik 136 136 272 
Biyoloji 68 102 170 
Fizik ve Astronomi 102 102 204 
Kimya 68 68 136 
Tarih 68 68 136 
Sosyal Bilimler 68 68 136 
Bölgesel (Tercih Sebebi)  34 34 68 
Aile Çalışmaları 34 34 68 
Ekonomi 68 68 136 
İş Bilgisi 102 102 204 
Bilgi Teknolojisi  34 34 68 
Güzel Sanatlar Ve Kültür 34 34 68 
Beden Eğitim 68 68 136 
Bireysel Proje 68 68 136 
Bireysel Çalışma 68 68 136 
Toplam 1,292 1,292 2,584 

Tablo 8:   Genel ortaöğret�mde (10-11. sınıf) sınıflara göre genel programın yıllık ders dağıtım ç�zelges� - 2004 
                 

Genel ortaöğret�mde ders 45 dak�kadır, yılda eğ�t�m süres� ortalama 35 hafta olup 34 �la 37 hafta arasında 
bölgelere göre değ�şmekted�r.
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Meslek� Eğ�t�m
Zorunlu eğ�t�mden (9 yıl) mezun olan öğrenc�ler�n 
%55'�n�n ortaöğret�me (2–3 yıllık l�se programına), 
%45'�n�n �se d�ğer eğ�t�m kurumlarına (%30'u meslek 
okullarına, %10'u yet�şk�nler eğ�t�m�ne, %5'�n�n �se 
h �çb � r  eğ � t �m kurumuna)  devam edeceğ � 
varsayılmıştır. Bu oranlar hedef olarak bel�rlenm�ş 
olup genel olarak l�se (genel) eğ�t�m� leh�ne 
değ�şmekted�r. Meslek� ortaöğret�m okullarına g�r�ş 
sınavsızdır ama bazı mesleklere taleb�n fazla olması 
neden�yle sınav yapılmaktadır.

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m başlangıcı ve orta düzey 
meslek� ve tekn�k eğ�t�m programlarının süres� 
öğrenc�ler�n g�r�ş sev�yes�ne bağlı olarak farklılık 
göstermekted�r.

Ün�vers�tes�z yükseköğret�m kolejler ve bünyes�nde 
kolej bulunan bazı ün�vers�teler tarafından 
ver�lmekted�r.

Orta düzey meslek� ve tekn�k eğ�t�m kuruluşları 
tarafından bel�rlenen programların süreler� 
kazanılan yeterl� l �kler bağlı olarak farklı l ık 
göstermekted�r. 

Yükseköğret�m düzey�nde meslek� eğ�t�m �se; 
yüksek-öğren�m kurumları, ün�vers�teler ve tümü 
farklı alanlarda ün�vers�te programları veren 
akadem�lerde ver�lmekted�r.

Tıbb� b�l�mler seç�len uzmanlık alanına bağlı olarak 
daha uzun eğ�t�m süres�n� kapsamaktadır. Tıbb� 
meslekler �lave uygulamalı eğ�t�m gerekt�rmekted�r.
Ayrıca, �lköğret�mden  (temel okul- nepolnaya 
srednyaya şkole) sonra 1 veya �k� yıllık meslek 
okulları mevcuttur. Bu okullardan mezun olanlar l�se 
mezunlarına tanınan haklardan faydalanamazlar. 
Sadece kal�fiye �şç� olarak fabr�kalarda veya tarımda 
tekn�k eleman olarak çalışab�l�rler. Ün�vers�teye 
devam etme hakları yoktur.

Tekn�k l�seler�n (Tehn�kumlar) öğret�m süres� 4 yıldır. 
Bu okullarda öğrenc�ler 15 yaşından başlayıp 19 
yaşına kadar öğren�me devam ederler. Mezun olan 
öğrenc�ler Yükseköğren�me g�rme hakkına 
sah�pt�rler.

Meslek� eğ�t�m, genell�kle n�tel�kl� �ş gücü temel�ne 
dayanan yetenekl� elemanlar yet�şt�rmey� amaçlar. 
Bazı mesleklerle b�rl�kte meslek� eğ�t�m genel orta 
öğren�me dayanab�l�r. Meslek� eğ�t�m programlarına 
katılmak �ç�n herhang� b�r g�r�ş sınavı gerekl� değ�ld�r.
Sınavla öğrenc� alan meslek� tekn�k programlara 
�lköğret�m 9'uncu sınıfı b�t�renler başvurup 
kaydolurlarsa, dört yıl okurlar. L�se öğren�m� 
tamamlayıp 11 yılın sonunda tekn�k l�se programına 
kayıt olunarak 2,5 yıl okurlar ve mezunlara d�ploma 
ver � l � r  ve  � s teyen le r  b � r  yükseköğre t �me 
g�deb�lmekted�r. 

Meslek l�ses� programları hem genel hemde meslek� 
eğ�t�m ağırlıklıdır. Türk meslek� eğ�t�m s�stem�ne 
benzemekted�r.

Rusya Federasyonu’nda meslek� eğ�t�m d�ploması 
(orta sev�ye) (D�plom onachalnom profess�onalnom 
obrazovan��) genell�kle kal�fiye �şç� (elektr�k 
tekn�syen� g�b�) becer�ler�ne sah�p olduğunu 
göstermekted� r.  Ka l �fiye �şç � ler �n  meslek � 
yeterl�l�kler�n� Devlet Sınav Kom�syonu (the State 
Exam�nat�on Comm�ss�on) bel�rler. Kurum meslekler 
�le �lg�l� l�stey� duyurur ve Şek�l 2’de görüldüğü g�b� 
bel�rlenen program ve süres�ne göre eğ�t�m�n� 
tamamlayanlar mezun kal�fiye �şç� d�ploması alarak 
mezun olurlar. Rusya Federasyonu’nun temel 
meslek� eğ�t�m yapısı (orta sev�ye) Şek�l 2’de 
ver�lm�şt�r (IQAS, 2008, p.61). 

Şek�l 2: Rusya Federasyonu meslek� eğ�t�m yapısı 
 (Orta sev�ye)
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Rusya Federasyonu’nda meslek� eğ�t�m (alt sev�ye) 
�k� kurumda ver�l�r. 

Bunlar;

Ÿ Meslek�  Tekn�k (Profess �onal  techn�cal 
uch�l�shche PTUs

Ÿ Meslek� ve tekn�k ortaöğret�m l�ses� (secondary 
profess�onal techn�cal Uch�l�shche-SPTUs)

PTUs �le SPTUs arasındak� fark PTUs ortaöğret�m� 
tamamlama yer�ne �ş p�yasasına h�zmet etmekted�r. 
PTUs ota sev�ye meslek� eğ�t�m faal�yet�n�n yapıldığı 
kurumlar olup kal �fiye �şç�  ve orta sev�ye 
tekn�syenler�n eğ�t�m�nden sorununu b�r okul 
türüdür. Orta düzey meslek� eğ�t�m�n amacı, �ş 
y ö n e t � c � l e r � ,  k â t � p ,  m u h a s e b e c � l e r,  o k u l 
önces�/�lkokul öğretmenler�, hemş�re, ebe ve 
laboratuar tekn�syenler� g�b� orta düzey mesleklerde 
�nsan kaynağı oluşturmaktır (NORRIC,2005, p.27). 
Bu okulda öğrenc�ler % 80 prat�k ve % 20 teor�k 
eğ�t�m� almaktadır.

Rusya Federasyon 10'uncu sınıfa a�t terz�l�k alan 1 
yıllık program Tablo 9’da yer almaktadır.

Eğitim Konuları Saati Pratik Uygulama 
(Atölyede)

I. Teorik eğitim  178 16 
Tanıtım 2  
1. Ekonomik birim 18 3 
1.1. Piyasa ekonomisi ve girişimciliğin temelleri, istihdam 5  
1.2. Yasal dayanakları  8 3 
1.3. İşgücü piyasası ve ticaret 5  
2. General (alanında geniş) blok  36 4 
2.1. Malzeme bilimi 14 2 
2.2. Üretim teknolojisi temelleri 6  
2.3. Sağlık ve güvenlik, temel hijyen, yangın güvenliği, İş güvenliği vb. 8 1 
2.4. Çevre koruma 3  
2.5. İş iletişim kültürü 5 1 
3. Özel meslek ekipmanları 122 9 
3.1. Giysilerin tasarımında temel ilkeler  12  
3.2. Dikiş üretimi için donatım 36 5 
3.3. Giysilerin imalatında iş türleri 10 2 
3.4. Makine parça ve bölümlerin montajı, ısla k ısıl  işlemler 40  
3.5. Giysi üretim teknolojisi 20 2 
3.6. Standardizasyon ve kalite kontrol 4  
II. Üretim (pratik) eğitimi  568 562 
Başlangıç ders 1  
1. Bir dikiş atölyesinde, emniyet, hijyen, iç düzenlemeler ile ilgili kurallar 5  
2.Klavuzlama ve  dikiş yapma 19 19 
3. Bireysel parçalar ve bileşenleri, giysiler, ıslak ısıl işlem nasıl işleneceğinin 
performansı 172 172 

4. Giyim üretim bölümleri 371 371 
Eğitim süresi (giysilerin sağlanması) 14  
Danışman toplantısı 4  
Yeterlilik Sınavı (son durum  sertifikası) 6  
TOPLAM: 770 578 
 

 
Meslek     
Eğ�t�m süres�    
Eğ�t�m hafta sayısı  
Eğ�t�m süres�  

Tablo 9:  Terz�l�k alanına a�t (10. sınıf) yıllık ders planını ve süres�

: Terz�
: 1 yıl (10.sınıf)
: 35
: 770 saat
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Meslek� Eğ�t�m
Zorunlu eğ�t�mden (9 yıl) mezun olan öğrenc�ler�n 
%55'�n�n ortaöğret�me (2–3 yıllık l�se programına), 
%45'�n�n �se d�ğer eğ�t�m kurumlarına (%30'u meslek 
okullarına, %10'u yet�şk�nler eğ�t�m�ne, %5'�n�n �se 
h �çb � r  eğ � t �m kurumuna)  devam edeceğ � 
varsayılmıştır. Bu oranlar hedef olarak bel�rlenm�ş 
olup genel olarak l�se (genel) eğ�t�m� leh�ne 
değ�şmekted�r. Meslek� ortaöğret�m okullarına g�r�ş 
sınavsızdır ama bazı mesleklere taleb�n fazla olması 
neden�yle sınav yapılmaktadır.

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m başlangıcı ve orta düzey 
meslek� ve tekn�k eğ�t�m programlarının süres� 
öğrenc�ler�n g�r�ş sev�yes�ne bağlı olarak farklılık 
göstermekted�r.

Ün�vers�tes�z yükseköğret�m kolejler ve bünyes�nde 
kolej bulunan bazı ün�vers�teler tarafından 
ver�lmekted�r.

Orta düzey meslek� ve tekn�k eğ�t�m kuruluşları 
tarafından bel�rlenen programların süreler� 
kazanılan yeterl� l �kler bağlı olarak farklı l ık 
göstermekted�r. 

Yükseköğret�m düzey�nde meslek� eğ�t�m �se; 
yüksek-öğren�m kurumları, ün�vers�teler ve tümü 
farklı alanlarda ün�vers�te programları veren 
akadem�lerde ver�lmekted�r.

Tıbb� b�l�mler seç�len uzmanlık alanına bağlı olarak 
daha uzun eğ�t�m süres�n� kapsamaktadır. Tıbb� 
meslekler �lave uygulamalı eğ�t�m gerekt�rmekted�r.
Ayrıca, �lköğret�mden  (temel okul- nepolnaya 
srednyaya şkole) sonra 1 veya �k� yıllık meslek 
okulları mevcuttur. Bu okullardan mezun olanlar l�se 
mezunlarına tanınan haklardan faydalanamazlar. 
Sadece kal�fiye �şç� olarak fabr�kalarda veya tarımda 
tekn�k eleman olarak çalışab�l�rler. Ün�vers�teye 
devam etme hakları yoktur.

Tekn�k l�seler�n (Tehn�kumlar) öğret�m süres� 4 yıldır. 
Bu okullarda öğrenc�ler 15 yaşından başlayıp 19 
yaşına kadar öğren�me devam ederler. Mezun olan 
öğrenc�ler Yükseköğren�me g�rme hakkına 
sah�pt�rler.

Meslek� eğ�t�m, genell�kle n�tel�kl� �ş gücü temel�ne 
dayanan yetenekl� elemanlar yet�şt�rmey� amaçlar. 
Bazı mesleklerle b�rl�kte meslek� eğ�t�m genel orta 
öğren�me dayanab�l�r. Meslek� eğ�t�m programlarına 
katılmak �ç�n herhang� b�r g�r�ş sınavı gerekl� değ�ld�r.
Sınavla öğrenc� alan meslek� tekn�k programlara 
�lköğret�m 9'uncu sınıfı b�t�renler başvurup 
kaydolurlarsa, dört yıl okurlar. L�se öğren�m� 
tamamlayıp 11 yılın sonunda tekn�k l�se programına 
kayıt olunarak 2,5 yıl okurlar ve mezunlara d�ploma 
ver � l � r  ve  � s teyen le r  b � r  yükseköğre t �me 
g�deb�lmekted�r. 

Meslek l�ses� programları hem genel hemde meslek� 
eğ�t�m ağırlıklıdır. Türk meslek� eğ�t�m s�stem�ne 
benzemekted�r.

Rusya Federasyonu’nda meslek� eğ�t�m d�ploması 
(orta sev�ye) (D�plom onachalnom profess�onalnom 
obrazovan��) genell�kle kal�fiye �şç� (elektr�k 
tekn�syen� g�b�) becer�ler�ne sah�p olduğunu 
göstermekted� r.  Ka l �fiye �şç � ler �n  meslek � 
yeterl�l�kler�n� Devlet Sınav Kom�syonu (the State 
Exam�nat�on Comm�ss�on) bel�rler. Kurum meslekler 
�le �lg�l� l�stey� duyurur ve Şek�l 2’de görüldüğü g�b� 
bel�rlenen program ve süres�ne göre eğ�t�m�n� 
tamamlayanlar mezun kal�fiye �şç� d�ploması alarak 
mezun olurlar. Rusya Federasyonu’nun temel 
meslek� eğ�t�m yapısı (orta sev�ye) Şek�l 2’de 
ver�lm�şt�r (IQAS, 2008, p.61). 

Şek�l 2: Rusya Federasyonu meslek� eğ�t�m yapısı 
 (Orta sev�ye)
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Rusya Federasyonu’nda meslek� eğ�t�m (alt sev�ye) 
�k� kurumda ver�l�r. 

Bunlar;

Ÿ Meslek�  Tekn�k (Profess �onal  techn�cal 
uch�l�shche PTUs

Ÿ Meslek� ve tekn�k ortaöğret�m l�ses� (secondary 
profess�onal techn�cal Uch�l�shche-SPTUs)

PTUs �le SPTUs arasındak� fark PTUs ortaöğret�m� 
tamamlama yer�ne �ş p�yasasına h�zmet etmekted�r. 
PTUs ota sev�ye meslek� eğ�t�m faal�yet�n�n yapıldığı 
kurumlar olup kal �fiye �şç�  ve orta sev�ye 
tekn�syenler�n eğ�t�m�nden sorununu b�r okul 
türüdür. Orta düzey meslek� eğ�t�m�n amacı, �ş 
y ö n e t � c � l e r � ,  k â t � p ,  m u h a s e b e c � l e r,  o k u l 
önces�/�lkokul öğretmenler�, hemş�re, ebe ve 
laboratuar tekn�syenler� g�b� orta düzey mesleklerde 
�nsan kaynağı oluşturmaktır (NORRIC,2005, p.27). 
Bu okulda öğrenc�ler % 80 prat�k ve % 20 teor�k 
eğ�t�m� almaktadır.

Rusya Federasyon 10'uncu sınıfa a�t terz�l�k alan 1 
yıllık program Tablo 9’da yer almaktadır.

Eğitim Konuları Saati Pratik Uygulama 
(Atölyede)

I. Teorik eğitim  178 16 
Tanıtım 2  
1. Ekonomik birim 18 3 
1.1. Piyasa ekonomisi ve girişimciliğin temelleri, istihdam 5  
1.2. Yasal dayanakları  8 3 
1.3. İşgücü piyasası ve ticaret 5  
2. General (alanında geniş) blok  36 4 
2.1. Malzeme bilimi 14 2 
2.2. Üretim teknolojisi temelleri 6  
2.3. Sağlık ve güvenlik, temel hijyen, yangın güvenliği, İş güvenliği vb. 8 1 
2.4. Çevre koruma 3  
2.5. İş iletişim kültürü 5 1 
3. Özel meslek ekipmanları 122 9 
3.1. Giysilerin tasarımında temel ilkeler  12  
3.2. Dikiş üretimi için donatım 36 5 
3.3. Giysilerin imalatında iş türleri 10 2 
3.4. Makine parça ve bölümlerin montajı, ısla k ısıl  işlemler 40  
3.5. Giysi üretim teknolojisi 20 2 
3.6. Standardizasyon ve kalite kontrol 4  
II. Üretim (pratik) eğitimi  568 562 
Başlangıç ders 1  
1. Bir dikiş atölyesinde, emniyet, hijyen, iç düzenlemeler ile ilgili kurallar 5  
2.Klavuzlama ve  dikiş yapma 19 19 
3. Bireysel parçalar ve bileşenleri, giysiler, ıslak ısıl işlem nasıl işleneceğinin 
performansı 172 172 

4. Giyim üretim bölümleri 371 371 
Eğitim süresi (giysilerin sağlanması) 14  
Danışman toplantısı 4  
Yeterlilik Sınavı (son durum  sertifikası) 6  
TOPLAM: 770 578 
 

 
Meslek     
Eğ�t�m süres�    
Eğ�t�m hafta sayısı  
Eğ�t�m süres�  

Tablo 9:  Terz�l�k alanına a�t (10. sınıf) yıllık ders planını ve süres�

: Terz�
: 1 yıl (10.sınıf)
: 35
: 770 saat
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Tam zamanlı meslek� eğ�t�mde d�ploma programları 
yılda 45 haftalık eğ�t�m öğret�m süres� ve haftada �se 
54 saat teor�k ve prat�k eğ�t�m yapılmaktadır. Haftada 
54 saat�n �çer�s�nde sınıf çalışmalar, b�reysel 
çalışmalar �le 36 saatl�k eğ�t�m saat� yer almaktadır.

Yarı zamanlı meslek� eğ�t�mde (gece eğ�t�m�) �se 16 
saat sınıfta ders çalışma ve yılda 160 saat yüz yüze 
eğ�t�m alınması gerekmekted�r.

Rusya Federasyonu’nda Yüksek Meslek� 
Eğ�t�m Kurumları
Pek çok yüksek meslek� eğ�t�m kurumları, teknoloj�, 
tarım, �ş, h�zmet, eğ�t�m, sağlık (tıbb� meslekler), 
kültür ve sanat g�b� d�s�pl�nler sunmaktadır. Kurumlar 
genell�kle kend� uzmanlık alanına göre adlan-
dırılmaktadır.

Tekn�k l�seler ( Tehn�kumlar) teknoloj� ve �ş dünyası 
�le �lg�l� programı uygulamaktadır.

Meslek okulları �se; sanat, sağlık serv�s g�b� meslek 
programlarının uygulandığı �ler� meslek� eğ�t�m 
veren okullardır. İler� meslek� eğ�t�m veren okullar 
uyguladığı programa göre örneğ�n sağlık okulu, 
pedagoj�k okul vb. �s�mler almaktadır.

Meslek� ve tekn�k okulda �se; temel sev�yede 
program uygulamaktadırlar. Devlet akred�tasyon 
programlarına bağlı olarak �steyen okullar �ler� 
sev�yede program uygulayab�lmekted�r.

Kolejler Tekn�k Program (tekhn�kum) ve meslek 
okuluna göre daha der�n teor�k eğ�t�m�n yapıldığı b�r 
eğ�t�m kurumudur. B�r yıl �lave meslek� eğ�t�m 
alınmaktadır. Kolejler bağımsız okul türü veya �ler� 
yükseköğret�m enst�tüler�n�n b�rer parçası 
olab�lmekted�r. Kolej, Tamamlanmamış ortaöğret�m 
sert�fika programı uyguladığında öğrenc�ler 
yükseköğret�mde 1-3 yıllık programlara katılab�l�r. 

Kolejler orta sev�ye ve �ler� sev�ye programları 
uygulayab�lmekted�rler.

İler� meslek� eğ�t�m programını tamamlayanlar 
yükseköğret�m enst�tüler�ne başvurab�l�rler. Şek�l 
3’de �se �ler� sev�ye meslek� eğ�t�m yapısı ver�lm�şt�r 
(IQAS, 2008, p.63). 

Tablo 10:  Orta sev�ye meslek� eğ�t�me geç�ş şartı, süres�, eğ�t�m kurumu ve geç�şler (IQAS, 2008, p.60). 

Kimlik Bilgileri Adı Tamamlanmamış 
Ortaöğretim 
Sertifikası 

Süresi Kurum Tipi Geçişler 

Tamamlanmamış 
Ortaöğretim Sertifikası 

Hayır 1-2.5 Yıl  PTU/PU İstihdam 

Evet 3-4 Yıl Meslek 
Lisesi/SPTU 

İstihdam veya İleri 
eğitim 

Ortaöğretim Tamamlama 
Sertifikası 

 

N/A 

1-1.5 Yıl  Meslek Lisesi/ 
Teknik Lise 
SPTU/PTU 

İstihdam 

3-4 yıl Kolej İstihdam veya İleri 
eğitim 

 

Orta sev�ye meslek� eğ�t�me geç�ş şartı, süres�, eğ�t�m kurumu ve geç�şler Tablo 10’de ver�lm�şt�r. 
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Rusya Federasyonu’nda meslek� eğ�t�m, b�rey�n 
meslek� b�r yetenek kazanması sürec�nde sürekl� 
gel�ş�m�n� ve b�r mesleğ� �cra etmek üzere 
hazırlanması amaçlamaktadır. Rusya Federas-
yonu'nda genel eğ�t�m programları dışındak� bütün 
programlar, d�ploma ve derece ver�p meslek� 
n�tel�kler kazandırdıkları ve meslekler� �cra etme 
hakkı sağladıklar ı  �ç �n profesyonel eğ�t �m 
programları olarak adlandırılırlar. Profesyonel eğ�t�m 
(meslek� eğ�t�m) programları şunları kapsar;

Ÿ Ortaöğret�m sonrası meslek� eğ�t�m,
Ÿ Ün�vers�te sev�yes�nde olmayan yükseköğret�m,
Ÿ Ün�vers�te sev�yes�nde yükseköğret�m,
Ÿ Doktora programını da �çeren l�sansüstü eğ�t�m 

tamamlayıcı eğ�t�m.

Ulusal Sınav
Ülkede, 11 yılın sonunda ulusal sev�yede b�rleş�k 
devlet sınavı (the un�fied state Exam�nat�on) 
yapılmaktadır. Sınav beş dersten olmaktadır. Bu 
dersler matemat�k ve kompoz�syon dersler� �le 
b�rl�kte 3 seçmel� dersten oluşmaktadır. Sınav 
sonucu Ortaöğret�m Tamamlama Sert�fikasında 
bel�rt�lmekted�r. G�r�lecek seçmel� dersler�n l�stes� 17-
20  ders arasında değ�şmekted�r. 

Ülkede eğ�t�m kademeler�nde eğ�t�m süreler�, 
ver�len belge ve geç�şler� �le �lg�l� b�lg� Tablo 11’de 
sunulmuştur.

Şek�l 3:  Meslek� eğ�t�m yapısı (İler� sev�ye)

Rusya Federasyonu Meslek� Eğ�t�m Yapısı (İler� Sev�ye)

Meslek� Eğ�t�m D�ploması (İler� Sev�ye)

Ortaöğret�m 
B�t�rme

Sert�fikası

Ortaöğret�m�
Tamamlama

Tamamlanmamış Ortaöğret�m Sert�fikası
(Cert�ficate of Incomplete Secondary Educat�on)

3-5 yıl

2-4 yıl 

2 yıl
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Tam zamanlı meslek� eğ�t�mde d�ploma programları 
yılda 45 haftalık eğ�t�m öğret�m süres� ve haftada �se 
54 saat teor�k ve prat�k eğ�t�m yapılmaktadır. Haftada 
54 saat�n �çer�s�nde sınıf çalışmalar, b�reysel 
çalışmalar �le 36 saatl�k eğ�t�m saat� yer almaktadır.

Yarı zamanlı meslek� eğ�t�mde (gece eğ�t�m�) �se 16 
saat sınıfta ders çalışma ve yılda 160 saat yüz yüze 
eğ�t�m alınması gerekmekted�r.

Rusya Federasyonu’nda Yüksek Meslek� 
Eğ�t�m Kurumları
Pek çok yüksek meslek� eğ�t�m kurumları, teknoloj�, 
tarım, �ş, h�zmet, eğ�t�m, sağlık (tıbb� meslekler), 
kültür ve sanat g�b� d�s�pl�nler sunmaktadır. Kurumlar 
genell�kle kend� uzmanlık alanına göre adlan-
dırılmaktadır.

Tekn�k l�seler ( Tehn�kumlar) teknoloj� ve �ş dünyası 
�le �lg�l� programı uygulamaktadır.

Meslek okulları �se; sanat, sağlık serv�s g�b� meslek 
programlarının uygulandığı �ler� meslek� eğ�t�m 
veren okullardır. İler� meslek� eğ�t�m veren okullar 
uyguladığı programa göre örneğ�n sağlık okulu, 
pedagoj�k okul vb. �s�mler almaktadır.

Meslek� ve tekn�k okulda �se; temel sev�yede 
program uygulamaktadırlar. Devlet akred�tasyon 
programlarına bağlı olarak �steyen okullar �ler� 
sev�yede program uygulayab�lmekted�r.

Kolejler Tekn�k Program (tekhn�kum) ve meslek 
okuluna göre daha der�n teor�k eğ�t�m�n yapıldığı b�r 
eğ�t�m kurumudur. B�r yıl �lave meslek� eğ�t�m 
alınmaktadır. Kolejler bağımsız okul türü veya �ler� 
yükseköğret�m enst�tüler�n�n b�rer parçası 
olab�lmekted�r. Kolej, Tamamlanmamış ortaöğret�m 
sert�fika programı uyguladığında öğrenc�ler 
yükseköğret�mde 1-3 yıllık programlara katılab�l�r. 

Kolejler orta sev�ye ve �ler� sev�ye programları 
uygulayab�lmekted�rler.

İler� meslek� eğ�t�m programını tamamlayanlar 
yükseköğret�m enst�tüler�ne başvurab�l�rler. Şek�l 
3’de �se �ler� sev�ye meslek� eğ�t�m yapısı ver�lm�şt�r 
(IQAS, 2008, p.63). 

Tablo 10:  Orta sev�ye meslek� eğ�t�me geç�ş şartı, süres�, eğ�t�m kurumu ve geç�şler (IQAS, 2008, p.60). 

Kimlik Bilgileri Adı Tamamlanmamış 
Ortaöğretim 
Sertifikası 

Süresi Kurum Tipi Geçişler 

Tamamlanmamış 
Ortaöğretim Sertifikası 

Hayır 1-2.5 Yıl  PTU/PU İstihdam 

Evet 3-4 Yıl Meslek 
Lisesi/SPTU 

İstihdam veya İleri 
eğitim 

Ortaöğretim Tamamlama 
Sertifikası 

 

N/A 

1-1.5 Yıl  Meslek Lisesi/ 
Teknik Lise 
SPTU/PTU 

İstihdam 

3-4 yıl Kolej İstihdam veya İleri 
eğitim 

 

Orta sev�ye meslek� eğ�t�me geç�ş şartı, süres�, eğ�t�m kurumu ve geç�şler Tablo 10’de ver�lm�şt�r. 
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Rusya Federasyonu’nda meslek� eğ�t�m, b�rey�n 
meslek� b�r yetenek kazanması sürec�nde sürekl� 
gel�ş�m�n� ve b�r mesleğ� �cra etmek üzere 
hazırlanması amaçlamaktadır. Rusya Federas-
yonu'nda genel eğ�t�m programları dışındak� bütün 
programlar, d�ploma ve derece ver�p meslek� 
n�tel�kler kazandırdıkları ve meslekler� �cra etme 
hakkı sağladıklar ı  �ç �n profesyonel eğ�t �m 
programları olarak adlandırılırlar. Profesyonel eğ�t�m 
(meslek� eğ�t�m) programları şunları kapsar;

Ÿ Ortaöğret�m sonrası meslek� eğ�t�m,
Ÿ Ün�vers�te sev�yes�nde olmayan yükseköğret�m,
Ÿ Ün�vers�te sev�yes�nde yükseköğret�m,
Ÿ Doktora programını da �çeren l�sansüstü eğ�t�m 

tamamlayıcı eğ�t�m.

Ulusal Sınav
Ülkede, 11 yılın sonunda ulusal sev�yede b�rleş�k 
devlet sınavı (the un�fied state Exam�nat�on) 
yapılmaktadır. Sınav beş dersten olmaktadır. Bu 
dersler matemat�k ve kompoz�syon dersler� �le 
b�rl�kte 3 seçmel� dersten oluşmaktadır. Sınav 
sonucu Ortaöğret�m Tamamlama Sert�fikasında 
bel�rt�lmekted�r. G�r�lecek seçmel� dersler�n l�stes� 17-
20  ders arasında değ�şmekted�r. 

Ülkede eğ�t�m kademeler�nde eğ�t�m süreler�, 
ver�len belge ve geç�şler� �le �lg�l� b�lg� Tablo 11’de 
sunulmuştur.

Şek�l 3:  Meslek� eğ�t�m yapısı (İler� sev�ye)

Rusya Federasyonu Meslek� Eğ�t�m Yapısı (İler� Sev�ye)

Meslek� Eğ�t�m D�ploması (İler� Sev�ye)

Ortaöğret�m 
B�t�rme

Sert�fikası

Ortaöğret�m�
Tamamlama

Tamamlanmamış Ortaöğret�m Sert�fikası
(Cert�ficate of Incomplete Secondary Educat�on)

3-5 yıl

2-4 yıl 

2 yıl



B
R

IC
S

 Ü
lk

el
er

�n
de

 E
ğ�

t�
m

 S
�s

te
m

�

62

R
I

C
S

B
R

U
SY

A

Tablo 11:  Rusya Federasyonu belgeler� özet� (Country Educat�on Profile, 2007, p129-130; (IQAS, 2008, p.67).

IX. Belge Tam Zamanlı Eğitim 
Süresi 

Kayıt İçin Şartlar Geçiş 

Tamamlanmamış 
Ortaöğretim Sertifikası
(Attestat ob Osnovnom 
Obshchem Obrazovanii)

5 Yıl  İlkokulu tamamlama 
İleri Ortaöğretim 

Okulları veya 
Mesleki Eğitim 

Ortaöğretim Tamamlama 
Sertifikası 

(Attestat o Srednem (Polnom) 
Obshchem Obrazovanii ) 

2 yıl Tamamlanmamış 
Ortaöğretim Sertifikası 

İleri Eğitim veya 
Mesleki Eğitim 

Mesleki Eğitim Diploması 
(Orta seviye) 

(Diplom o nachal'nom 
professionalem obrazovanii) 

1-2,5 yıl (Tamamlanmamış 
Ortaöğretim Sertifikası 

gerekmiyorsa) 

Ortaöğretim Tamamlama 
Sertifikası (Giriş sinavsız) İstihdam 

3-4 yıl (Eğer Tamamlanmamış 
Ortaöğretim Sertifikası varsa) - İstihdam veya 

Yükseköğretim 

1-1.5 yıl Ortaöğretim Tamamlama 
Sertifikası (Giriş sinavsız) İstihdam 

İleri Mesleki Eğitim Diploması 
(Diplom o srednem 

professionalem obrazovanii) 

3-5 yıl Ortaöğretim Tamamlama 
Sertifikası ve Giriş Sınavı 

İstihdam veya 
Yükseköğretim 

2-4 yıl Ortaöğretim Tamamlama 
Sertifikası ve Giriş Sınavı İstihdam 

Lisans 
(EaxajjaBp, Bakalavr) 4 yıl 

Okul Eğitimini 
Tamamlama ve Giriş 

Sınavı 

Mastır veya 
Uzmanlık 

Programına veya 
istihdama 

Uzmanlık Diploması
(Diplom Spetzialista) 

5 - 6 yıl  

(Bazı uzmanlık alanı 4 yıldır)
 (1-1.5 yıl Lisanstan sonra)
 

Okul Eğitimini Tamamlama 
ve Giriş Sınavı veya Lisans 

derecesi 

Bilim Adayı 
Programına veya 

İstihdama 

Mastır Derecesi 
(Magistr) 

Lisans Derecesinden 
sonra 2 yıl, Uzmanlık 
Diplomasından sonra  

1-1,5 yıl ama yaygın değ�l) 

Lisans derecesi veya 
Uzmanlık Diploması, giriş 

sınavı 
 

Bilim Adayı 
Programına veya 

İstihdama 
 

Bilim Adayı 
(Kandidat Nauk) 

Uzmanlık ve mastırdan sonra 
3 yıl, araştırma ve tercihli kurs 

programına katılmak 

Uzmanlık veya Mastır 
Diploması, Giriş sınavı ve 

Araştırma yeterlilikleri 

Doktora programı 
ve Doçent 
Pozisyonu 

Doktora 
(Doktor Nauk) 

Bilim Adaylığından sonra  
5-15 yıl 

Bilim Adaylığı, Akademik 
pozisyon ve araştırma 

yeterlilikleri 
Tam Profesör 
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E-YÜKSEKÖĞRETİM

Ün�vers�te sev�yes�nde olmayan yükseköğret�m, 
ortaöğret�m�n 11'�nc� sınıfı tamamlayan öğrenc�ler, 
akadem�k derece kazandırmayan programları 
kapsar. Böyle programlara g�r�ş �ç�n öğrenc�ler�n 
rekabet etmes� gerek�r. Ancak, bazı programlar �ç�n 
temel eğ�t�m �k�nc� kademey� (9 uncu sınıf) b�t�rmekte 
yeterl� olab�lmekted�r.  Mezunlar, ya meslek� 
faal�yetlere devam etmeye ya da ün�vers�te 
sev�yes�nde yükseköğren�m kurumlarına g�rme 
yolunu aramaya hak kazanırlar.  Ün�vers�te 
sev�yes�nde olmayan yükseköğret�m kurumlarından 
mezun olanlara kred� ver�leb�l�r veya kısaltılmış 
programlar sunulab�l�r. Rusya Federasyonunda 
yükseköğret�m kurumlarının yönet�m sev�yes�, yapısı 
ve kurumların sorumlulukları Tablo 12'de ver�lm�şt�r.

Rusya Federasyonunda 1993 yılı sonrası yen� klas�k 
ün�vers�teler üç eğ�t�m kurumu adı altında 
toplanmaktadır. 

R u s y a  F e d e r a s y o n u n d a  y ü k s e k ö ğ r e t � m 
kurumlarının yönet�m sev�yes�, yapısı ve kurumların 
sorumlulukları Tablo 12'de ver�lm�şt�r.

1. Ün�vers�teler: Beşer� b�l�mler, fen b�l�mler� ve 
sosyal b�l�mlerde gen�ş b�r yelpazede programlar 
sunan kurumlardır. Esk� kurumlar ün�vers�te statüsü 
kazanmış bulunmaktadır. Pol�tekn�k okulları, 
uzmanlık enst�tüler�, tıp enst�tüsü, tarım enst�tüsü ve 
öğretmen eğ�t�m� kurumları ün�vers�te adı altında 
yapılandırılmıştır.

2. Akadem�: B�l�m, müz�k g�b� özel konularda eğ�t�m 
veren kurumlardır. Bazı esk� pol�tekn�kler uzmanlık 
enst�tüler� akadem� statüsüne alınmıştır.

3. Enst�tüler: Özek ya da b�r ün�vers�te altında eğ�t�m 
programı uygulayan kurumlardır.

Tablo 12.  Yükseköğret�m kurumların yönet�m� (2006)

Yönetim Seviyesi Yönetim yapısı ve Sorumlulukları

Federal 

Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı
(Ministerstvo Obrazovaniya i Nauki) 

· Eğitim ve Bilim Bakanlığı adına doğrudan Federal Yüksek Öğretim Kurulunu 
yönetmektedir. Eğitim ve Bilim Bakanlığı, mevzuat düzenlemeleri, eğitimin her 
seviyesinde ulusal politikalar geliştirme, araştırma, teknoloji ve inovasyon çalışmaları 
yapmaktır.  

Federal Kurumlar- Özel Bakanlıkların Ajansları 

· Yarı federal yükseköğretim enstitülerin çalışmalarını kontrol etmektedir. 

Yerel  

Bölgesel ve Belediye Yönetimleri 

· Bölgeler ve belediye otoriteleri eğitimin yerel geliştirmelerinde sorumludur. 
(Program geliştirme, ders kitapları, öğretim metotları, bütçe, inşaat ve ekipman). 
Ayrıca yerel yükseköğretim enstitüleri de kurabilirler.  

Özel 

Özerk Kurumlar 

· Bu kurumların yönetimi 1992 yayımlanan Eğitim Kanununa göre özel yapı, yerel veya 
yabancı girişimciler organizasyonu sorumluluğunda sürdürülmektedir. Popüler 
alanları Hukuk, Yönetim finans ve beşeri bilimler alanlarıdır.  
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Tablo 11:  Rusya Federasyonu belgeler� özet� (Country Educat�on Profile, 2007, p129-130; (IQAS, 2008, p.67).

IX. Belge Tam Zamanlı Eğitim 
Süresi 

Kayıt İçin Şartlar Geçiş 

Tamamlanmamış 
Ortaöğretim Sertifikası
(Attestat ob Osnovnom 
Obshchem Obrazovanii)

5 Yıl  İlkokulu tamamlama 
İleri Ortaöğretim 

Okulları veya 
Mesleki Eğitim 

Ortaöğretim Tamamlama 
Sertifikası 

(Attestat o Srednem (Polnom) 
Obshchem Obrazovanii ) 

2 yıl Tamamlanmamış 
Ortaöğretim Sertifikası 

İleri Eğitim veya 
Mesleki Eğitim 

Mesleki Eğitim Diploması 
(Orta seviye) 

(Diplom o nachal'nom 
professionalem obrazovanii) 

1-2,5 yıl (Tamamlanmamış 
Ortaöğretim Sertifikası 

gerekmiyorsa) 

Ortaöğretim Tamamlama 
Sertifikası (Giriş sinavsız) İstihdam 

3-4 yıl (Eğer Tamamlanmamış 
Ortaöğretim Sertifikası varsa) - İstihdam veya 

Yükseköğretim 

1-1.5 yıl Ortaöğretim Tamamlama 
Sertifikası (Giriş sinavsız) İstihdam 

İleri Mesleki Eğitim Diploması 
(Diplom o srednem 

professionalem obrazovanii) 

3-5 yıl Ortaöğretim Tamamlama 
Sertifikası ve Giriş Sınavı 

İstihdam veya 
Yükseköğretim 

2-4 yıl Ortaöğretim Tamamlama 
Sertifikası ve Giriş Sınavı İstihdam 

Lisans 
(EaxajjaBp, Bakalavr) 4 yıl 

Okul Eğitimini 
Tamamlama ve Giriş 

Sınavı 

Mastır veya 
Uzmanlık 

Programına veya 
istihdama 

Uzmanlık Diploması
(Diplom Spetzialista) 

5 - 6 yıl  

(Bazı uzmanlık alanı 4 yıldır)
 (1-1.5 yıl Lisanstan sonra)
 

Okul Eğitimini Tamamlama 
ve Giriş Sınavı veya Lisans 

derecesi 

Bilim Adayı 
Programına veya 

İstihdama 

Mastır Derecesi 
(Magistr) 

Lisans Derecesinden 
sonra 2 yıl, Uzmanlık 
Diplomasından sonra  

1-1,5 yıl ama yaygın değ�l) 

Lisans derecesi veya 
Uzmanlık Diploması, giriş 

sınavı 
 

Bilim Adayı 
Programına veya 

İstihdama 
 

Bilim Adayı 
(Kandidat Nauk) 

Uzmanlık ve mastırdan sonra 
3 yıl, araştırma ve tercihli kurs 

programına katılmak 

Uzmanlık veya Mastır 
Diploması, Giriş sınavı ve 

Araştırma yeterlilikleri 

Doktora programı 
ve Doçent 
Pozisyonu 

Doktora 
(Doktor Nauk) 

Bilim Adaylığından sonra  
5-15 yıl 

Bilim Adaylığı, Akademik 
pozisyon ve araştırma 

yeterlilikleri 
Tam Profesör 
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E-YÜKSEKÖĞRETİM

Ün�vers�te sev�yes�nde olmayan yükseköğret�m, 
ortaöğret�m�n 11'�nc� sınıfı tamamlayan öğrenc�ler, 
akadem�k derece kazandırmayan programları 
kapsar. Böyle programlara g�r�ş �ç�n öğrenc�ler�n 
rekabet etmes� gerek�r. Ancak, bazı programlar �ç�n 
temel eğ�t�m �k�nc� kademey� (9 uncu sınıf) b�t�rmekte 
yeterl� olab�lmekted�r.  Mezunlar, ya meslek� 
faal�yetlere devam etmeye ya da ün�vers�te 
sev�yes�nde yükseköğren�m kurumlarına g�rme 
yolunu aramaya hak kazanırlar.  Ün�vers�te 
sev�yes�nde olmayan yükseköğret�m kurumlarından 
mezun olanlara kred� ver�leb�l�r veya kısaltılmış 
programlar sunulab�l�r. Rusya Federasyonunda 
yükseköğret�m kurumlarının yönet�m sev�yes�, yapısı 
ve kurumların sorumlulukları Tablo 12'de ver�lm�şt�r.

Rusya Federasyonunda 1993 yılı sonrası yen� klas�k 
ün�vers�teler üç eğ�t�m kurumu adı altında 
toplanmaktadır. 

R u s y a  F e d e r a s y o n u n d a  y ü k s e k ö ğ r e t � m 
kurumlarının yönet�m sev�yes�, yapısı ve kurumların 
sorumlulukları Tablo 12'de ver�lm�şt�r.

1. Ün�vers�teler: Beşer� b�l�mler, fen b�l�mler� ve 
sosyal b�l�mlerde gen�ş b�r yelpazede programlar 
sunan kurumlardır. Esk� kurumlar ün�vers�te statüsü 
kazanmış bulunmaktadır. Pol�tekn�k okulları, 
uzmanlık enst�tüler�, tıp enst�tüsü, tarım enst�tüsü ve 
öğretmen eğ�t�m� kurumları ün�vers�te adı altında 
yapılandırılmıştır.

2. Akadem�: B�l�m, müz�k g�b� özel konularda eğ�t�m 
veren kurumlardır. Bazı esk� pol�tekn�kler uzmanlık 
enst�tüler� akadem� statüsüne alınmıştır.

3. Enst�tüler: Özek ya da b�r ün�vers�te altında eğ�t�m 
programı uygulayan kurumlardır.

Tablo 12.  Yükseköğret�m kurumların yönet�m� (2006)

Yönetim Seviyesi Yönetim yapısı ve Sorumlulukları

Federal 

Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı
(Ministerstvo Obrazovaniya i Nauki) 

· Eğitim ve Bilim Bakanlığı adına doğrudan Federal Yüksek Öğretim Kurulunu 
yönetmektedir. Eğitim ve Bilim Bakanlığı, mevzuat düzenlemeleri, eğitimin her 
seviyesinde ulusal politikalar geliştirme, araştırma, teknoloji ve inovasyon çalışmaları 
yapmaktır.  

Federal Kurumlar- Özel Bakanlıkların Ajansları 

· Yarı federal yükseköğretim enstitülerin çalışmalarını kontrol etmektedir. 

Yerel  

Bölgesel ve Belediye Yönetimleri 

· Bölgeler ve belediye otoriteleri eğitimin yerel geliştirmelerinde sorumludur. 
(Program geliştirme, ders kitapları, öğretim metotları, bütçe, inşaat ve ekipman). 
Ayrıca yerel yükseköğretim enstitüleri de kurabilirler.  

Özel 

Özerk Kurumlar 

· Bu kurumların yönetimi 1992 yayımlanan Eğitim Kanununa göre özel yapı, yerel veya 
yabancı girişimciler organizasyonu sorumluluğunda sürdürülmektedir. Popüler 
alanları Hukuk, Yönetim finans ve beşeri bilimler alanlarıdır.  
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F- ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

Rusya Federasyonu’nda öğretmen eğ�t�m� temelde 
�k� türde yapılmaktadır. Bunlarda b�r�nc�s� Ün�vers�te 
olmayan yükseköğren�m (orta düzey meslek� eğ�t�m 
düzey�) ve �k�nc�s� �se ün�vers�te sev�yes�nde 
öğretmen eğ�t�md�r. Okul önces�, �lkokul ve ortaokul 
öğretmenler� Ün�vers�te olmayan yükseköğret�mde 
eğ�t�m almaktaydı. Bunlar 1992 yılına kadar 
öğretmen eğ�t�m enst�tüler�nde yet�şmekteyd�. 
Ancak günümüzde öğretmenl�k mesleğ�nde 
temelde ün�vers�te mezun�yet� aranmaktadır.

Rusya Federasyonu eğ�t�m s�stem�nde öğretmenler 
üç farklı kaynaktan yet�şt�r�lmekted�r. Bunlar:

1. Pedagoj� Okulları (Pedagoc�al Uch�l�shche)
2. Pedagoj� Enst�tü/Kolej (Pedagog�cal colleges)
3. Ün�vers�teler 

Pedegoj� okul ve enst�tüler genell�kle okulönces�, 
�lkokul başta olmak üzere bazende ortaokul 
öğretmenler�n eğ�t�m programlarını uygulamaktadır. 
Ortaokulu b�t�renler 9 yılsonunda 3-4 yıllık tam 
zamanlı eğ�t�me katılmaktadır. 

Ortaokul öğretmenl�ğ� �ç�n �se 9 yıl sonrası 5 yıl tam 
zamanlı eğ�t�m programı veya 12 yıl sonrası 2 yıllık 
program uygulanmaktadır. Meslek� eğ�t�mde �se 
alanı �le �lg�l� d�plomadan sonra 1-2 yıllık �ler� sev�ye 
yükseköğret�m programı sonrası mezun olurlar 
(Credent�al Templates, 2009; IQAS, 2008, p.51).  
Öğretmen eğ�t�m� süreler� Tablo 14’de ver�lm�şt�r.
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 Mesleki 
Kurumlar 

 ve Kolej 
(Uchiliche/

 
kolledz)

 

Öğretmen 
eğitim 

Enstitüleri
Üniversite

Okul öncesi ve 
ilkokul (1-4 yıl) X

 

X X

X X X

Lise (10-11 yıl) X X

Ortaokul (5-9 yıl)

Tablo 13:  Yetk�nl�k sev�yeler�ne göre öğretmen eğ�t�m� 
                 yapan kurumlar

Rusya Federasyonu 
eğ�t�m s�stem�nde öğretmenler 
üç farklı kaynaktan yet�şt�r�lmekted�r. 
Bunlar:

1. Pedagoj� Okulları 
2. Pedagoj� Enst�tü/Kolej 
3. Ün�vers�teler 

65

Temel eğ�t�m (9 yıllık) okullarındak� öğretmenler�n 
büyük çoğunluğu pedagoj� okullarından mezun 
olmaktadır. Öğretmen yet�şt�ren Sovyet Enst�tüsü’ne 
g�reb�lmek �ç�n adaylar, öğretmenler�nden ve sınıf 
arkadaşlarından kend�ler�n�n akadem�k başarısı ve 
karakter�yle �lg�l� aldığı referansla başvurmak 
zorundadır. Ayrıca öğrenc�ler enst�tü tarafından 
ver�len sınavı da geçmek zorundadır. Geleceğ�n 
öğretmen� �ç�n hang� enst�tüye başvurmaya karar 
vermek oldukça zor b�r �şt�r. Çünkü her enst�tünün 
kabul şartları farklıdır ve adaylar b�r yıl boyunca 
sadece b�r kuruma başvurab�lmekted�r. Başvurusu 
g e r �  ç e v r � l e n  a d a y  b a ş k a  b � r  e n s t � t ü y e 
başvurab�lmek �ç�n b�r yıl daha beklemek zorundadır.

Pedagoj� Okulları
Pedagoj� okulları, 8 yıllık genel öğret�m okulları 
mezunları �ç�n 4 yıl, 10 yıllık genel eğ�t�m okulları 
mezunları �ç�n �se 2 yıl sürmekted�r. Dört yıllık 
müfredatın yarısı genel öğret�m okullarının 9. ve 10.  
sınıflarında ver�len kurslarla benzerl�k taşımaktadır. 
Kalan �k� yıllık müfredat �se öğretmenl�k mesleğ�yle 
�lg�l� eğ�t�me dayalıdır. Pedagoj� okulları, okul önces� 
eğ�t�m öğretmenler�n�, gençl�k organ�zasyonu 
l�derler�n� ve 4-8. sınıflarda sanat, müz�k ve beden 
eğ�t�m� öğretmenler�yle �lkokul öğretmenler�n� 
yet�şt�rmekted�r. İlkokul öğretmenler�, pedagoj� 
okullarının dışında �lkokul öğretmenl�ğ� eğ�t�m� 
adında bölümlere sah�p olan pedagoj� enst�tüler�nde 
de yet�şt�r�lmekted�r.

Pedagoj� okullarındak� dersler, anatom�, fizyoloj�, 
sağlık b�lg�s�, eğ�t�m ps�koloj�s�, çocuk gel�ş�m�, 
eğ�t�m tar�h� ve felsefes�, çocuk edeb�yatı, �lkokul �ç�n 
öğret�m yöntemler� g�b� derslerden oluşmaktadır. 
Ayrıca beden eğ�t�m�, müz�k aletler� çalma ve res�m 
yapma g�b� etk�nl�klere de yer ver�lmekted�r.

Pedagoj� Enst�tüler�
Enst � tü,  ülkedek� ortaöğret �m kurumlar ına 
ün�vers�teler �le b�rl�kte öğretmen yet�şt�rmekted�r. 
Pedagoj� enst�tüler�ne sadece 10 yıllık ortaöğret�m 
okul lar ı  mezunları  veya denkler�  başvura-
b�lmekted�r.. B�r akadem�k alanda sert�fika almak 
�steyenler �ç�n dört yıl, �k� akadem�k alanda sert�fika 
almak �steyenler �ç�n beş yıl ders alma zorunluluğu 
vardır. Pedagoj� enst�tüler�, sadece öğretmen 
yet�şt�rmeye yönel�k kurumlardır. Ortaöğret�m 

kurumlarındak� öğretmenler�n çoğu pedagoj� 
enst�tüler�nden mezundur. 

Pedagoj� enst�tüler�nde program, üç konu üzer�nde 
yoğunlaşmaktadır. Sosyal b�l�mler, ps�koloj� ve 
pedagoj� b�l�mler� �le fen b�l�mler�. Sosyal b�l�mle �lg�l� 
dersler, komün�st part� tar�h�, s�yasal ekonom�, 
d�yalekt�k ve tar�hsel materyal�zm, b�l�msel ate�zm ve 
b�l�msel komün�zm�n temeller� g�b� zorunlu olan 
derslerden oluşmaktadır. Öğrenc�ler bu dersler �ç�n 
dört yıllık programlarda 454 saat, beş yıllık 
programlarda 544 saat harcamaktaydılar. Ps�koloj� 
ve pedagoj� dersler� de eğ�t�me g�r�ş, eğ�t�m tar�h�, 
genel ps�koloj�, okul sağlığı, gel�ş�m fizyoloj�s�, 
pedagoj� ve gel�ş�m ps�koloj�s�, öğret�m teknoloj�s�, 
öğretmen çalışmalarında b�l�msel organ�zasyon g�b� 
derslerden oluşmaktadır. Bu dersler�n çoğu 
zorunludur ve 460 saatt�r. B�l�m dersler� �se 
öğrenc�ler�n akadem�k uzmanlaşmayla �lg�l� olarak 
aldığı dersler� �çermekted�r ve bu dersler yaklaşık 
2.000 saatt�r. Pedagoj� enst�tüler�nde, öğrenc�ler 
yabancı d�l kursu almak zorundadırlar ve sem�ner 
çalışmalarına katılmaktadır. Mezun�yet �ç�n her 
öğrenc� eğ�t�m�n prens�pler� veya öğretme 
yöntemler� hakkında b�r proje hazırlamak zorun-
dadır. 

Ün�vers�te düzey�nde pedagoj�k eğ�t�m, temel becer� 
b�l�mler� alanı, sosyal b�l�mler ve fen b�l�mler�,  
uzmanlık alanı, b�yoloj� ve tıp çalışmaları, pedagoj� ve 
ps�koloj� çalışmaları ve h�zmet �ç� öğretmenl�k eğ�t�m� 
g�b� alanları �çer�r.

Pek çok pedagoj�k enst�tü Rusya’da daha sonraları 
pedagoj�k ün�vers�teye ve akadem�ye dönüş-
türülmüştür.

Rusya Federasyonunda öğretmenler�n�n yet�ş-
t�r�lmes� akadem�k çalışmalarla sınırlı değ�ld�r. 
Pedagoj� okulları ve enst�tüler�ndek� öğrenc�ler, 
eğ�t�mler�n�n �lk �k� yılı boyunca yardımcı öğretmen 
olarak çalışmakla yükümlüdürler. Öğretmenler İk�nc� 
ve üçüncü yaz tat�ller�nde gençl�k kamplarında üst 
denetç� olarak görev yapmaktadır. Son �k� yılda 
öğretmenl�ğe aş�nalık kazanmak �ç�n 16 �le 20 
haftalık staj yapmaktadırlar. Ayrıca, öğrenc�ler, 
pedagoj�k konularda çevre güzelleşt�rme çalışmaları 
g�b� etk�nl�klere dah�l olurlar, konferanslar ver�rler. 
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Tablo 14:  Öğretmen eğ�t�m� süreler�

Kademelere Göre 
Öğretmen  

Programın Süresi  Eğitim 
Vereceği 
Öğrenci 

9 uncu Sınıftan Sonra 
(Ortaokul sonrası) 

Okul Öncesi Öğretmeni 2-3 Yıl 3-4 Yıl 4 Yıl  3-6 Yaş 

İlkokul Öğretmeni 2-3 Yıl 3-4 Yıl 4 Yıl  İlkokul  
(1-4. sınıf) 

Ortaokul Öğretmeni 3 Yıl  5 Yıl  4 Yıl  Ortaokul  
(5-9. sınıf) 

Ortaöğretim (lise) 
Öğretmeni - - 4-6 Yıl  Lise  

(10. ve 11. sınıf) 
 

11 Sınıftan Sonra
(L�se sonrası) Ün�vers�te Eğ�t�m�
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F- ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

Rusya Federasyonu’nda öğretmen eğ�t�m� temelde 
�k� türde yapılmaktadır. Bunlarda b�r�nc�s� Ün�vers�te 
olmayan yükseköğren�m (orta düzey meslek� eğ�t�m 
düzey�) ve �k�nc�s� �se ün�vers�te sev�yes�nde 
öğretmen eğ�t�md�r. Okul önces�, �lkokul ve ortaokul 
öğretmenler� Ün�vers�te olmayan yükseköğret�mde 
eğ�t�m almaktaydı. Bunlar 1992 yılına kadar 
öğretmen eğ�t�m enst�tüler�nde yet�şmekteyd�. 
Ancak günümüzde öğretmenl�k mesleğ�nde 
temelde ün�vers�te mezun�yet� aranmaktadır.

Rusya Federasyonu eğ�t�m s�stem�nde öğretmenler 
üç farklı kaynaktan yet�şt�r�lmekted�r. Bunlar:

1. Pedagoj� Okulları (Pedagoc�al Uch�l�shche)
2. Pedagoj� Enst�tü/Kolej (Pedagog�cal colleges)
3. Ün�vers�teler 

Pedegoj� okul ve enst�tüler genell�kle okulönces�, 
�lkokul başta olmak üzere bazende ortaokul 
öğretmenler�n eğ�t�m programlarını uygulamaktadır. 
Ortaokulu b�t�renler 9 yılsonunda 3-4 yıllık tam 
zamanlı eğ�t�me katılmaktadır. 

Ortaokul öğretmenl�ğ� �ç�n �se 9 yıl sonrası 5 yıl tam 
zamanlı eğ�t�m programı veya 12 yıl sonrası 2 yıllık 
program uygulanmaktadır. Meslek� eğ�t�mde �se 
alanı �le �lg�l� d�plomadan sonra 1-2 yıllık �ler� sev�ye 
yükseköğret�m programı sonrası mezun olurlar 
(Credent�al Templates, 2009; IQAS, 2008, p.51).  
Öğretmen eğ�t�m� süreler� Tablo 14’de ver�lm�şt�r.
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 Mesleki 
Kurumlar 

 ve Kolej 
(Uchiliche/

 
kolledz)

 

Öğretmen 
eğitim 

Enstitüleri
Üniversite

Okul öncesi ve 
ilkokul (1-4 yıl) X

 

X X

X X X

Lise (10-11 yıl) X X

Ortaokul (5-9 yıl)

Tablo 13:  Yetk�nl�k sev�yeler�ne göre öğretmen eğ�t�m� 
                 yapan kurumlar

Rusya Federasyonu 
eğ�t�m s�stem�nde öğretmenler 
üç farklı kaynaktan yet�şt�r�lmekted�r. 
Bunlar:

1. Pedagoj� Okulları 
2. Pedagoj� Enst�tü/Kolej 
3. Ün�vers�teler 
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Temel eğ�t�m (9 yıllık) okullarındak� öğretmenler�n 
büyük çoğunluğu pedagoj� okullarından mezun 
olmaktadır. Öğretmen yet�şt�ren Sovyet Enst�tüsü’ne 
g�reb�lmek �ç�n adaylar, öğretmenler�nden ve sınıf 
arkadaşlarından kend�ler�n�n akadem�k başarısı ve 
karakter�yle �lg�l� aldığı referansla başvurmak 
zorundadır. Ayrıca öğrenc�ler enst�tü tarafından 
ver�len sınavı da geçmek zorundadır. Geleceğ�n 
öğretmen� �ç�n hang� enst�tüye başvurmaya karar 
vermek oldukça zor b�r �şt�r. Çünkü her enst�tünün 
kabul şartları farklıdır ve adaylar b�r yıl boyunca 
sadece b�r kuruma başvurab�lmekted�r. Başvurusu 
g e r �  ç e v r � l e n  a d a y  b a ş k a  b � r  e n s t � t ü y e 
başvurab�lmek �ç�n b�r yıl daha beklemek zorundadır.

Pedagoj� Okulları
Pedagoj� okulları, 8 yıllık genel öğret�m okulları 
mezunları �ç�n 4 yıl, 10 yıllık genel eğ�t�m okulları 
mezunları �ç�n �se 2 yıl sürmekted�r. Dört yıllık 
müfredatın yarısı genel öğret�m okullarının 9. ve 10.  
sınıflarında ver�len kurslarla benzerl�k taşımaktadır. 
Kalan �k� yıllık müfredat �se öğretmenl�k mesleğ�yle 
�lg�l� eğ�t�me dayalıdır. Pedagoj� okulları, okul önces� 
eğ�t�m öğretmenler�n�, gençl�k organ�zasyonu 
l�derler�n� ve 4-8. sınıflarda sanat, müz�k ve beden 
eğ�t�m� öğretmenler�yle �lkokul öğretmenler�n� 
yet�şt�rmekted�r. İlkokul öğretmenler�, pedagoj� 
okullarının dışında �lkokul öğretmenl�ğ� eğ�t�m� 
adında bölümlere sah�p olan pedagoj� enst�tüler�nde 
de yet�şt�r�lmekted�r.

Pedagoj� okullarındak� dersler, anatom�, fizyoloj�, 
sağlık b�lg�s�, eğ�t�m ps�koloj�s�, çocuk gel�ş�m�, 
eğ�t�m tar�h� ve felsefes�, çocuk edeb�yatı, �lkokul �ç�n 
öğret�m yöntemler� g�b� derslerden oluşmaktadır. 
Ayrıca beden eğ�t�m�, müz�k aletler� çalma ve res�m 
yapma g�b� etk�nl�klere de yer ver�lmekted�r.

Pedagoj� Enst�tüler�
Enst � tü,  ülkedek� ortaöğret �m kurumlar ına 
ün�vers�teler �le b�rl�kte öğretmen yet�şt�rmekted�r. 
Pedagoj� enst�tüler�ne sadece 10 yıllık ortaöğret�m 
okul lar ı  mezunları  veya denkler�  başvura-
b�lmekted�r.. B�r akadem�k alanda sert�fika almak 
�steyenler �ç�n dört yıl, �k� akadem�k alanda sert�fika 
almak �steyenler �ç�n beş yıl ders alma zorunluluğu 
vardır. Pedagoj� enst�tüler�, sadece öğretmen 
yet�şt�rmeye yönel�k kurumlardır. Ortaöğret�m 

kurumlarındak� öğretmenler�n çoğu pedagoj� 
enst�tüler�nden mezundur. 

Pedagoj� enst�tüler�nde program, üç konu üzer�nde 
yoğunlaşmaktadır. Sosyal b�l�mler, ps�koloj� ve 
pedagoj� b�l�mler� �le fen b�l�mler�. Sosyal b�l�mle �lg�l� 
dersler, komün�st part� tar�h�, s�yasal ekonom�, 
d�yalekt�k ve tar�hsel materyal�zm, b�l�msel ate�zm ve 
b�l�msel komün�zm�n temeller� g�b� zorunlu olan 
derslerden oluşmaktadır. Öğrenc�ler bu dersler �ç�n 
dört yıllık programlarda 454 saat, beş yıllık 
programlarda 544 saat harcamaktaydılar. Ps�koloj� 
ve pedagoj� dersler� de eğ�t�me g�r�ş, eğ�t�m tar�h�, 
genel ps�koloj�, okul sağlığı, gel�ş�m fizyoloj�s�, 
pedagoj� ve gel�ş�m ps�koloj�s�, öğret�m teknoloj�s�, 
öğretmen çalışmalarında b�l�msel organ�zasyon g�b� 
derslerden oluşmaktadır. Bu dersler�n çoğu 
zorunludur ve 460 saatt�r. B�l�m dersler� �se 
öğrenc�ler�n akadem�k uzmanlaşmayla �lg�l� olarak 
aldığı dersler� �çermekted�r ve bu dersler yaklaşık 
2.000 saatt�r. Pedagoj� enst�tüler�nde, öğrenc�ler 
yabancı d�l kursu almak zorundadırlar ve sem�ner 
çalışmalarına katılmaktadır. Mezun�yet �ç�n her 
öğrenc� eğ�t�m�n prens�pler� veya öğretme 
yöntemler� hakkında b�r proje hazırlamak zorun-
dadır. 

Ün�vers�te düzey�nde pedagoj�k eğ�t�m, temel becer� 
b�l�mler� alanı, sosyal b�l�mler ve fen b�l�mler�,  
uzmanlık alanı, b�yoloj� ve tıp çalışmaları, pedagoj� ve 
ps�koloj� çalışmaları ve h�zmet �ç� öğretmenl�k eğ�t�m� 
g�b� alanları �çer�r.

Pek çok pedagoj�k enst�tü Rusya’da daha sonraları 
pedagoj�k ün�vers�teye ve akadem�ye dönüş-
türülmüştür.

Rusya Federasyonunda öğretmenler�n�n yet�ş-
t�r�lmes� akadem�k çalışmalarla sınırlı değ�ld�r. 
Pedagoj� okulları ve enst�tüler�ndek� öğrenc�ler, 
eğ�t�mler�n�n �lk �k� yılı boyunca yardımcı öğretmen 
olarak çalışmakla yükümlüdürler. Öğretmenler İk�nc� 
ve üçüncü yaz tat�ller�nde gençl�k kamplarında üst 
denetç� olarak görev yapmaktadır. Son �k� yılda 
öğretmenl�ğe aş�nalık kazanmak �ç�n 16 �le 20 
haftalık staj yapmaktadırlar. Ayrıca, öğrenc�ler, 
pedagoj�k konularda çevre güzelleşt�rme çalışmaları 
g�b� etk�nl�klere dah�l olurlar, konferanslar ver�rler. 
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Tablo 14:  Öğretmen eğ�t�m� süreler�

Kademelere Göre 
Öğretmen  

Programın Süresi  Eğitim 
Vereceği 
Öğrenci 

9 uncu Sınıftan Sonra 
(Ortaokul sonrası) 

Okul Öncesi Öğretmeni 2-3 Yıl 3-4 Yıl 4 Yıl  3-6 Yaş 

İlkokul Öğretmeni 2-3 Yıl 3-4 Yıl 4 Yıl  İlkokul  
(1-4. sınıf) 

Ortaokul Öğretmeni 3 Yıl  5 Yıl  4 Yıl  Ortaokul  
(5-9. sınıf) 

Ortaöğretim (lise) 
Öğretmeni - - 4-6 Yıl  Lise  

(10. ve 11. sınıf) 
 

11 Sınıftan Sonra
(L�se sonrası) Ün�vers�te Eğ�t�m�
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Öğretmen adayı öğrenc�ler�n çoğu, yaz boyunca da 
yapılan değ�ş�k eğ�t�m etk�nl�kler�ne katılırlar.

Ün�vers�teler� de öğretmen yet�şt�ren kaynaklar 
arasındadır. Ancak ün�vers�teler�n �şlev� sadece 
öğretmen yet�şt�rmeye yönel�k olmayıp bunun 
yanında uygulamalı ve temel b�l�mlerde araştırma 
yapmak �s teyen uzmanlar ı  yet �ş t � rmekt � r. 
Ün�vers�telerdek� öğretmenl�k deney�m� �ç�n 
harcanan süre pedagoj� enst�tüler�ndek�nden daha 
azdır. Uzmanlaşma �stenmes� hal�nde ün�ver-
s�telerde eğ�t�m gerekmekted�r.

Pedagoj� okullarında, pedagoj� enst�tüler�nde ve 
ün�vers�telerde tamamlanan eğ�t�mden sonra 
öğretmen adayları devlet sınavlarını geçmek 
zorundadır. İlkokul öğretmenl�ğ� �ç�n başvuran 
adaylar, teor�, tar�h, pedagoj� prat�ğ�, anad�l, 
matemat�k ve sosyal b� lg� ler g�b�  dersler � 
öğreteb�lme yeteneğ� konusundak� b�lg�ler�nden 
test ed�lmekted�r. Ortaöğret�mde öğretmen 
olab�lmek �ç�n başvuran adaylar, kend� sahaları ve bu 
sahayı öğreteb�lmede, b�l�msel komün�zm�n 
temeller�nde, teor�, tar�h b�lg�ler�nde ve pedagoj� 
uygulamalarında test ed�lmekted�r.

Adaylar sınavı geçt�kten sonra b�r okula b�r yıllığına 
stajyer olarak atanıyorlar. Bu dönem� başarıyla 
b�t�renler sert�fikalı öğretmen olmaktadır. Bundan 
sonra adaylar, devlet sert�fika kom�syonu tarafından 
beş yıllığına sert�fikalandırılmaktadır. Kom�syon, 
öğretmen adaylarının sadece meslek� b�lg� ve 
becer�ler�n� değ�l, aynı zamanda sosyal hayattak� ve 
cem�yettek� etk�nl�kler�n� de d�kkate almaktadır. 
Ülkede  öğretmen eğ�t �m� ve öğretmenl�k 
yapab�lecekler� eğ�t�m kademeler� Tablo 15’da 
ver�lm�şt�r.
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Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m ve Öğret�m Öğretmenler� 
ve Eğ�t�mc�ler�
Rusya Federasyonu’nda öğretmenl�k eğ�t�m� 
almanın �k� yolu vardır: Ün�vers�te olmayan kolejler 
(meslek� ve tekn�k eğ�t�m-öğret�m) vasıtası �le eğ�t�m 
ver�l�r. Ün�vers�te olmayan kurumlar okul önces� 
öğretmenler�n� yet�şt�rmekte ve ün�vers�teler �se 
öğretmen eğ�t�m�n�n bütün kategor�ler�nde 
öğretmen yet�şt�rmekted�r (UNESCO-UNEVOC, 
2012).

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m öğretmenler� de dâh�l 
olmak üzere bütün öğretmenler her beş yılda en az 
b�r kez h�zmet �ç� eğ�t�m programlarına katılmak 
zorundadır. Uygun eğ�t�m�n sağlanması eğ�t�m 
serv�sler�n�n sorumluluğundadır ve dışarıdan g�r�ş 
kabul ed�lmemekted�r.

Son zamanlarda bu uygulama yen�den gözden 
geç�r�lmekted�r. İy� yet�şt�r�lm�ş eğ�t�m personel�n�n 
kal�fiye ve modern eğ�t�m vereceğ� ve daha sık 
h�zmet �ç� eğ�t�m kurslarının zorunlu olması gerekt�ğ� 
düşünülmekted�r (UNESCO-UNEVOC, 2012).

Daha güçlü kalkınma amacıyla çaba sarf edecekler� 
�ç�n öğretmenlere daha fazla yoğunluk ver�lmes� 
planlanmaktadır. 

Öğretmenler� mot�ve etmek �ç�n finansal olarak 
teşv�k ed�c� programlar uygulanmaktadır.

Eğitim 
Seviyesi

Kurum
Türü Belge  Süresi 

Öğretmen Olabileceği Kademeler  

Okul 
Öncesi

İlkokul 
(4 Yıl)

Ortaoku
l (5 yıl)  

Lise  
(2 Yıl)  

Mesleki 
Lisesi  

Üniversite 
Seviyesi  

Lisans 
Üstü  

İleri Mesleki 
Eğitim 

Pedagoji 
Okulları  

(Pedagocial 
Uchilishche  

Pedagoji 
Enstitü/Kolej 
(pedagogical 

colleges)  
Üniversiteler  

İleri 
Mesleki 
Eğitim 

Diploması  

2 -  3 yıl  
Ortaöğretim 

Bitirme 
Sertifikasından 
sonrası (11 yıl 

sonrası)  
 

3-5 yıl  
Ortaöğretimi 
Tamamlanma
mış  Sertifikası  

(9 uncu yıl 
sonrası)  

X  X  X      

Üniversite 
Seviyesinde 

Eğitim 

Pedagogical 
Enstitüsü/  
Üniversite/ 
Akademi  

Veya  
Üniversite/  

Enstitü/  
Akademi  

Lisans  
Derecesi  

4 Yıl  
X  X  X  X  X    

Uzmanlık 
Diploması  

4 -  6 Yıl  
X  X  X  X  X  X   

Lisans Üstü  

Matır 
Derecesi  

2 Yıl       X   

Bilim 
Adamı 
Adayı  

Minimum 3 Yıl       X  X  

Doktora  5-15 yıl       X  X  
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Öğretmen adayı öğrenc�ler�n çoğu, yaz boyunca da 
yapılan değ�ş�k eğ�t�m etk�nl�kler�ne katılırlar.

Ün�vers�teler� de öğretmen yet�şt�ren kaynaklar 
arasındadır. Ancak ün�vers�teler�n �şlev� sadece 
öğretmen yet�şt�rmeye yönel�k olmayıp bunun 
yanında uygulamalı ve temel b�l�mlerde araştırma 
yapmak �s teyen uzmanlar ı  yet �ş t � rmekt � r. 
Ün�vers�telerdek� öğretmenl�k deney�m� �ç�n 
harcanan süre pedagoj� enst�tüler�ndek�nden daha 
azdır. Uzmanlaşma �stenmes� hal�nde ün�ver-
s�telerde eğ�t�m gerekmekted�r.

Pedagoj� okullarında, pedagoj� enst�tüler�nde ve 
ün�vers�telerde tamamlanan eğ�t�mden sonra 
öğretmen adayları devlet sınavlarını geçmek 
zorundadır. İlkokul öğretmenl�ğ� �ç�n başvuran 
adaylar, teor�, tar�h, pedagoj� prat�ğ�, anad�l, 
matemat�k ve sosyal b� lg� ler g�b�  dersler � 
öğreteb�lme yeteneğ� konusundak� b�lg�ler�nden 
test ed�lmekted�r. Ortaöğret�mde öğretmen 
olab�lmek �ç�n başvuran adaylar, kend� sahaları ve bu 
sahayı öğreteb�lmede, b�l�msel komün�zm�n 
temeller�nde, teor�, tar�h b�lg�ler�nde ve pedagoj� 
uygulamalarında test ed�lmekted�r.

Adaylar sınavı geçt�kten sonra b�r okula b�r yıllığına 
stajyer olarak atanıyorlar. Bu dönem� başarıyla 
b�t�renler sert�fikalı öğretmen olmaktadır. Bundan 
sonra adaylar, devlet sert�fika kom�syonu tarafından 
beş yıllığına sert�fikalandırılmaktadır. Kom�syon, 
öğretmen adaylarının sadece meslek� b�lg� ve 
becer�ler�n� değ�l, aynı zamanda sosyal hayattak� ve 
cem�yettek� etk�nl�kler�n� de d�kkate almaktadır. 
Ülkede  öğretmen eğ�t �m� ve öğretmenl�k 
yapab�lecekler� eğ�t�m kademeler� Tablo 15’da 
ver�lm�şt�r.
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Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m ve Öğret�m Öğretmenler� 
ve Eğ�t�mc�ler�
Rusya Federasyonu’nda öğretmenl�k eğ�t�m� 
almanın �k� yolu vardır: Ün�vers�te olmayan kolejler 
(meslek� ve tekn�k eğ�t�m-öğret�m) vasıtası �le eğ�t�m 
ver�l�r. Ün�vers�te olmayan kurumlar okul önces� 
öğretmenler�n� yet�şt�rmekte ve ün�vers�teler �se 
öğretmen eğ�t�m�n�n bütün kategor�ler�nde 
öğretmen yet�şt�rmekted�r (UNESCO-UNEVOC, 
2012).

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m öğretmenler� de dâh�l 
olmak üzere bütün öğretmenler her beş yılda en az 
b�r kez h�zmet �ç� eğ�t�m programlarına katılmak 
zorundadır. Uygun eğ�t�m�n sağlanması eğ�t�m 
serv�sler�n�n sorumluluğundadır ve dışarıdan g�r�ş 
kabul ed�lmemekted�r.

Son zamanlarda bu uygulama yen�den gözden 
geç�r�lmekted�r. İy� yet�şt�r�lm�ş eğ�t�m personel�n�n 
kal�fiye ve modern eğ�t�m vereceğ� ve daha sık 
h�zmet �ç� eğ�t�m kurslarının zorunlu olması gerekt�ğ� 
düşünülmekted�r (UNESCO-UNEVOC, 2012).

Daha güçlü kalkınma amacıyla çaba sarf edecekler� 
�ç�n öğretmenlere daha fazla yoğunluk ver�lmes� 
planlanmaktadır. 

Öğretmenler� mot�ve etmek �ç�n finansal olarak 
teşv�k ed�c� programlar uygulanmaktadır.

Eğitim 
Seviyesi

Kurum
Türü Belge  Süresi 

Öğretmen Olabileceği Kademeler  

Okul 
Öncesi

İlkokul 
(4 Yıl)

Ortaoku
l (5 yıl)  

Lise  
(2 Yıl)  

Mesleki 
Lisesi  

Üniversite 
Seviyesi  

Lisans 
Üstü  

İleri Mesleki 
Eğitim 

Pedagoji 
Okulları  

(Pedagocial 
Uchilishche  

Pedagoji 
Enstitü/Kolej 
(pedagogical 

colleges)  
Üniversiteler  

İleri 
Mesleki 
Eğitim 

Diploması  

2 -  3 yıl  
Ortaöğretim 

Bitirme 
Sertifikasından 
sonrası (11 yıl 

sonrası)  
 

3-5 yıl  
Ortaöğretimi 
Tamamlanma
mış  Sertifikası  

(9 uncu yıl 
sonrası)  

X  X  X      

Üniversite 
Seviyesinde 

Eğitim 

Pedagogical 
Enstitüsü/  
Üniversite/ 
Akademi  

Veya  
Üniversite/  

Enstitü/  
Akademi  

Lisans  
Derecesi  

4 Yıl  
X  X  X  X  X    

Uzmanlık 
Diploması  

4 -  6 Yıl  
X  X  X  X  X  X   

Lisans Üstü  

Matır 
Derecesi  

2 Yıl       X   

Bilim 
Adamı 
Adayı  

Minimum 3 Yıl       X  X  

Doktora  5-15 yıl       X  X  
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HİNDİSTAN
HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Nüfusu 1,281,931,911 (2017 Tahm�n�)

Yüzölçümü

Yönet�m�

Başkent�

M�ll� Gel�r

Okul Önces� Eğ�t�m

Temel Eğ�t�m B�r�nc� Kademe

Ortaöğret�m B�r�nc� Kademe

Yükseköğret�m

Zorunlu Eğ�t�m Süres�

3,287,263 km²

Federal Cumhur�yet 28 Devlet ve 7 Özerk Bölgeden 
Oluşmaktadır.

New Delh�

$1.982 (2017 tahm�n�)

3-5 yaş

1-5. sınıf
5 yıl
6-11 Yaş Arası

Kolejler
Endüst�yel Eğ�t�m Enst�tüler�
Pol�tekn�k Okullar 
Ün�vers�teler

8 yıl (6-14 yaş arası)
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Temel Eğ�t�m İk�nc� Kademe
6-8. sınıf
3 yıl
11-14 Yaş  arası

9-10. sınıf
2 yıl
14-16  Yaş Arası

Ortaöğret�m İk�nc� Kademe
(İler� Orta Öğret�m)

11-12. sınıf
2 yıl
16-18 Yaş arası

Örgün Eğ�t�m Kademeler� 5+3+2+2
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A-HİNDİSTAN’IN GENEL 
GÖRÜNÜMÜ

Çeş�tl� ırk ve d�nler�n b�r arada yaşadığı ve dünyanın 
en esk� uygarlıklardan b�r� olan H�nd�stan’ın tar�h� 
M.Ö. 2500 yıllarına kadar götürülen çeş�tl� göçlere 
ve akınlara sahne olmuştur. 

Meden�yetler tar�h�n�n başlangıcına kadar uzanan 
H�nt tar�h� ve kültürü, d�nam�k b�r yapıya sah�pt�r. 
İndus Nehr� çevres�nde ve H�nd�stan’ın güney 
kısımlarında tarımla uğraşan, g�zeml� b�r uygarlığın 
kuruluşuyla başlar. H�nd�stan tar�h�n�n en büyük 
özell�ğ�, çevre kültürlerden �nsanların durmaksızın 
göç ederek bu ülkeye dah�l olmalarıdır. Farklı 
kaynaklardan ed�n�len kanıtlar, H�nd�stan’da oldukça 
erken b�r dönemde dem�r, bakır vb. metaller�n yaygın 
olarak kullanıldığını göstermekted�r ve dolayısıyla 
bu kanıtlar, bu yarımadanın geç�rd�ğ� değ�ş�m ve 
gel�şmen�n b�r kanıtı olarak kabul ed�leb�lmekted�r. 
M.Ö. dördüncü b�nyıl sonunda H�nd�stan, �ler� 
derecede gel�şm�ş b�r uygarlık bölges� olarak ortaya 
çıkmıştır (H�nd�stan Ankara Büyükelç�l�ğ�,2015). 

H�nt kültürü ve sosyal yapısının oluşmasında öneml� 
rol oynayan Ar�ler, Müslüman Araplar ve Türkler ve 
Hır�st�yan İng�l�zler yer almaktadır. Ar�ler’�n 
H�nd�stan'a gel�p yerleşmeler�, M.Ö. 2500-1500 
yılları arasında olmuştur. Kuzeybatıdan Aryan 
kab�leler yaklaşık 1.500 M.Ö. da ülkey� �şgal etm�şt�r. 
Drav�dyan sak�nler� �le b�rleşerek klas�k H�nt kültürü 
oluşturmuştur. Sek�z�nc� yüzyılda Arap akını, on �k�nc� 
yüzyılda Türkler�n akını ve tak�ben on beş�nc� 
yüzyılda başlayan Avrupalı tüccarlar k�ş�ler 
tarafından keşfed�lm�şt�r.

Müslümanlar, H�nd�stan’a �lk olarak sek�z�nc� asırda 
gelm�şt�r. 712 yılında Muhammed b�n Kasım’ın 
ordusu H�nd�stan’a g�rm�şt�r. Bunu tak�ben ülkede 
Müslüman Arap ordularının ve Gaznel�ler�n fet�hler� 
olmuştur. Gaznel�ler�n Sultan Mahmud zamanında 
başlattıkları seferler�, Muhammed Gur� Han 
zamanında H�nd�stan’ın tamamının fethed�lmes�yle 
sonuçlanmıştır. Bundan sonra 1206-1290 yıllarında 
Memlukler, 1290-1320 yıllarında Halac�ler, 1320-1413 
yıllarında Tuğluklar ve 1526 yılına kadar da Lud�ler 
H�nd�stan’ı yönetm�şt�r (Sargutan, 2007).

On beş�nc� asır başlarında b�r ara T�mur Han 
ordusuyla H�nd�stan’ın büyük b�r kısmını topraklarına 
katmışt ı r.  Böylece H�nd�stan’da Türk-H�nd 
İmparatorluğu başlamıştır. T�mur Hanın soyundan 
Babür Şah, bütün H�nd�stan’ı fethederek Gürgan�ye 
(Babür İmparatorluğu) Devlet�n� kurmuştur. Bu 
devlet, İng�l�zler�n H�nd�stan’ı �şgal�ne kadar bölgede 
342 sene hükümranlığını sürdürmüştür (Sargutan, 
2007).

     

   
B�r dönem İslam�yet’�n güçlü etk�s� ve egemenl�ğ�ne 
g�ren H�nd�stan’da, Ortaçağ tar�h� boyunca 
neredeyse üç yüzyıl sözde yerl� hükümdarlarla 
yönet�lm�şt�r. Bunlar: Çalukya Hanedanı, Pallava 
Hanedanı, Pandya Krallığı, Rashtrakuta Hanedanı, 
Müslüman hükümdarlar ve son olarak Babür 
İmparatorluğudur. 9. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan 
en öneml� hanedanlık �se Çola Hanedanlığıdır. On 
dokuzuncu yüzyıla gel�nd�ğ�nde, Büyük Br�tanya, 
neredeyse tüm H�nt topraklarını s�yas� kontrolüne 
almıştır (NORRIC, 2006).

Esk� çağlardan ber� Doğu (Ç�n, Güneydoğu Asya, 
hatta Japon halkları) ve Batı (Fars, Arap, Yunan 
halkları) meden�yetler� tarafından b�l�nen H�nd�stan, 
Güney Asya coğrafyasında yer almaktadır. 
Güney�nde H�nt Okyanusu, batısında Arap Den�z�, 
doğusunda �se Bengal Körfez� olan H�nd�stan'ın 7 b�n 
k�lometreden fazla kıyı şer�d� bulunmaktadır. Batıda 
Pak�stan, kuzeybatıda Ç�n ve Nepal, kuzeydoğuda 
Butan, doğuda �se Bangladeş ve Burma �le sınırı olan 
H�nd�stan, Sr� Lanka, Mald�vler ve Endonezya'ya 
yakındır (Durakoğlu, 2010).

On dokuzuncu yüzyıla gel�nd�ğ�nde, Büyük Br�tanya, 
neredeyse tüm H�nt topraklarını s�yas� kontrolüne 
almıştır (NORRIC, 2006).

1947'de, İng�l�zler�n yönet�m� bırakmasıyla beraber, 
Pak�stan ve H�nd�stan �k� farklı devlet olarak ortaya 
çıkmıştır (Durakoğlu, 2010).15 Ağustos 1947 
tar�h�nde İng�ltere’den bağımsızlığını kazanan 
H�nd�stan Cumhur�yet�’n�n yönet�m şekl� federal 
cumhur�yett�r. H�nd�stan 29 eyalet ve 7 b�rl�k 
bölges�nden oluşmaktadır (Uyanık, 2011).

Bu bölgelerden, Delh� Ulusal Başkent Bölges� ve 
Puducherry seç�lm�ş val�lerce, d�ğer b�rleş�k bölgeler 
�se atanmış val�lerce yönet�lmekted�r. Başkent� Yen� 
Delh� olan H�nd�stan'ın öneml� şeh�rler�, Mumba� 
(esk� adı Bombay), Kalküta, Chenna� (esk� adı 
M a d r a s ) ,  B a n g a l o r e ,  H a y d a r a b a d  v e 
Ahmedabad'dır. H�nt Anakarası üzer�nde ve H�nt 
Avustralya Anakarası'nın kuzeybatı bölümünde yer 
alan H�nd�stan, H�nt alt kıtasının büyük b�r bölümünü 
kaplamaktadır. Kuzey ve kuzeydoğu eyaletler� 
H�malaya uzanımında parçalı olarak yer alırken, 
d�ğer kuzeydek�, merkez� ve doğudak� eyaletler� 
H�nt-Ganj Ovası'nın ver�ml� topraklarına yayılan 
H�nd�stan'ın yüz ölçümü üç m�lyon üç yüz b�n 
k�lometre kared�r. Batısında Pak�stan sınırında Tar 
çölü uzanır. Güney�nde �se Deccan Platosu, Doğu ve 
Bat ı  Ghat Dağlar ı  arasında yer al ı r.  Ganj , 
Brahmaputra, Yamuna, Godavar�, Kaver�, Narmada 
ve Kr�shna başlıca büyük neh�rler�d�r (Durakoğlu, 
2010).1950 Anayasası'na göre H�nd�stan bağımsız, 
sosyal�st, la�k ve demokrat�k b�r cumhur�yett�r. 
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A-HİNDİSTAN’IN GENEL 
GÖRÜNÜMÜ

Çeş�tl� ırk ve d�nler�n b�r arada yaşadığı ve dünyanın 
en esk� uygarlıklardan b�r� olan H�nd�stan’ın tar�h� 
M.Ö. 2500 yıllarına kadar götürülen çeş�tl� göçlere 
ve akınlara sahne olmuştur. 

Meden�yetler tar�h�n�n başlangıcına kadar uzanan 
H�nt tar�h� ve kültürü, d�nam�k b�r yapıya sah�pt�r. 
İndus Nehr� çevres�nde ve H�nd�stan’ın güney 
kısımlarında tarımla uğraşan, g�zeml� b�r uygarlığın 
kuruluşuyla başlar. H�nd�stan tar�h�n�n en büyük 
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M.Ö. dördüncü b�nyıl sonunda H�nd�stan, �ler� 
derecede gel�şm�ş b�r uygarlık bölges� olarak ortaya 
çıkmıştır (H�nd�stan Ankara Büyükelç�l�ğ�,2015). 

H�nt kültürü ve sosyal yapısının oluşmasında öneml� 
rol oynayan Ar�ler, Müslüman Araplar ve Türkler ve 
Hır�st�yan İng�l�zler yer almaktadır. Ar�ler’�n 
H�nd�stan'a gel�p yerleşmeler�, M.Ö. 2500-1500 
yılları arasında olmuştur. Kuzeybatıdan Aryan 
kab�leler yaklaşık 1.500 M.Ö. da ülkey� �şgal etm�şt�r. 
Drav�dyan sak�nler� �le b�rleşerek klas�k H�nt kültürü 
oluşturmuştur. Sek�z�nc� yüzyılda Arap akını, on �k�nc� 
yüzyılda Türkler�n akını ve tak�ben on beş�nc� 
yüzyılda başlayan Avrupalı tüccarlar k�ş�ler 
tarafından keşfed�lm�şt�r.

Müslümanlar, H�nd�stan’a �lk olarak sek�z�nc� asırda 
gelm�şt�r. 712 yılında Muhammed b�n Kasım’ın 
ordusu H�nd�stan’a g�rm�şt�r. Bunu tak�ben ülkede 
Müslüman Arap ordularının ve Gaznel�ler�n fet�hler� 
olmuştur. Gaznel�ler�n Sultan Mahmud zamanında 
başlattıkları seferler�, Muhammed Gur� Han 
zamanında H�nd�stan’ın tamamının fethed�lmes�yle 
sonuçlanmıştır. Bundan sonra 1206-1290 yıllarında 
Memlukler, 1290-1320 yıllarında Halac�ler, 1320-1413 
yıllarında Tuğluklar ve 1526 yılına kadar da Lud�ler 
H�nd�stan’ı yönetm�şt�r (Sargutan, 2007).

On beş�nc� asır başlarında b�r ara T�mur Han 
ordusuyla H�nd�stan’ın büyük b�r kısmını topraklarına 
katmışt ı r.  Böylece H�nd�stan’da Türk-H�nd 
İmparatorluğu başlamıştır. T�mur Hanın soyundan 
Babür Şah, bütün H�nd�stan’ı fethederek Gürgan�ye 
(Babür İmparatorluğu) Devlet�n� kurmuştur. Bu 
devlet, İng�l�zler�n H�nd�stan’ı �şgal�ne kadar bölgede 
342 sene hükümranlığını sürdürmüştür (Sargutan, 
2007).

     

   
B�r dönem İslam�yet’�n güçlü etk�s� ve egemenl�ğ�ne 
g�ren H�nd�stan’da, Ortaçağ tar�h� boyunca 
neredeyse üç yüzyıl sözde yerl� hükümdarlarla 
yönet�lm�şt�r. Bunlar: Çalukya Hanedanı, Pallava 
Hanedanı, Pandya Krallığı, Rashtrakuta Hanedanı, 
Müslüman hükümdarlar ve son olarak Babür 
İmparatorluğudur. 9. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan 
en öneml� hanedanlık �se Çola Hanedanlığıdır. On 
dokuzuncu yüzyıla gel�nd�ğ�nde, Büyük Br�tanya, 
neredeyse tüm H�nt topraklarını s�yas� kontrolüne 
almıştır (NORRIC, 2006).

Esk� çağlardan ber� Doğu (Ç�n, Güneydoğu Asya, 
hatta Japon halkları) ve Batı (Fars, Arap, Yunan 
halkları) meden�yetler� tarafından b�l�nen H�nd�stan, 
Güney Asya coğrafyasında yer almaktadır. 
Güney�nde H�nt Okyanusu, batısında Arap Den�z�, 
doğusunda �se Bengal Körfez� olan H�nd�stan'ın 7 b�n 
k�lometreden fazla kıyı şer�d� bulunmaktadır. Batıda 
Pak�stan, kuzeybatıda Ç�n ve Nepal, kuzeydoğuda 
Butan, doğuda �se Bangladeş ve Burma �le sınırı olan 
H�nd�stan, Sr� Lanka, Mald�vler ve Endonezya'ya 
yakındır (Durakoğlu, 2010).

On dokuzuncu yüzyıla gel�nd�ğ�nde, Büyük Br�tanya, 
neredeyse tüm H�nt topraklarını s�yas� kontrolüne 
almıştır (NORRIC, 2006).

1947'de, İng�l�zler�n yönet�m� bırakmasıyla beraber, 
Pak�stan ve H�nd�stan �k� farklı devlet olarak ortaya 
çıkmıştır (Durakoğlu, 2010).15 Ağustos 1947 
tar�h�nde İng�ltere’den bağımsızlığını kazanan 
H�nd�stan Cumhur�yet�’n�n yönet�m şekl� federal 
cumhur�yett�r. H�nd�stan 29 eyalet ve 7 b�rl�k 
bölges�nden oluşmaktadır (Uyanık, 2011).

Bu bölgelerden, Delh� Ulusal Başkent Bölges� ve 
Puducherry seç�lm�ş val�lerce, d�ğer b�rleş�k bölgeler 
�se atanmış val�lerce yönet�lmekted�r. Başkent� Yen� 
Delh� olan H�nd�stan'ın öneml� şeh�rler�, Mumba� 
(esk� adı Bombay), Kalküta, Chenna� (esk� adı 
M a d r a s ) ,  B a n g a l o r e ,  H a y d a r a b a d  v e 
Ahmedabad'dır. H�nt Anakarası üzer�nde ve H�nt 
Avustralya Anakarası'nın kuzeybatı bölümünde yer 
alan H�nd�stan, H�nt alt kıtasının büyük b�r bölümünü 
kaplamaktadır. Kuzey ve kuzeydoğu eyaletler� 
H�malaya uzanımında parçalı olarak yer alırken, 
d�ğer kuzeydek�, merkez� ve doğudak� eyaletler� 
H�nt-Ganj Ovası'nın ver�ml� topraklarına yayılan 
H�nd�stan'ın yüz ölçümü üç m�lyon üç yüz b�n 
k�lometre kared�r. Batısında Pak�stan sınırında Tar 
çölü uzanır. Güney�nde �se Deccan Platosu, Doğu ve 
Bat ı  Ghat Dağlar ı  arasında yer al ı r.  Ganj , 
Brahmaputra, Yamuna, Godavar�, Kaver�, Narmada 
ve Kr�shna başlıca büyük neh�rler�d�r (Durakoğlu, 
2010).1950 Anayasası'na göre H�nd�stan bağımsız, 
sosyal�st, la�k ve demokrat�k b�r cumhur�yett�r. 
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Yönet�m anlayışında İng�l�z parlamenter yönet�m 
anlayışını ve Amer�ka B�rleş�k Devletler� yönet�m 
kurumlarının etk�s�n� görmek mümkündür. Yasama 
yetk�s� Eyaletler Mecl�s� (Racya Sabha) ve Halk 
Mecl�s� (Lok Sabha) tarafından yürütülür. Eyaletler 
Mecl�s�n�n �se, beş yıl süre �ç�n seç�len 545 üyes� 
vardır. Yürütme Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı 
yardımcısı ve Başkanın önderl�ğ�ndek� Bakanlar 
Kurulundadır. Bakanlar her �k� mecl�se üye olmak 
zorundadır. H�nd�stan parlamenter s�stem�nde 
yürütme yasamanın altındadır ve Başbakan ve 
bakanlar kurulu Halk Mecl�s�ne karşı sorumludur 
(Durakoğlu, 2010).

H�nd�stan kurulduğundan bu zamana kadar 
genell�kle Kongre Part�s� (INC, Ind�a Nat�onal 
Congress) tarafından yönet� lm�şt�r.  Eyalet 
pol�t�kalarında Kongre Part�s�, H�ndu Halkın Part�s� 
(BJP, Bharat�ya Janata Part�s�), H�nd�stan Komün�st 
Part�s� ve d�ğer yerel part�ler�n etk�s� vardır 
(Durakoğlu, 2010).

H�nd�stan, Güney Asya'da yer almakta olup; 
güney�nde H�nt Okyanusu, batısında Pak�stan, 
kuzey�nde Ç�n, Bhutan ve Nepal, doğusunda �se 
Bangladeş ve Myanmar �le komşudur. 3.287.263 m² 
yüzölçümü bakımından dünyanın yed�nc� büyük 
devlet�d�r. H�nd�stan'ın güney�nde trop�kal muson 
�kl�m� hâk�m �ken kuzey�nde �kl�m ılımandır. 
H�nd�stan'ın güney ve orta kes�mler� platolardan 
oluşurken batısında çöller, kuzey�nde �se H�malaya 
Dağları yer alır (Uyanık, 2011).

H�nd�stan'da en çok konuşulan d�ller İng�l�zce, 
H�nduca ve Urduca'dır. İng�l�zce özell�kle �ş 
çevreler�nde ortak b�r d�l n�tel�ğ�nded�r. H�ntçe en 
çok kullanılan resm� d�ld�r. 14 tane daha resm� d�l 
vardır. Bunlardan; % 8.1 Bengal�, % 7,2 Telugu, % 7 
Marath�, % 5,9 Tam�l, % 5 Urdu, % 4,5 Gujarat�, % 3,7 
Kannada, % 3,2 Malayalam, % 3,2O r�ya, % 2,8 
Punjab�, % 1,3 Assamese, %1,2 Ma�th�l�, % 5,9 
d�ğerler�d�r (H�nd�stan Ülke Raporu, 2013).

2017 yılında nüfusu 1,28 m�lyar k�ş�ye ulaşan 
H�nd�stan’da 2000-07 yılları arasındak� nüfus artış 
hızı yıllık % 1,5 oranında gerçekleşm�şt�r. Bu oran 
2009 ve 2010 yılında da yaklaşık aynı kalmıştır. 
2014 yılına da�r nüfus artış oranı beklent�s� %1,25’d�r. 
Doğum hızının düşeceğ�ne da�r �y�mser beklent�lere 
rağmen 2025 yılında H�nd�stan nüfusunun 1,4 
m�lyara ulaşacağı tahm�n ed�lmekted�r (Uyanık, 
2011).

Yaş gruplarına göre tahm�n� 2017 yılı ortalama 
dağılım oranları �se aşağıdak� şek�lded�r.

Yaş Durumu

 
Dağılımı (%) Cinsiyeti

  

27.34 Erkek: 187,016,401
Kadın: 164,398,204

 

18.1 Erkek: 118,696,540
Kadın: 105,342,764

40.6 Erkek: 258,202,535
Kadın: 243,293,143

7 Erkek: 43,625,668
Kadın: 43,175,111

65 Yaş ve üzeri 5.7 Erkek: 34,133,175
Kadın: 37,810,599

0-14 Yaş Arası

15-24 Yaş Arası

25-54 Yaş Arası

55-64 Yaş Arası

Kaynak: CIA Factbook, 2017.
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Nüfusunun %80,5’� H�ndu�zm, %13,4’ü İslam, %2,3’ü 
Hr�st�yanlık, %1,9’u S�h, %1,8’� d�ğer d�nler ve % 0,1’de 
b�l�nmeyen �nanca sah�plerd�r (CIA Factbook, 2015). 
1947'de bağımsızlığına kavuştuğundan ber� 
H�nd�stan, H�ndu, Müslüman ve en az yarım düz�ne 
kadar farklı �nancın, eş�t vatandaşlar olarak kabul 
ed�ld�ğ� la�k devlet düzen�n� ben�msem�şt�r.

İng�l�zler’den bağımsızlıklarını kazandıktan sonra; 
H�nd�stan hükümet�, 1980ler�n ortasına kadar refahı 
ön plana alan sosyal�zm pol�t�kası �zlem�şt�r. 
Ekonom�de � lk reform �ht�yaçlarının ortaya 
çıkmasından sonra, kısmen de olsa Sovyetler ’�n �lk 
zamanlarındak� başarılı planlama modeller�nden 
etk�lenen H�nd�stan hükümet� beş yıllık planlarını 
uygulamaya başlamıştır. 1950 ve 1960’larda 
uygulanan bu planlarda özell�kle tarım, ağır 
sanay�leşme ve aşırı nüfus baskısının tek b�r alana 
b � r � k m e s � n �  ö n l e m e k  a m a c ı y l a ,  e n d ü s t r � 
merkezler�n�n dört büyük şehr�n (Yen� Delh�, 
Mumba�, Kalküta, Chenna�) stratej�k h�nterlandına 
kurulması gerekt�ğ� vurgulanmıştır (Durakoğlu, 
2010).

H�nd�stan �k� kademel� yönet�m medel�ne dayalı 
federal b�r cumhur�yett�r. Yönet�m merkez� ve eyalet 
şekl�nde olup bunları hükümetler tems�l etmekted�r. 
Ülke 29 eyalet ve 7 b�rl�k bölgeler� (un�on terr�tor�es) 
ve 601 �lçeye ayrılmıştır. Merkez� hükümet b�rl�k 
hükümet olarak b�l�nmekted�r. (IQAS, 2009, p.5)

H�nd�stan hükümet� yaşama, yürütme ve yargı 
şekl�nde kollara ayrılmaktadır.

H�nd�stan’ın hem başbakanı hem de cumhurbaşkanı 
vardır. Cumhurbaşkanı parlamento ve devlet 
yasama mecl�s�n�n üyeler� tarafından seç�lmekte 
olup daha z�yade törensel ağırlıklı faal�yetler 
yapmaktadır. (IQAS, 2009; UNESCO-IBE, 2011)

Başbakan parlamento da çoğunluk part�s�n�n 
l�der�d�r ama resmen cumhurbaşkanı tarafından 
atanır. Başbakanın başkanlığında Bakanlar Kurulu, 
u lusal  düzeyde yürütme gücüne sah�pt � r. 
H�nd�stan’da yargının ulusal düzeyde tems�lc�s� 
Yargıtay’dır. Bununla b�rl�kte devlet düzey�nde 
yüksek mahkemeler ve alt mahkemeler vardır. 
Ülkede ulusal hükümet bel�rl� alanlarda (savunma, 
dış�şler�, bankacılık) münhasır güce sah�pt�r. Eyalet 
hükümetler� vb. sağlık, tarım g�b� d�ğer alanlar �ç�n 
sorumludur (IQAS, 2009; UNESCO-IBE, 2011).

H�nd�stan ekonom�s� �k� farklı yapıya sah�pt�r. B�r 
yanda, orta sınıfın en zek�ler�n� çalıştıran modern ve 
küresel rekabet gücüne sah�p b�lg�ye dayalı 
h�zmetler sektörü, d�ğer yanda çoğunlukla az 
eğ�t�ml� �şgücünün çalıştığı ve rekoltes� yağışlara 
bağlı tarım sektörü yer almaktadır. İmalat sektörü 
geleneksel olarak kal�tes�z mallar neden�yle yeters�z 
olmasına rağmen, bu durum son yıllarda değ�şmeye 
başlamıştır (H�nd�stan Ülke Raporu 2013).

Son yıllarda ekonom�n�n tarıma bağımlılığı azalmış 
olsa da GSYH’dek� dalgalanmalar hala yıllık muson 
yağmurlarının sonuçlarına bağlıdır.  Toprak 
sah�pler�n�n çoğunluğu geç�necek kadar tarım 
yapab�lmekted�rler ve çoğu ç�ftç� a�les� yoksulluk 
sınırının altında yaşam sürdürmekted�rler. H�nd�stan 
özell�kle kırsal alanda dünyadak� en kötü �nsan� 
gel�ş�m �ndeksler�n�n bazılarına sah�pt�r. Buna karşın, 
H�nd�stan aynı zamanda çok sayıda yüksek n�tel�kl� 
�şgücüne ve b�rkaç tane uluslararası endüstr�yel 
gruba da sah�pt�r (H�nd�stan Ülke Raporu, 2013). 
H�nd�stan 1,24 m�lyarlık nüfus büyüklüğü �le dünya 
�k�nc�s�, coğrafi büyüklükte �se dünya yed�nc�s�d�r. 
H�nd�stan'ın �şgücü potans�yel� �se 487.3487,3 
m�lyon �le Ç�n Halk Cumhur�yet�nden sonra 2. sırada 
bulunmaktadır. H�nd�stan ekonom�k açıdan, ucuz �ş 
gücü �mkânları, büyük b�r pazar olması ve d�ğer 
olanaklarıyla yatırımcılar açısından dünyada en 
d�kkat çek�c� ülkelerden b�r� konumuna ulaşmıştır. 
Küresel finansal kr�ze rağmen �st�krarlı yapısıyla son 
yıllarda öneml� m�ktarlarda doğrudan yabancı 
sermaye yatırımı alan ülkeler arasındadır (H�nd�stan 
Ülke Raporu, 2013).

H�nd�stan, 2008 yılında hemen hemen tüm ülkeler� 
etk�leyen küresel mal� kr�zden hızla çıkarak, 2010 ve 
2011 yıllarında sanay� ve h�zmetler sektöründe 
yüksek oranlarda büyüme gerçekleşt�rm�şt�r. Son 
yıllarda yakaladığı yüksek büyüme oranları d�kkate 
alınarak yapılan öngörülerde, hal�hazırdahâl�hazırda 
ABD ekonom�s�n�n onda b�r� kadar olan H�nd�stan 
ekonom�k büyüklüğünün, 2050’l� yıllarda ABD 
ekonom�s �n �n  büyük lüğünü geçeb � leceğ � 
hesaplanmaktadır (H�nd�stan Ülke Raporu, 2013).

2012 yılı �t�barıyla H�nd�stan'dak� �şgücünün %49'u 
tarım, %20's� sanay� ve %31'� h�zmetler sektöründe 
�st�hdam ed�lmekted�r.  2013 yılı �ş gücü �se 487,3 
m�lyon k�ş�d�r (CIA Factbook, 2015). H�zmetler 
sektöründek� güçlü büyüme net�ces�nde sektörün 
GSYİH �ç�nde payı 2009 yılında %54,6 olarak 
gerçekleş�rken, tarım sektörünün payı %17,1, 
sanay�n�n payı �se %28,2 olmuştur. H�nd�stan Merkez 
Bankası-RBI'ın ver�ler�ne göre 2012/13 mal� yılı 
�t�bar�yle, H�nd�stan ekonom�s�n�n %13,7's�n� tarım, 
%18,9'unu sanay� ve %67,4'ünü �se h�zmetler sektörü 
oluşturmaktadır (H�nd�stan Ülke Raporu, 2013).

H�nd�stan’ın 2017 gayr� safi hasılası (GDP) 2 Tr�lyon 
611 M�lyar ABD Dolarıdır, büyüme hızı yıllık yaklaşık % 
3.,2 olup k�ş� başı gayr� safi m�ll� hasıla ortalama 1.581 
ABD Dolarıdır (CIA Factbook, 2015; UIS, 2013).
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Yönet�m anlayışında İng�l�z parlamenter yönet�m 
anlayışını ve Amer�ka B�rleş�k Devletler� yönet�m 
kurumlarının etk�s�n� görmek mümkündür. Yasama 
yetk�s� Eyaletler Mecl�s� (Racya Sabha) ve Halk 
Mecl�s� (Lok Sabha) tarafından yürütülür. Eyaletler 
Mecl�s�n�n �se, beş yıl süre �ç�n seç�len 545 üyes� 
vardır. Yürütme Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı 
yardımcısı ve Başkanın önderl�ğ�ndek� Bakanlar 
Kurulundadır. Bakanlar her �k� mecl�se üye olmak 
zorundadır. H�nd�stan parlamenter s�stem�nde 
yürütme yasamanın altındadır ve Başbakan ve 
bakanlar kurulu Halk Mecl�s�ne karşı sorumludur 
(Durakoğlu, 2010).

H�nd�stan kurulduğundan bu zamana kadar 
genell�kle Kongre Part�s� (INC, Ind�a Nat�onal 
Congress) tarafından yönet� lm�şt�r.  Eyalet 
pol�t�kalarında Kongre Part�s�, H�ndu Halkın Part�s� 
(BJP, Bharat�ya Janata Part�s�), H�nd�stan Komün�st 
Part�s� ve d�ğer yerel part�ler�n etk�s� vardır 
(Durakoğlu, 2010).

H�nd�stan, Güney Asya'da yer almakta olup; 
güney�nde H�nt Okyanusu, batısında Pak�stan, 
kuzey�nde Ç�n, Bhutan ve Nepal, doğusunda �se 
Bangladeş ve Myanmar �le komşudur. 3.287.263 m² 
yüzölçümü bakımından dünyanın yed�nc� büyük 
devlet�d�r. H�nd�stan'ın güney�nde trop�kal muson 
�kl�m� hâk�m �ken kuzey�nde �kl�m ılımandır. 
H�nd�stan'ın güney ve orta kes�mler� platolardan 
oluşurken batısında çöller, kuzey�nde �se H�malaya 
Dağları yer alır (Uyanık, 2011).

H�nd�stan'da en çok konuşulan d�ller İng�l�zce, 
H�nduca ve Urduca'dır. İng�l�zce özell�kle �ş 
çevreler�nde ortak b�r d�l n�tel�ğ�nded�r. H�ntçe en 
çok kullanılan resm� d�ld�r. 14 tane daha resm� d�l 
vardır. Bunlardan; % 8.1 Bengal�, % 7,2 Telugu, % 7 
Marath�, % 5,9 Tam�l, % 5 Urdu, % 4,5 Gujarat�, % 3,7 
Kannada, % 3,2 Malayalam, % 3,2O r�ya, % 2,8 
Punjab�, % 1,3 Assamese, %1,2 Ma�th�l�, % 5,9 
d�ğerler�d�r (H�nd�stan Ülke Raporu, 2013).

2017 yılında nüfusu 1,28 m�lyar k�ş�ye ulaşan 
H�nd�stan’da 2000-07 yılları arasındak� nüfus artış 
hızı yıllık % 1,5 oranında gerçekleşm�şt�r. Bu oran 
2009 ve 2010 yılında da yaklaşık aynı kalmıştır. 
2014 yılına da�r nüfus artış oranı beklent�s� %1,25’d�r. 
Doğum hızının düşeceğ�ne da�r �y�mser beklent�lere 
rağmen 2025 yılında H�nd�stan nüfusunun 1,4 
m�lyara ulaşacağı tahm�n ed�lmekted�r (Uyanık, 
2011).

Yaş gruplarına göre tahm�n� 2017 yılı ortalama 
dağılım oranları �se aşağıdak� şek�lded�r.

Yaş Durumu

 
Dağılımı (%) Cinsiyeti

  

27.34 Erkek: 187,016,401
Kadın: 164,398,204

 

18.1 Erkek: 118,696,540
Kadın: 105,342,764

40.6 Erkek: 258,202,535
Kadın: 243,293,143

7 Erkek: 43,625,668
Kadın: 43,175,111

65 Yaş ve üzeri 5.7 Erkek: 34,133,175
Kadın: 37,810,599

0-14 Yaş Arası

15-24 Yaş Arası

25-54 Yaş Arası

55-64 Yaş Arası

Kaynak: CIA Factbook, 2017.
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Nüfusunun %80,5’� H�ndu�zm, %13,4’ü İslam, %2,3’ü 
Hr�st�yanlık, %1,9’u S�h, %1,8’� d�ğer d�nler ve % 0,1’de 
b�l�nmeyen �nanca sah�plerd�r (CIA Factbook, 2015). 
1947'de bağımsızlığına kavuştuğundan ber� 
H�nd�stan, H�ndu, Müslüman ve en az yarım düz�ne 
kadar farklı �nancın, eş�t vatandaşlar olarak kabul 
ed�ld�ğ� la�k devlet düzen�n� ben�msem�şt�r.

İng�l�zler’den bağımsızlıklarını kazandıktan sonra; 
H�nd�stan hükümet�, 1980ler�n ortasına kadar refahı 
ön plana alan sosyal�zm pol�t�kası �zlem�şt�r. 
Ekonom�de � lk reform �ht�yaçlarının ortaya 
çıkmasından sonra, kısmen de olsa Sovyetler ’�n �lk 
zamanlarındak� başarılı planlama modeller�nden 
etk�lenen H�nd�stan hükümet� beş yıllık planlarını 
uygulamaya başlamıştır. 1950 ve 1960’larda 
uygulanan bu planlarda özell�kle tarım, ağır 
sanay�leşme ve aşırı nüfus baskısının tek b�r alana 
b � r � k m e s � n �  ö n l e m e k  a m a c ı y l a ,  e n d ü s t r � 
merkezler�n�n dört büyük şehr�n (Yen� Delh�, 
Mumba�, Kalküta, Chenna�) stratej�k h�nterlandına 
kurulması gerekt�ğ� vurgulanmıştır (Durakoğlu, 
2010).

H�nd�stan �k� kademel� yönet�m medel�ne dayalı 
federal b�r cumhur�yett�r. Yönet�m merkez� ve eyalet 
şekl�nde olup bunları hükümetler tems�l etmekted�r. 
Ülke 29 eyalet ve 7 b�rl�k bölgeler� (un�on terr�tor�es) 
ve 601 �lçeye ayrılmıştır. Merkez� hükümet b�rl�k 
hükümet olarak b�l�nmekted�r. (IQAS, 2009, p.5)

H�nd�stan hükümet� yaşama, yürütme ve yargı 
şekl�nde kollara ayrılmaktadır.

H�nd�stan’ın hem başbakanı hem de cumhurbaşkanı 
vardır. Cumhurbaşkanı parlamento ve devlet 
yasama mecl�s�n�n üyeler� tarafından seç�lmekte 
olup daha z�yade törensel ağırlıklı faal�yetler 
yapmaktadır. (IQAS, 2009; UNESCO-IBE, 2011)

Başbakan parlamento da çoğunluk part�s�n�n 
l�der�d�r ama resmen cumhurbaşkanı tarafından 
atanır. Başbakanın başkanlığında Bakanlar Kurulu, 
u lusal  düzeyde yürütme gücüne sah�pt � r. 
H�nd�stan’da yargının ulusal düzeyde tems�lc�s� 
Yargıtay’dır. Bununla b�rl�kte devlet düzey�nde 
yüksek mahkemeler ve alt mahkemeler vardır. 
Ülkede ulusal hükümet bel�rl� alanlarda (savunma, 
dış�şler�, bankacılık) münhasır güce sah�pt�r. Eyalet 
hükümetler� vb. sağlık, tarım g�b� d�ğer alanlar �ç�n 
sorumludur (IQAS, 2009; UNESCO-IBE, 2011).

H�nd�stan ekonom�s� �k� farklı yapıya sah�pt�r. B�r 
yanda, orta sınıfın en zek�ler�n� çalıştıran modern ve 
küresel rekabet gücüne sah�p b�lg�ye dayalı 
h�zmetler sektörü, d�ğer yanda çoğunlukla az 
eğ�t�ml� �şgücünün çalıştığı ve rekoltes� yağışlara 
bağlı tarım sektörü yer almaktadır. İmalat sektörü 
geleneksel olarak kal�tes�z mallar neden�yle yeters�z 
olmasına rağmen, bu durum son yıllarda değ�şmeye 
başlamıştır (H�nd�stan Ülke Raporu 2013).

Son yıllarda ekonom�n�n tarıma bağımlılığı azalmış 
olsa da GSYH’dek� dalgalanmalar hala yıllık muson 
yağmurlarının sonuçlarına bağlıdır.  Toprak 
sah�pler�n�n çoğunluğu geç�necek kadar tarım 
yapab�lmekted�rler ve çoğu ç�ftç� a�les� yoksulluk 
sınırının altında yaşam sürdürmekted�rler. H�nd�stan 
özell�kle kırsal alanda dünyadak� en kötü �nsan� 
gel�ş�m �ndeksler�n�n bazılarına sah�pt�r. Buna karşın, 
H�nd�stan aynı zamanda çok sayıda yüksek n�tel�kl� 
�şgücüne ve b�rkaç tane uluslararası endüstr�yel 
gruba da sah�pt�r (H�nd�stan Ülke Raporu, 2013). 
H�nd�stan 1,24 m�lyarlık nüfus büyüklüğü �le dünya 
�k�nc�s�, coğrafi büyüklükte �se dünya yed�nc�s�d�r. 
H�nd�stan'ın �şgücü potans�yel� �se 487.3487,3 
m�lyon �le Ç�n Halk Cumhur�yet�nden sonra 2. sırada 
bulunmaktadır. H�nd�stan ekonom�k açıdan, ucuz �ş 
gücü �mkânları, büyük b�r pazar olması ve d�ğer 
olanaklarıyla yatırımcılar açısından dünyada en 
d�kkat çek�c� ülkelerden b�r� konumuna ulaşmıştır. 
Küresel finansal kr�ze rağmen �st�krarlı yapısıyla son 
yıllarda öneml� m�ktarlarda doğrudan yabancı 
sermaye yatırımı alan ülkeler arasındadır (H�nd�stan 
Ülke Raporu, 2013).

H�nd�stan, 2008 yılında hemen hemen tüm ülkeler� 
etk�leyen küresel mal� kr�zden hızla çıkarak, 2010 ve 
2011 yıllarında sanay� ve h�zmetler sektöründe 
yüksek oranlarda büyüme gerçekleşt�rm�şt�r. Son 
yıllarda yakaladığı yüksek büyüme oranları d�kkate 
alınarak yapılan öngörülerde, hal�hazırdahâl�hazırda 
ABD ekonom�s�n�n onda b�r� kadar olan H�nd�stan 
ekonom�k büyüklüğünün, 2050’l� yıllarda ABD 
ekonom�s �n �n  büyük lüğünü geçeb � leceğ � 
hesaplanmaktadır (H�nd�stan Ülke Raporu, 2013).

2012 yılı �t�barıyla H�nd�stan'dak� �şgücünün %49'u 
tarım, %20's� sanay� ve %31'� h�zmetler sektöründe 
�st�hdam ed�lmekted�r.  2013 yılı �ş gücü �se 487,3 
m�lyon k�ş�d�r (CIA Factbook, 2015). H�zmetler 
sektöründek� güçlü büyüme net�ces�nde sektörün 
GSYİH �ç�nde payı 2009 yılında %54,6 olarak 
gerçekleş�rken, tarım sektörünün payı %17,1, 
sanay�n�n payı �se %28,2 olmuştur. H�nd�stan Merkez 
Bankası-RBI'ın ver�ler�ne göre 2012/13 mal� yılı 
�t�bar�yle, H�nd�stan ekonom�s�n�n %13,7's�n� tarım, 
%18,9'unu sanay� ve %67,4'ünü �se h�zmetler sektörü 
oluşturmaktadır (H�nd�stan Ülke Raporu, 2013).

H�nd�stan’ın 2017 gayr� safi hasılası (GDP) 2 Tr�lyon 
611 M�lyar ABD Dolarıdır, büyüme hızı yıllık yaklaşık % 
3.,2 olup k�ş� başı gayr� safi m�ll� hasıla ortalama 1.581 
ABD Dolarıdır (CIA Factbook, 2015; UIS, 2013).
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B-HİNDİSTAN EĞİTİMİNE GENEL 
BAKIŞ

H�nd�stan'da eğ�t�m,  merkez� ve eyalet hükümetler� 
arasında paylaşılmaktadır. Eyaletler�n, s�stem�n 
planlanması �le müfredat ve dersler�n tasarımı 
hususlarında özgürlükler� vardır.

İnsan Kaynakları Gel�şt�rme Bakanlığı (MHRD) genel 
eğ�t�m planlama ve pol�t�kalarından sorumlu olup �k� 
bölümden oluşmaktadır. 

Bu bölümler; Okul Eğ�t�m ve Okuryazarlığı Bölümü 
�le Yükseköğret�m Bölümü’dür (IQAS, 2009; 
UNESCO-IBE, 2011).

Yükseköğret�m Bölümü ün�vers�te, yükseköğren�m 
ve tekn�k eğ�t�mden sorumlu �ken Okul Eğ�t�m ve 
Okuryazarlığı Bölümü �lköğret�m, ortaöğret�m ve 
yet�şk�n eğ�t�m� ve okuma-yazmadan sorumludur. 
Çalışma ve İst�hdam Bakanlığının Çalışma Bölümü 
meslek� eğ�t�mde, çıraklık ve meslek testler�nden, 
Devlet Meslek� Eğ�t�m Kurulu �se tekn�syen ve �ler� 
sev�yede tekn�syen eğ�t�m�nden sorumludur.

H�ntçe veya bölgesel d�l, �lköğret�m ve ortaöğret�m 
düzey�nde, çoğu devlet okullarında kullanılmaktadır. 
İng�l�zce �se �k�nc� d�l olarak öğret�lmekted�r.  Özel 
okullar eğ�t�m aracı olarak İng�l�zcey� kullanma 
eğ�l�m�nded�r. Ün�vers�telerde, İng�l�zce en yaygın 
olarak l �sans dersler� �ç�n kullanılmaktadır. 
Genell�kle, l�sans ve meslek� tüm dersler İng�l�zce 
olarak öğret�l�r (IQAS, 2009; NORRIC, 2006).

H�nd�stan'da b�rçok eyalette �lköğret�m sadece beş 
ya da altı yıl zorunlu olmasına rağmen 6 ve 14 yaş 
arasına zorunlu eğ�t�m uygulanmaktadır.

H�nd�stan’da eğ�t�m faal�yetler�n�n organ�zasyo-
nunda ülkede en üst eğ�t�m kurumu olarak İnsan 
Kaynaklarını Gel�şt�rme Bakanlığı sorumlu-
luğundadır. Bakanlığın İlköğret�m ve Okuryazarlığı 
Bölümü, Ortaöğret�m ve Yükseköğret�m Bölümler� 
yer almaktadır. Ülkede her eyalet hükümet�ne bağlı 
eğ�t�m �şler� �le �lg�l� b�r bakanı vardır. Merkez� ve 
eyalet eğ�t�m bakanları eğ�t�m �şler�ne yön verme ve 
kontrol �şler�nden sorumludurlar. Mevzuatla merkez� 
ve bölge eğ�t�m bakanlıklarının görev tanımı 
yapılmıştır.

Bakanlıkların yanı sıra eğ�t�m çalışmalarına destek 
vermek amacıyla kurul/kurum/kuruluşlar ve 
kom�teler oluşturulmuştur. Bunlarla �lg�l� öneml� 
kurum ve kuruluşlar veya kom�teler�n görevler� 
aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

Eğ�t�m Merkez Danışma Kurulu 
Eğ�t�m Merkez Danışma Kurulu (Central Adv�sory 
Board of Educat�on-CABE), 1920 yılında kurul 
oluşturulmuş olup Eğ�t�m Bakanlığı’nın ana danışma 

organıdır. Eğ�t�m pol�t�ka ve programlarının 
gel �ş t � r � lmes�  ve �z lenmes�nde öneml �  ro l 
oynamaktadır. Bu merkez ve eyalet hükümetler�, 
parlamento ve ün�vers�teler g�b� önde gelen 
eğ�t�mc�ler�n tems�lc�ler�nden oluşur (IQAS, 
2009,p.6; UNESCO-IBE, 2011).

Ortaöğret�m Merkez Kurul 
Ortaöğret�m Merkez Kurul (Central Board of 
Secondary Educat�on-CBSE) 1929 yılında merkez� 
devlet tarafından kurulmuş dernek statüsünde olup 
yarı resm� yarı s�v�l b�r kurumdur. Kurulu çalışma esas 
ve usuller� çerçeves�nde merkez� hükümet 
yönlend�rmekte ve finans kaynağı da y�ne merkez� 
hükümett�r.  Bu bağlamda CBSE y�ne devlete a�t olan 
NCERT (Nat�onal Curr�culum and Educat�on 
Research and Technology) kurumunun hazırladığı 
müfredatı b�re b�r uygulamaktadır. Müfredatlar bu 
kurulun onayladığı okullarda uygulanmaktadır. 
Eğ�t�m d�l� İng�l�zced�r (IQAS, 2009,p.6; NORRIC, 
2006).

Akadem�k Üst Kurul 
Akadem�k Üst Kurul (Un�vers�ty Grand Comm�ss�on -
UGC) 1945 yılında kurulmuş olup ün�vers�teler�n 
akadem�k kontrolü ve yönet�m�nden sorumludur. 
Ün�vers�teler�n yapacağı her türlü, araştırma, 
akadem�k çalışma, bakım onarım �şler� vb. 
çalışmalara finansal destek vermekted�r (IQAS, 
2009,p.7).

Ulusal Eğ�t�m ve Öğret�m Kaynaklarını Araştırma 
Konsey� 
Ulusal Eğ�t�m ve Öğret�m Kaynaklarını Araştırma 
Konsey�(Nat�onal Counc�l of Educat�onal Research 
and Tra�n�ng-NCERT), 1961 yılında kurulmuş olup 
merkez ve eyalet hükümetler�ne okul eğ�t�m� �le �lg�l� 
akadem�k konularda öner�lerde bulunur. Bu 
danışmanlığın temel alanları; ulusal müfredat 
çerçeves�n� tasarlamak, okullar �ç�n programlar ve 
k�taplar gel�şt�rmek ve meslek� eğ�t�m �le �lg�l� 
standart ve koord�nasyonu sağlamaktır. Ayrıca 
konsey okullar �ç�n müfredat, ders programlarını ve 
ders k�taplarını gel�şt�r�r (IQAS, 2009,p.6).

Ulusal Meslek� Eğ�t�m Konsey� 
Ulusal Meslek� Eğ�t�m Konsey� (Nat�onal Counc�l for 
Vocat�onal Tra�n�ng-NCVT)  1945 yılında kurulmuş 
olup Çalışma ve İst�hdam Bakanlığına (MoLE) bağlı 
görev yapar. Ulusal Kurul, ülkedek� meslek� eğ�t�m 
enst�tüler�ne programlar hazırlar, gel�şt�r�r veya 
rev�ze eder. Aynı zamanda bunların �zlemes�n� yapar 
(IQAS, 2009,p.6).

Eyalet Kurulu  
Eyalet Kurulu (State Board); her b�r eyalette kurulan 
bu kurul, özell�kle ortaöğret�m düzey�nde yerel 
programların uygulanmasından sorumludur.

İnsan Kaynakları Gel�şt�rme Bakanlığı, Tekn�k Eğ�t�m 
İç�n Tüm H�nd�stan Konsey� (Ind�a Counc�l for 
Techn�cal Educat�on-AICTE) �le koord�nel� b�r şek�lde 
yükseköğret�m � le b�r l �kte pol�tekn�kler ve 
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mühend�sl�k mezunlarını kontrol etmekted�r. Tekn�k 
Eğ�t�m İç�n Tüm H�nd�stan Konsey� müfredat tasarımı, 
belgelend�rme ve müfredatının standard�zasyonunu 
hazırlar. Aynı zamanda �ler� meslek� eğ�t�m yapısını 
da �zler.

Ulusal Meslek� Eğ�t�m Konsey�
Ulusal Meslek� Eğ�t�m Konsey�’n�n (Nat�onal Counc�l 
for Vocat�onal Tra�n�ng-NCVT) kuruluş amacı, ülkede 
meslek� eğ�t�m pol�t�kası gel�şt�rmek, ülke genel�nde 
eğ�t�m programlarını koord�ne etmek, ülkedek� 
mes lek �  eğ � t �m�  enst � tü ler �ne  programlar 
hazırlamaktan sorumludur. Aynı zamanda bunların 
�zlemes�n� yapar ve yerel ve merkez� hükümetlere de 
danışmanlık yapmaktadır. Temel çalışma alanı esnaf 
eğ�t�m standartları ve programlarını bel�rlemekt�r. 
Çalışma ve İst�hdam Bakanlığına (MoLE) bağlı olarak 
görev yapmaktadır.

Tüm H�nd�stan T�caret Test Merkez�
Merkez Ulusal T�caret Sert�fikaları ve Tüm H�nd�stan 
Çıraklık Testler� uygular ve aynı zamanda Hükümet 
ve özel eğ�t�m kurumlarını onaylar.

H�nd�stan’da Ulusal Hükümet, özel yapısı olan 
kurumlar oluşturarak ulusal eğ�t�m�n programını 
uygulamakta  ve kontro lünü yapmaktadı r. 

H�nd�stan’da en yaygın eğ�t�m programları olan ICSE 
ve CBSE programlarıdır. Eğ�t�m İng�l�zce olarak 
uygulanan programlarla b�rl�kte Devlet Kurulu (State 
Board), eyaletler�n kend� oluşturdukları ve Eyalet 
Eğ�t�m Bakanlığı tarafından kontrolü yapılan 
programlar oluşmaktadır. Bu programlar, İng�l�zce, 
H�ntçe ve yerel eyalet d�ller� �le eğ�t�m yapan 
programlardan olup bunları eyaletler kend�ler�ne 
göre uygularlar ve kend�ler�ne özgüdür. Bunların 
yanında uluslararası programları uygulayan 
okullarda mevcuttur. D�n� sınıfların da oluşturulduğu 
ve devlet tarafından tanınan eğ�t�m programları da 
vardır. Bu kadar esnekl�ğ�n yanında herhang� b�r 
ün�vers�te veya kurum gerekl� şartları yer�ne 
get�rd�kten sonra kend�ne özgü yen� b�r program 
oluşturup bu yönde eğ�t�m sürdüreb�l�r. Bu kadar çok 
farklı programı uygulama �mkanı sunan H�nd�stan, 
bununla her etn�k kökene, d�le, d�ne olan saygısını 
göstererek halkın her çeş�t eğ�t�m �ht�yacını devlet�n 
ün�ter çoğulcu yapısı �ç�nde, herkes�n özlük haklarını 
ko r u y a r a k  e l d e  e t m e s � n �  s a ğ l a m a k t a d ı r. 
H�nd�stan’da okullar b�r dernek, ya da b�r vakıf 
altında açılab�l�r. Eğ�t�m �ş�, t�car� olmayan b�r 
faal�yett�r. K�mse eğ�t�m �ş�nden kar elde edemez ve 
bu eğ�t�m gel�rler�n� şahıslar �ç�n kullanamaz 
(http://www.�lköğret�m.com). 
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B-HİNDİSTAN EĞİTİMİNE GENEL 
BAKIŞ

H�nd�stan'da eğ�t�m,  merkez� ve eyalet hükümetler� 
arasında paylaşılmaktadır. Eyaletler�n, s�stem�n 
planlanması �le müfredat ve dersler�n tasarımı 
hususlarında özgürlükler� vardır.

İnsan Kaynakları Gel�şt�rme Bakanlığı (MHRD) genel 
eğ�t�m planlama ve pol�t�kalarından sorumlu olup �k� 
bölümden oluşmaktadır. 

Bu bölümler; Okul Eğ�t�m ve Okuryazarlığı Bölümü 
�le Yükseköğret�m Bölümü’dür (IQAS, 2009; 
UNESCO-IBE, 2011).

Yükseköğret�m Bölümü ün�vers�te, yükseköğren�m 
ve tekn�k eğ�t�mden sorumlu �ken Okul Eğ�t�m ve 
Okuryazarlığı Bölümü �lköğret�m, ortaöğret�m ve 
yet�şk�n eğ�t�m� ve okuma-yazmadan sorumludur. 
Çalışma ve İst�hdam Bakanlığının Çalışma Bölümü 
meslek� eğ�t�mde, çıraklık ve meslek testler�nden, 
Devlet Meslek� Eğ�t�m Kurulu �se tekn�syen ve �ler� 
sev�yede tekn�syen eğ�t�m�nden sorumludur.

H�ntçe veya bölgesel d�l, �lköğret�m ve ortaöğret�m 
düzey�nde, çoğu devlet okullarında kullanılmaktadır. 
İng�l�zce �se �k�nc� d�l olarak öğret�lmekted�r.  Özel 
okullar eğ�t�m aracı olarak İng�l�zcey� kullanma 
eğ�l�m�nded�r. Ün�vers�telerde, İng�l�zce en yaygın 
olarak l �sans dersler� �ç�n kullanılmaktadır. 
Genell�kle, l�sans ve meslek� tüm dersler İng�l�zce 
olarak öğret�l�r (IQAS, 2009; NORRIC, 2006).

H�nd�stan'da b�rçok eyalette �lköğret�m sadece beş 
ya da altı yıl zorunlu olmasına rağmen 6 ve 14 yaş 
arasına zorunlu eğ�t�m uygulanmaktadır.

H�nd�stan’da eğ�t�m faal�yetler�n�n organ�zasyo-
nunda ülkede en üst eğ�t�m kurumu olarak İnsan 
Kaynaklarını Gel�şt�rme Bakanlığı sorumlu-
luğundadır. Bakanlığın İlköğret�m ve Okuryazarlığı 
Bölümü, Ortaöğret�m ve Yükseköğret�m Bölümler� 
yer almaktadır. Ülkede her eyalet hükümet�ne bağlı 
eğ�t�m �şler� �le �lg�l� b�r bakanı vardır. Merkez� ve 
eyalet eğ�t�m bakanları eğ�t�m �şler�ne yön verme ve 
kontrol �şler�nden sorumludurlar. Mevzuatla merkez� 
ve bölge eğ�t�m bakanlıklarının görev tanımı 
yapılmıştır.

Bakanlıkların yanı sıra eğ�t�m çalışmalarına destek 
vermek amacıyla kurul/kurum/kuruluşlar ve 
kom�teler oluşturulmuştur. Bunlarla �lg�l� öneml� 
kurum ve kuruluşlar veya kom�teler�n görevler� 
aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

Eğ�t�m Merkez Danışma Kurulu 
Eğ�t�m Merkez Danışma Kurulu (Central Adv�sory 
Board of Educat�on-CABE), 1920 yılında kurul 
oluşturulmuş olup Eğ�t�m Bakanlığı’nın ana danışma 

organıdır. Eğ�t�m pol�t�ka ve programlarının 
gel �ş t � r � lmes�  ve �z lenmes�nde öneml �  ro l 
oynamaktadır. Bu merkez ve eyalet hükümetler�, 
parlamento ve ün�vers�teler g�b� önde gelen 
eğ�t�mc�ler�n tems�lc�ler�nden oluşur (IQAS, 
2009,p.6; UNESCO-IBE, 2011).

Ortaöğret�m Merkez Kurul 
Ortaöğret�m Merkez Kurul (Central Board of 
Secondary Educat�on-CBSE) 1929 yılında merkez� 
devlet tarafından kurulmuş dernek statüsünde olup 
yarı resm� yarı s�v�l b�r kurumdur. Kurulu çalışma esas 
ve usuller� çerçeves�nde merkez� hükümet 
yönlend�rmekte ve finans kaynağı da y�ne merkez� 
hükümett�r.  Bu bağlamda CBSE y�ne devlete a�t olan 
NCERT (Nat�onal Curr�culum and Educat�on 
Research and Technology) kurumunun hazırladığı 
müfredatı b�re b�r uygulamaktadır. Müfredatlar bu 
kurulun onayladığı okullarda uygulanmaktadır. 
Eğ�t�m d�l� İng�l�zced�r (IQAS, 2009,p.6; NORRIC, 
2006).

Akadem�k Üst Kurul 
Akadem�k Üst Kurul (Un�vers�ty Grand Comm�ss�on -
UGC) 1945 yılında kurulmuş olup ün�vers�teler�n 
akadem�k kontrolü ve yönet�m�nden sorumludur. 
Ün�vers�teler�n yapacağı her türlü, araştırma, 
akadem�k çalışma, bakım onarım �şler� vb. 
çalışmalara finansal destek vermekted�r (IQAS, 
2009,p.7).

Ulusal Eğ�t�m ve Öğret�m Kaynaklarını Araştırma 
Konsey� 
Ulusal Eğ�t�m ve Öğret�m Kaynaklarını Araştırma 
Konsey�(Nat�onal Counc�l of Educat�onal Research 
and Tra�n�ng-NCERT), 1961 yılında kurulmuş olup 
merkez ve eyalet hükümetler�ne okul eğ�t�m� �le �lg�l� 
akadem�k konularda öner�lerde bulunur. Bu 
danışmanlığın temel alanları; ulusal müfredat 
çerçeves�n� tasarlamak, okullar �ç�n programlar ve 
k�taplar gel�şt�rmek ve meslek� eğ�t�m �le �lg�l� 
standart ve koord�nasyonu sağlamaktır. Ayrıca 
konsey okullar �ç�n müfredat, ders programlarını ve 
ders k�taplarını gel�şt�r�r (IQAS, 2009,p.6).

Ulusal Meslek� Eğ�t�m Konsey� 
Ulusal Meslek� Eğ�t�m Konsey� (Nat�onal Counc�l for 
Vocat�onal Tra�n�ng-NCVT)  1945 yılında kurulmuş 
olup Çalışma ve İst�hdam Bakanlığına (MoLE) bağlı 
görev yapar. Ulusal Kurul, ülkedek� meslek� eğ�t�m 
enst�tüler�ne programlar hazırlar, gel�şt�r�r veya 
rev�ze eder. Aynı zamanda bunların �zlemes�n� yapar 
(IQAS, 2009,p.6).

Eyalet Kurulu  
Eyalet Kurulu (State Board); her b�r eyalette kurulan 
bu kurul, özell�kle ortaöğret�m düzey�nde yerel 
programların uygulanmasından sorumludur.

İnsan Kaynakları Gel�şt�rme Bakanlığı, Tekn�k Eğ�t�m 
İç�n Tüm H�nd�stan Konsey� (Ind�a Counc�l for 
Techn�cal Educat�on-AICTE) �le koord�nel� b�r şek�lde 
yükseköğret�m � le b�r l �kte pol�tekn�kler ve 
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mühend�sl�k mezunlarını kontrol etmekted�r. Tekn�k 
Eğ�t�m İç�n Tüm H�nd�stan Konsey� müfredat tasarımı, 
belgelend�rme ve müfredatının standard�zasyonunu 
hazırlar. Aynı zamanda �ler� meslek� eğ�t�m yapısını 
da �zler.

Ulusal Meslek� Eğ�t�m Konsey�
Ulusal Meslek� Eğ�t�m Konsey�’n�n (Nat�onal Counc�l 
for Vocat�onal Tra�n�ng-NCVT) kuruluş amacı, ülkede 
meslek� eğ�t�m pol�t�kası gel�şt�rmek, ülke genel�nde 
eğ�t�m programlarını koord�ne etmek, ülkedek� 
mes lek �  eğ � t �m�  enst � tü ler �ne  programlar 
hazırlamaktan sorumludur. Aynı zamanda bunların 
�zlemes�n� yapar ve yerel ve merkez� hükümetlere de 
danışmanlık yapmaktadır. Temel çalışma alanı esnaf 
eğ�t�m standartları ve programlarını bel�rlemekt�r. 
Çalışma ve İst�hdam Bakanlığına (MoLE) bağlı olarak 
görev yapmaktadır.

Tüm H�nd�stan T�caret Test Merkez�
Merkez Ulusal T�caret Sert�fikaları ve Tüm H�nd�stan 
Çıraklık Testler� uygular ve aynı zamanda Hükümet 
ve özel eğ�t�m kurumlarını onaylar.

H�nd�stan’da Ulusal Hükümet, özel yapısı olan 
kurumlar oluşturarak ulusal eğ�t�m�n programını 
uygulamakta  ve kontro lünü yapmaktadı r. 

H�nd�stan’da en yaygın eğ�t�m programları olan ICSE 
ve CBSE programlarıdır. Eğ�t�m İng�l�zce olarak 
uygulanan programlarla b�rl�kte Devlet Kurulu (State 
Board), eyaletler�n kend� oluşturdukları ve Eyalet 
Eğ�t�m Bakanlığı tarafından kontrolü yapılan 
programlar oluşmaktadır. Bu programlar, İng�l�zce, 
H�ntçe ve yerel eyalet d�ller� �le eğ�t�m yapan 
programlardan olup bunları eyaletler kend�ler�ne 
göre uygularlar ve kend�ler�ne özgüdür. Bunların 
yanında uluslararası programları uygulayan 
okullarda mevcuttur. D�n� sınıfların da oluşturulduğu 
ve devlet tarafından tanınan eğ�t�m programları da 
vardır. Bu kadar esnekl�ğ�n yanında herhang� b�r 
ün�vers�te veya kurum gerekl� şartları yer�ne 
get�rd�kten sonra kend�ne özgü yen� b�r program 
oluşturup bu yönde eğ�t�m sürdüreb�l�r. Bu kadar çok 
farklı programı uygulama �mkanı sunan H�nd�stan, 
bununla her etn�k kökene, d�le, d�ne olan saygısını 
göstererek halkın her çeş�t eğ�t�m �ht�yacını devlet�n 
ün�ter çoğulcu yapısı �ç�nde, herkes�n özlük haklarını 
ko r u y a r a k  e l d e  e t m e s � n �  s a ğ l a m a k t a d ı r. 
H�nd�stan’da okullar b�r dernek, ya da b�r vakıf 
altında açılab�l�r. Eğ�t�m �ş�, t�car� olmayan b�r 
faal�yett�r. K�mse eğ�t�m �ş�nden kar elde edemez ve 
bu eğ�t�m gel�rler�n� şahıslar �ç�n kullanamaz 
(http://www.�lköğret�m.com). 



78

B
R

IC
S

 Ü
lk

el
er

�n
de

 E
ğ�

t�
m

 S
�s

te
m

�
H

İN
D

İS
TA

N
R

I
C

S
B

Devlet ve özel okullar yaygın olarak bulunmaktadır. 
Devlet okulları genel çoğunluk tarafından terc�h 
ed�lmemekted�r. Ekonom�k durumu �y� olan a�leler 
çocuklarını şartları �y� olan okullara göndermekted�r. 
Çok �y� standartlara sah�p devlet okulları da 
mevcuttur. Bunun yanında herkese h�tap eden 
devlet okulları ve beled�yeye a�t okullar da 
mevcuttur. Genel anlamda en �y� okullar m�syonerler 
tarafından açılmış olan, yüz yıldan fazla tecrübeler� 
bulunan okullardır. Bunlar şeh�rlerde oldukları g�b� 
H�malaya Dağları’nda açtıkları yatılı okullara zek� 
öğrenc�ler� toplayıp kal�tel� eğ�t�m vermekted�r.

H�malaya Dağları’nda uluslararası öğrenc�ler de 
olmak üzere daha çok zek� H�ntl� talebeler� eğ�ten 
yüzlerce yatılı okul faal�yet göstermekted�r. Bunun 
yanında b�rçok özel kurum, vakıf ve dernek 
H�nd�stan’da on b�nlerce özel okul çalıştırmak-
tadırlar. 

B�r m�lyarı aşkın nüfusu ve dev b�r öğrenc� kapas�tes� 
olan H�nd�stan’ın ün�vers�teler� ve �ş hayatı bütün bu 
potans�yel� olduğu g�b� �st�hdam edememekted�r. Bu 
da doğal b�r yarışı ortaya çıkarmıştır. A�leler 
çocuklarının daha �y� b�r eğ�t�m alıp daha �y� b�r �ş 
sah�b� olmaları �ç�n eller�nden gelen gayret� 
göster�yorlar. H�ntl�ler eğ�t�me ve kar�yere çok önem 
veren �nsanlardır. Bu onların b�raz da d�n ve sosyal 
hayatlarından kaynaklanmaktadır. Yan� eğ�t�ml� 
olmak, H�ntl�ler �ç�n statü meseles�d�r. Bu yüzden 
�nsanlar çocuklarının en �y� eğ�t�m� almalarını 
�stemekted�r. Bu da dershane ve özel ders �ht�yacını 
artırmaktadır. Hemen hemen her öğrenc� 10. sınıf ve 
12. sınıf sınavlarında �y� puanlar alab�lmek �ç�n özel 
ders almakta veya dershanelere g�tmekted�r. Aynı 
zamanda özel kolejlere ve ün�vers�telere g�r�şte 
uygulanan sınavlar vardır.

H�nt eğ�t�m s�stem�nde kademeler aslında İng�l�z 
eğ�t�m s�stem�ne benzerl�k arz etmekted�r.

5+3+2+2 b�r s�stem söz konusudur. İlköğret�m �lk 
kademes� 5 yıl( 1-5.sınıf) , �k�nc� kademes� 3 (6-8.sınıf) 
yıldır. Ortaöğret�m�n �se �lk kademes� 2 (9-10.sınıf) yıl 
ve �k�nc� �ler� kademes� �se 2 (11-12.sınıf) yıldır. Bazı 
eyaletlerde s�stem 10+2 olarakta uygulanmaktadır.

Ortaöğret�m�n b�r�nc� ve �k�nc� kademeler�n�n 
sonunda öğrenc�ler sınava g�rerler. 9. ve 11. sınıf 
sınavlarını okul yapar. 10 ve 12. sınıfların sınavını 
Eyalet Kurulu veya Tüm H�nd�stan Sınav Kurulundan 
b�r�s� yapar. Sınavı başarı �le geçen öğrenc�lere, Tüm 
H�nd�stan Ortaöğret�m Okul Sert�fikası veya Delh� 
Ortaöğret�m Okul Sert�fikası ver�l�r.

10. ve 12. sınıflarda yapılan sınavlar genell�kle beş 
veya altı dersten yapılmaktadır. Sağlık ve beden 
eğ�t�m�, sanat eğ�t�m�, çalışma deney�m� g�b� notlar �le 
eğ�t�m sırasında ver�len puanlar esas alınır. Okul 
eğ�t�m süres� 200 �ş günü olmakla b�rl�kte m�n�mum 
180 gündür. İlkokulda 5 saat�n 4 saat� eğ�t�m 
öğret�mle, ortaöğret�mde 6 saat�n 5 saat� eğ�t�m 

öğret�mle geçmekted�r. Ders süreler� 40 dak�ka 
olarak bel�rlenm�şt�r.

Eğ�t �m programları ulusal eğ�t �m pol�t �kası 
çerçeves�nde Ulusal Eğ�t�m ve Öğret�m Kaynaklarını 
Araştırma Konsey� (Nat�onal Counc�l of Educat�onal 
Research and Tra�n�ng-NCERT) tarafından beş yılda 
b�r rev�ze ed�lmekted�r.

Çoğu eyalet hükümetler� ders programının ve ders 
k�taplarının hazırlanması �ç�n kend� bünyes�nde 
b�r�mler oluşturmuştur. Eğ�t�m Merkez Danışma 
Kurulu (CABE) tarafından yürütülen 2005 yılında b�r 
çalışmada, pek çok ders k�tapları �hmal ed�len 
yerlere, kırsala, aş�retlere ve özell�kle kızların 
okullaşması konusunda eş�ts�zl�kler� g�dermek �ç�n 
çalışmalar yapılmıştır (NORRIC, 2006).

Ders k�tapları sınıfta en temel öğret�m materyal�d�r. 
H�nd�stan’da eğ�t�m�n temel�n� oluşturan k�tapların 
m� lyonlarca öğrenc�ye ulaşt ı r ı lması  önem 
taşımaktadır. K�taplar fak�r öğrenc�ler dışındak�lere 
çok düşük b�r fiyatla ver�lmekted�r. Bazı özel yayın 
evler�nde ders k�tabı basmakla b�rl�kte ders k�tapları 
tamamen devlet tekel�nded�r. Ders k�tapları 
eyaletlerde bulunan ders k�tapları bürosunca 
basılmaktadır. Ders k�tapları per�yod�k olarak 
merkez� kılavuzlar d�kkate alınarak değerlen-
d�r�lmekted�r (Kumar, 2015).

2013-2014  eğ � t �m öğret �m y ı l ında  eğ � t �m 
kademeler�ne göre eğ�t�m kurumları olarak örgün 
eğ�t�m veren (1-12.sınıf) okul sayısı 1.425.564, kolej 
sayısı 36.671, yükseköğret�mde �se 702 ün�vers�te, 
11.445 bağımsız enst�tüde eğ�t�m öğret�m faal�yet� 
yapı lmaktadı r.  Eğ � t �m Kademeler �ne göre 
okul/kurum sayısı Tablo 1’de ver�lm�şt�r.
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Tablo 1:  2013-2014 Eğ�t�m öğret�m yılı eğ�t�m kademeler�ne göre okul/kurum sayısı 

Kurum Sayısı 

Örgün Eğitim 

790.640 
İlkokul İkinci kademe (6-8. Sınıf) 401.079 

131.287 
Ortaöğretim II Kademe (11-12. Sınıf) 102.558 
Toplam 1.425.564 

Yükseköğretim 

Üniversiteler 

Merkez Üniversite 42 
Devlet Üniversitesi 310 
Saygın (Deemed) Üniversite 127 
Eyalet Özel Üniversitesi 143 
Merkez Açık Üniversite 1 
Eyalet (State Open University) Açık 
Üniversitesi 13 

Ulusal Önemli Enstitüsü 68 

Eyalet Yasama Yasası altında Enstitüler  5 

Diğerler 3 
Toplam 712 

Kolejler 36.671 

Bağımsız Enstitüler 

Teknik (Diploma Seviyesinde)  3.541 
PGDM 392 
Hemşirelik (Diploma Seviyesinde) 2.674 
Öğretmen Eğitimi (Diploma Seviyesinde) 4.706 
Bakanlığa Bağlı Enstitüler 132 

 Toplam 11.445 

İlkokul B�r�nc� Kısım(1-5. Sınıf)

Ortaöğret�m B�r�nc� Kademe (9-10. Sınıf)

Eğ�t�m Kademeler�
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Devlet ve özel okullar yaygın olarak bulunmaktadır. 
Devlet okulları genel çoğunluk tarafından terc�h 
ed�lmemekted�r. Ekonom�k durumu �y� olan a�leler 
çocuklarını şartları �y� olan okullara göndermekted�r. 
Çok �y� standartlara sah�p devlet okulları da 
mevcuttur. Bunun yanında herkese h�tap eden 
devlet okulları ve beled�yeye a�t okullar da 
mevcuttur. Genel anlamda en �y� okullar m�syonerler 
tarafından açılmış olan, yüz yıldan fazla tecrübeler� 
bulunan okullardır. Bunlar şeh�rlerde oldukları g�b� 
H�malaya Dağları’nda açtıkları yatılı okullara zek� 
öğrenc�ler� toplayıp kal�tel� eğ�t�m vermekted�r.

H�malaya Dağları’nda uluslararası öğrenc�ler de 
olmak üzere daha çok zek� H�ntl� talebeler� eğ�ten 
yüzlerce yatılı okul faal�yet göstermekted�r. Bunun 
yanında b�rçok özel kurum, vakıf ve dernek 
H�nd�stan’da on b�nlerce özel okul çalıştırmak-
tadırlar. 

B�r m�lyarı aşkın nüfusu ve dev b�r öğrenc� kapas�tes� 
olan H�nd�stan’ın ün�vers�teler� ve �ş hayatı bütün bu 
potans�yel� olduğu g�b� �st�hdam edememekted�r. Bu 
da doğal b�r yarışı ortaya çıkarmıştır. A�leler 
çocuklarının daha �y� b�r eğ�t�m alıp daha �y� b�r �ş 
sah�b� olmaları �ç�n eller�nden gelen gayret� 
göster�yorlar. H�ntl�ler eğ�t�me ve kar�yere çok önem 
veren �nsanlardır. Bu onların b�raz da d�n ve sosyal 
hayatlarından kaynaklanmaktadır. Yan� eğ�t�ml� 
olmak, H�ntl�ler �ç�n statü meseles�d�r. Bu yüzden 
�nsanlar çocuklarının en �y� eğ�t�m� almalarını 
�stemekted�r. Bu da dershane ve özel ders �ht�yacını 
artırmaktadır. Hemen hemen her öğrenc� 10. sınıf ve 
12. sınıf sınavlarında �y� puanlar alab�lmek �ç�n özel 
ders almakta veya dershanelere g�tmekted�r. Aynı 
zamanda özel kolejlere ve ün�vers�telere g�r�şte 
uygulanan sınavlar vardır.

H�nt eğ�t�m s�stem�nde kademeler aslında İng�l�z 
eğ�t�m s�stem�ne benzerl�k arz etmekted�r.

5+3+2+2 b�r s�stem söz konusudur. İlköğret�m �lk 
kademes� 5 yıl( 1-5.sınıf) , �k�nc� kademes� 3 (6-8.sınıf) 
yıldır. Ortaöğret�m�n �se �lk kademes� 2 (9-10.sınıf) yıl 
ve �k�nc� �ler� kademes� �se 2 (11-12.sınıf) yıldır. Bazı 
eyaletlerde s�stem 10+2 olarakta uygulanmaktadır.

Ortaöğret�m�n b�r�nc� ve �k�nc� kademeler�n�n 
sonunda öğrenc�ler sınava g�rerler. 9. ve 11. sınıf 
sınavlarını okul yapar. 10 ve 12. sınıfların sınavını 
Eyalet Kurulu veya Tüm H�nd�stan Sınav Kurulundan 
b�r�s� yapar. Sınavı başarı �le geçen öğrenc�lere, Tüm 
H�nd�stan Ortaöğret�m Okul Sert�fikası veya Delh� 
Ortaöğret�m Okul Sert�fikası ver�l�r.

10. ve 12. sınıflarda yapılan sınavlar genell�kle beş 
veya altı dersten yapılmaktadır. Sağlık ve beden 
eğ�t�m�, sanat eğ�t�m�, çalışma deney�m� g�b� notlar �le 
eğ�t�m sırasında ver�len puanlar esas alınır. Okul 
eğ�t�m süres� 200 �ş günü olmakla b�rl�kte m�n�mum 
180 gündür. İlkokulda 5 saat�n 4 saat� eğ�t�m 
öğret�mle, ortaöğret�mde 6 saat�n 5 saat� eğ�t�m 

öğret�mle geçmekted�r. Ders süreler� 40 dak�ka 
olarak bel�rlenm�şt�r.

Eğ�t �m programları ulusal eğ�t �m pol�t �kası 
çerçeves�nde Ulusal Eğ�t�m ve Öğret�m Kaynaklarını 
Araştırma Konsey� (Nat�onal Counc�l of Educat�onal 
Research and Tra�n�ng-NCERT) tarafından beş yılda 
b�r rev�ze ed�lmekted�r.

Çoğu eyalet hükümetler� ders programının ve ders 
k�taplarının hazırlanması �ç�n kend� bünyes�nde 
b�r�mler oluşturmuştur. Eğ�t�m Merkez Danışma 
Kurulu (CABE) tarafından yürütülen 2005 yılında b�r 
çalışmada, pek çok ders k�tapları �hmal ed�len 
yerlere, kırsala, aş�retlere ve özell�kle kızların 
okullaşması konusunda eş�ts�zl�kler� g�dermek �ç�n 
çalışmalar yapılmıştır (NORRIC, 2006).

Ders k�tapları sınıfta en temel öğret�m materyal�d�r. 
H�nd�stan’da eğ�t�m�n temel�n� oluşturan k�tapların 
m� lyonlarca öğrenc�ye ulaşt ı r ı lması  önem 
taşımaktadır. K�taplar fak�r öğrenc�ler dışındak�lere 
çok düşük b�r fiyatla ver�lmekted�r. Bazı özel yayın 
evler�nde ders k�tabı basmakla b�rl�kte ders k�tapları 
tamamen devlet tekel�nded�r. Ders k�tapları 
eyaletlerde bulunan ders k�tapları bürosunca 
basılmaktadır. Ders k�tapları per�yod�k olarak 
merkez� kılavuzlar d�kkate alınarak değerlen-
d�r�lmekted�r (Kumar, 2015).

2013-2014  eğ � t �m öğret �m y ı l ında  eğ � t �m 
kademeler�ne göre eğ�t�m kurumları olarak örgün 
eğ�t�m veren (1-12.sınıf) okul sayısı 1.425.564, kolej 
sayısı 36.671, yükseköğret�mde �se 702 ün�vers�te, 
11.445 bağımsız enst�tüde eğ�t�m öğret�m faal�yet� 
yapı lmaktadı r.  Eğ � t �m Kademeler �ne göre 
okul/kurum sayısı Tablo 1’de ver�lm�şt�r.
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Tablo 1:  2013-2014 Eğ�t�m öğret�m yılı eğ�t�m kademeler�ne göre okul/kurum sayısı 

Kurum Sayısı 

Örgün Eğitim 

790.640 
İlkokul İkinci kademe (6-8. Sınıf) 401.079 

131.287 
Ortaöğretim II Kademe (11-12. Sınıf) 102.558 
Toplam 1.425.564 

Yükseköğretim 

Üniversiteler 

Merkez Üniversite 42 
Devlet Üniversitesi 310 
Saygın (Deemed) Üniversite 127 
Eyalet Özel Üniversitesi 143 
Merkez Açık Üniversite 1 
Eyalet (State Open University) Açık 
Üniversitesi 13 

Ulusal Önemli Enstitüsü 68 

Eyalet Yasama Yasası altında Enstitüler  5 

Diğerler 3 
Toplam 712 

Kolejler 36.671 

Bağımsız Enstitüler 

Teknik (Diploma Seviyesinde)  3.541 
PGDM 392 
Hemşirelik (Diploma Seviyesinde) 2.674 
Öğretmen Eğitimi (Diploma Seviyesinde) 4.706 
Bakanlığa Bağlı Enstitüler 132 

 Toplam 11.445 

İlkokul B�r�nc� Kısım(1-5. Sınıf)

Ortaöğret�m B�r�nc� Kademe (9-10. Sınıf)

Eğ�t�m Kademeler�
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Okul bütçeler� genelde merkez� ve yerel hükümet 
kaynaklarından karşılanmaktadır. Temel eğ�t�me (1-8. 
Sınıf) ver�len önemden dolayı bütçen�n büyük b�r 
kısmı bu okullara g�tmekted�r. Gayr� Safi M�ll� 
Hasıla’da GSMH eğ�t�me ayrılan kaynak 2010-2011 
eğ�t�m öğret�m yılında % 4,5 �ken 2013-2014 eğ�t�m 
öğret�m yılında % 4,29 olarak ayrılmıştır (Educat�onal 
Stat�st�cs at A Glance, 2014). Yaş grubuna göre 2012 

ve 2013 yı l ı  mukayese ed� ld�ğ�nde eğ�t �m 
kademeler�nde nüfusa bağlı olarak b�r azalma söz 
konusudur. Tablo 2’de yaş gruplarına göre eğ�t�m 
kademeler�nde bulunan öğrenc�ler�n sayıları yer 
almaktadır.

Tablo 2: 2012-2013 eğ�t�m yılında yaş grubu nüfusu (x m�lyon)

Nüfus 2013 
Eğitim Seviyesine 

Karşılık Gelen Toplam 
Kask 

(Schedule 
Caste SC  

Kabile 
(Schedule 
Tribe-ST) 

Toplam 
 

Kask 
(Schedule 
Caste SC) 

Kabile 
(Schedule 
Tribe-ST) 

131144 23362 13068 130896 23324 13020 Temel Eğitim 
I.Kademe (1-5. sınıf) 

11-13 yıl 76044 13394 7312 75223 13259 7194 Temel Eğitim II 
Kademe (6-8. sınıf) 

6-13 yıl 207188 36756 20380 206119 36583 20214 Temel Eğitim (1 -8) 

14-15 yıl 50691 8882 4662 50244 8803 4610 
Ortaöğret�m I 

Kademe (9-10. sınıf)

6-15 yıl 257879 45638 25042 256363 45386 24824 1-10. sınıf 

16-17 yıl 45438 7819 3990 45085 7749 3963 Ortaöğretim I 
Kademe(11-12 sınıf) 

6-17 yıl 303317 53457 29032 301448 53135 28787 1-12. sınıf 

18-23 yıl 140559 24049 11904 140802 24077 11926 Yükseköğretim 

 

Nüfus 2012

Yaş Grubu

6-10 yıl

İnsan Kaynaklarını Gel�şt�rme Bakanlığınca yapılan 
araştırmada 6-14 yaş grubunda 2001 yılında 32 
m�lyon öğrenc�, 2005-2006 yılında 28,2 m�lyon (% 
6.94) öğrenc�, 2009-2010 yılında 8,15 m�lyon (% 4,28) 
öğrenc� okul dışında kalmıştır (Educat�onal Stat�st�cs 
at A Glance, 2014,p.8).

Okul türler�ne bağlı olarak öğretmen sayısı ve 
öğretmen başına düşen öğrenc� sayısı Tablo 3’te 

ver�lm�şt�r. En fazla öğretmen doğası gereğ� �lk 
kademe olan �lkokulda (2.7 m�lyon) yer almaktadır. 
Ortaöğret�m II. Kademes�nde öğretmen başına en 
fazla öğrenc� 40 olarak planlanmaktadır.

Ülkede okul kademeler�ne göre öğretmen sayıları �le 
öğretmen başına düşen öğrenc� sayısı Tablo 3’de 
v e r � l m � ş t � r  ( E d u c a t � o n a l  S t a t � s t � c s  a t  A 
Glance,2014,p.8).

Tablo 3:  2013-2014 Eğ�t�m öğret�m yılında eğ�t�m kademeler�ne bağlı olarak öğretmen sayısı ve öğretmen başına düşen 
               öğrenc� sayısı 

Eğitim Kademeleri Öğretmen Sayısı Öğretmen Başına 
Düşen Öğrenci Sayısı 

Temel Eğitim Birinci Kademe (1-5. sınıf) 2684194 28 

Temel Eğitim İkinci Kademe (6 -8. sınıf) 2512968 30 

Ortaöğretim Birinci Kademe (9-10. sınıf) 1286498 28 

Ortaöğretim İkinci Kademe (11-12. sınıf) 1785099 40 

Yükseköğretim* 1209211 23 
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Temel eğ�t�m�n �lk kademes� �lkokulda (1-5. Sınıf) 
2000-2001 ve 2013-2014 eğ�t�m öğret�m yılları 
arasında bakıldığında 2011 yılına kadar b�r artış sonra 
sab�t b�r durum söz konusudur. 

Temel eğ�t�mde okullaşma 2011-2012 yılında yüksek 
sev�yeye (137.100.000) ulaşmış daha sonra durağan 
hale geçm�şt�r. 2012-13 eğ�t�m öğret�m yılında 
134.800.000 ve 2013-14 yılında 132.400.000‘e 
kadar düşmüştür. 2011-2012 eğ�t�m öğret�m yılı ve 
2013-2014 eğ�t�m öğret�m yılları arasında 2,5 m�lyon 
kız, 2,2 m�lyon erkek öğrenc� olmak üzere 4,7 m�lyon 
azalma olmuştur.

Temel eğ�t�me er�ş�m 2012-2013 eğ�t�m öğret�m 
yılında 199,7 m�lyonla en yüksek sev�yed�r. 2013-
2014 eğ�t�m öğret�m yılında �se Tablo 4’de görüldüğü 
g�b� b�r öncek� yıla göre azalarak 198,9 m�lyon 
olmuştur (EFA,2015,p.23).

Ayrıca 2013-2014 eğ�t�m öğret�m yılında okul 
kademeler�ne göre öğrenc� sayısı Tablo 5'de 
göster�lmekted�r (Educat�onal Stat�st�cs at  A 
Glance,2014,p.4).
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Tablo 4:  2000-2001 ve 2013-2014 eğ�t�m öğret�m yılları arası temel eğ�t�me katılımı (Xm�lyon) 

Eğitim 
Öğretim 
Yılı  

Temel Eğitim I. Kademe  
(1-5. sınıf) 

Temel Eğitim II. Kademe  
(6-8. sınıf)  

Temel Eğitim 
(1-8. sınıf)  

Erkek  Kız  Toplam  Erkek  Kız  Toplam  Erkek  Kız  Toplam  
2000-01 64.0  49.8  113.8  25.3  17.5  42.8  89.3  67.3  156.6  
2001-02 63.6  50.3  113.9  26.1  18.7  44.8  89.7  69.0  158.7  
2002-03 65.1  57.3  122.4  26.3  20.6  46.9  91.4  77.9  169.3  
2003-04 68.4  59.9  128.3  27.3  21.5  48.8  95.7  81.4  177.1  
2004-05 69.7  61.1  130.8  28.5  22.7  51.2  98.2  83.8  182.0  
2005-06 70.5  61.6  132.1  28.9  23.3  52.2  99.4  84.9  184.3  
2006-07 71.0  62.7  133.7  29.8  24.6  54.4  100.8  87.3  188.1  
2007-08 71.1  64.4  135.5  31.0  26.2  57.2  102.1  90.6  192.7  
2008-09 70.0  64.5  134.5  29.4  26.0  55.4  99.4  90.5  189.9  
2009-10 70.8  64.8  135.6  31.8  27.6  59.4  102.6  92.4  195.0  
2010-11 70.5  64.8  135.3  32.8  29.3  62.1  103.3  94.1  197.4  
2011-12 70.8  66.3  137.1  31.8  30.1  61.9  102.6  96.4  199.0  
2012-13 69.6  65.2  134.8  33.2  31.7  64.9  102.8  96.9  199.7  
2013-14 68.6  63.8  132.4  34.2  32.3  66.5  102.8  96.1  198.9  
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Okul bütçeler� genelde merkez� ve yerel hükümet 
kaynaklarından karşılanmaktadır. Temel eğ�t�me (1-8. 
Sınıf) ver�len önemden dolayı bütçen�n büyük b�r 
kısmı bu okullara g�tmekted�r. Gayr� Safi M�ll� 
Hasıla’da GSMH eğ�t�me ayrılan kaynak 2010-2011 
eğ�t�m öğret�m yılında % 4,5 �ken 2013-2014 eğ�t�m 
öğret�m yılında % 4,29 olarak ayrılmıştır (Educat�onal 
Stat�st�cs at A Glance, 2014). Yaş grubuna göre 2012 

ve 2013 yı l ı  mukayese ed� ld�ğ�nde eğ�t �m 
kademeler�nde nüfusa bağlı olarak b�r azalma söz 
konusudur. Tablo 2’de yaş gruplarına göre eğ�t�m 
kademeler�nde bulunan öğrenc�ler�n sayıları yer 
almaktadır.

Tablo 2: 2012-2013 eğ�t�m yılında yaş grubu nüfusu (x m�lyon)

Nüfus 2013 
Eğitim Seviyesine 

Karşılık Gelen Toplam 
Kask 

(Schedule 
Caste SC  

Kabile 
(Schedule 
Tribe-ST) 

Toplam 
 

Kask 
(Schedule 
Caste SC) 

Kabile 
(Schedule 
Tribe-ST) 

131144 23362 13068 130896 23324 13020 Temel Eğitim 
I.Kademe (1-5. sınıf) 

11-13 yıl 76044 13394 7312 75223 13259 7194 Temel Eğitim II 
Kademe (6-8. sınıf) 

6-13 yıl 207188 36756 20380 206119 36583 20214 Temel Eğitim (1 -8) 

14-15 yıl 50691 8882 4662 50244 8803 4610 
Ortaöğret�m I 

Kademe (9-10. sınıf)

6-15 yıl 257879 45638 25042 256363 45386 24824 1-10. sınıf 

16-17 yıl 45438 7819 3990 45085 7749 3963 Ortaöğretim I 
Kademe(11-12 sınıf) 

6-17 yıl 303317 53457 29032 301448 53135 28787 1-12. sınıf 

18-23 yıl 140559 24049 11904 140802 24077 11926 Yükseköğretim 

 

Nüfus 2012

Yaş Grubu

6-10 yıl

İnsan Kaynaklarını Gel�şt�rme Bakanlığınca yapılan 
araştırmada 6-14 yaş grubunda 2001 yılında 32 
m�lyon öğrenc�, 2005-2006 yılında 28,2 m�lyon (% 
6.94) öğrenc�, 2009-2010 yılında 8,15 m�lyon (% 4,28) 
öğrenc� okul dışında kalmıştır (Educat�onal Stat�st�cs 
at A Glance, 2014,p.8).

Okul türler�ne bağlı olarak öğretmen sayısı ve 
öğretmen başına düşen öğrenc� sayısı Tablo 3’te 

ver�lm�şt�r. En fazla öğretmen doğası gereğ� �lk 
kademe olan �lkokulda (2.7 m�lyon) yer almaktadır. 
Ortaöğret�m II. Kademes�nde öğretmen başına en 
fazla öğrenc� 40 olarak planlanmaktadır.

Ülkede okul kademeler�ne göre öğretmen sayıları �le 
öğretmen başına düşen öğrenc� sayısı Tablo 3’de 
v e r � l m � ş t � r  ( E d u c a t � o n a l  S t a t � s t � c s  a t  A 
Glance,2014,p.8).

Tablo 3:  2013-2014 Eğ�t�m öğret�m yılında eğ�t�m kademeler�ne bağlı olarak öğretmen sayısı ve öğretmen başına düşen 
               öğrenc� sayısı 

Eğitim Kademeleri Öğretmen Sayısı Öğretmen Başına 
Düşen Öğrenci Sayısı 

Temel Eğitim Birinci Kademe (1-5. sınıf) 2684194 28 

Temel Eğitim İkinci Kademe (6 -8. sınıf) 2512968 30 

Ortaöğretim Birinci Kademe (9-10. sınıf) 1286498 28 

Ortaöğretim İkinci Kademe (11-12. sınıf) 1785099 40 

Yükseköğretim* 1209211 23 
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Temel eğ�t�m�n �lk kademes� �lkokulda (1-5. Sınıf) 
2000-2001 ve 2013-2014 eğ�t�m öğret�m yılları 
arasında bakıldığında 2011 yılına kadar b�r artış sonra 
sab�t b�r durum söz konusudur. 

Temel eğ�t�mde okullaşma 2011-2012 yılında yüksek 
sev�yeye (137.100.000) ulaşmış daha sonra durağan 
hale geçm�şt�r. 2012-13 eğ�t�m öğret�m yılında 
134.800.000 ve 2013-14 yılında 132.400.000‘e 
kadar düşmüştür. 2011-2012 eğ�t�m öğret�m yılı ve 
2013-2014 eğ�t�m öğret�m yılları arasında 2,5 m�lyon 
kız, 2,2 m�lyon erkek öğrenc� olmak üzere 4,7 m�lyon 
azalma olmuştur.

Temel eğ�t�me er�ş�m 2012-2013 eğ�t�m öğret�m 
yılında 199,7 m�lyonla en yüksek sev�yed�r. 2013-
2014 eğ�t�m öğret�m yılında �se Tablo 4’de görüldüğü 
g�b� b�r öncek� yıla göre azalarak 198,9 m�lyon 
olmuştur (EFA,2015,p.23).

Ayrıca 2013-2014 eğ�t�m öğret�m yılında okul 
kademeler�ne göre öğrenc� sayısı Tablo 5'de 
göster�lmekted�r (Educat�onal Stat�st�cs at  A 
Glance,2014,p.4).
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Tablo 4:  2000-2001 ve 2013-2014 eğ�t�m öğret�m yılları arası temel eğ�t�me katılımı (Xm�lyon) 

Eğitim 
Öğretim 
Yılı  

Temel Eğitim I. Kademe  
(1-5. sınıf) 

Temel Eğitim II. Kademe  
(6-8. sınıf)  

Temel Eğitim 
(1-8. sınıf)  

Erkek  Kız  Toplam  Erkek  Kız  Toplam  Erkek  Kız  Toplam  
2000-01 64.0  49.8  113.8  25.3  17.5  42.8  89.3  67.3  156.6  
2001-02 63.6  50.3  113.9  26.1  18.7  44.8  89.7  69.0  158.7  
2002-03 65.1  57.3  122.4  26.3  20.6  46.9  91.4  77.9  169.3  
2003-04 68.4  59.9  128.3  27.3  21.5  48.8  95.7  81.4  177.1  
2004-05 69.7  61.1  130.8  28.5  22.7  51.2  98.2  83.8  182.0  
2005-06 70.5  61.6  132.1  28.9  23.3  52.2  99.4  84.9  184.3  
2006-07 71.0  62.7  133.7  29.8  24.6  54.4  100.8  87.3  188.1  
2007-08 71.1  64.4  135.5  31.0  26.2  57.2  102.1  90.6  192.7  
2008-09 70.0  64.5  134.5  29.4  26.0  55.4  99.4  90.5  189.9  
2009-10 70.8  64.8  135.6  31.8  27.6  59.4  102.6  92.4  195.0  
2010-11 70.5  64.8  135.3  32.8  29.3  62.1  103.3  94.1  197.4  
2011-12 70.8  66.3  137.1  31.8  30.1  61.9  102.6  96.4  199.0  
2012-13 69.6  65.2  134.8  33.2  31.7  64.9  102.8  96.9  199.7  
2013-14 68.6  63.8  132.4  34.2  32.3  66.5  102.8  96.1  198.9  
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Tablo 5:  2013-2014 eğ�t�m öğret�m yılında eğ�t�m kademeler�ne göre öğrenc� sayısı (xM�lyon)  

Eğ�t�m Kademeler� Cinsiyet  
Erkek Kız Toplam 

Temel Eğitim I. Kademe (I-V) 67223 62769 129992 
Temel Eğitim I.Kademe  (VI-VIII) 33746 32035 65780 
Temel Eğitim  (I -VIII) 100969 94804 195773 
Ortaöğretim I. Kademe (IX-X) 19484 17477 36961 
I-X 120453 112281 232734 
Ortaöğretim II. Kademe (XI-XII) 11747 10406 22153 
I-XII 132199 122688 25662 
Doktora (Ph.D) 50 34 84 
Felsefe Mastırı 16 19 35 
Lisans Üstü 1744 1631 3374 
Lisans 12723 10815 23538 
Lisans Üstü Diploma 164 51 215 
Diploma 1500 624 2124 
Sertifika 81 95 176 
Birleşik (Karma) 51 32 83 
Yüksek Öğretim Toplam (2012 -2013) 16329 13301 29629 
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C- EĞİTİM SÜRECİ

H�nt eğ�t�m s�stem�nde eğ�t�m kademler� B�rleş�k 
Krallık eğ�t�m s�stem�ne benzemekted�r. Eğ�t�m 
kademeler�  5+3+2+2 olarak tanımlanab�l �r. 
İlköğret�m �lk kademes� 5 yıl( 1-5.sınıf ), �k�nc� 
kademes� 3 (6-8.sınıf) yıldır. 

Ortaöğret�m�n �se �lk kademes� 2 yıl (9-10.sınıf)  ve 
�k�nc� �ler� kademes� �se 2 yıldır (11-12.sınıf). Bazı 
eyaletlerde s�stem 10+2 olarakta uygulanmaktadır. 
H�nd�stan eğ�t�m s�stem� Şek�l 1’de sunulmuştur.

Kaynak Nat�onal Counc�l of Educat�onal Research and Tra�n�ng http://educat�on.c�c�c.ca/app/profile/?lng=en&c�d=2

Çıraklık Eğ�t�m�
Programı

Meslek Eğ�t�m�
Programı

Ulusal Meslek
Sert�fikası (0,5-4 Yıl)

Ulusal Çıraklık
Sert�fikası (0,5-4 Yıl)

Ün�vers�teler
Enst�tülerPol�tekn�kler

İler� Ortaöğret�m veya Ün�vers�te Ön Eğ�t�m (2 Yıl)

Ortaöğret�m/L�se Eğ�t�m� (2 Yıl)

Ortaokul (3 Yıl)

İlkokul (5 Yıl)

Okul Önces� Eğ�t�m (2 Yıl)

Önl�sans

Meslek

Ortaöğret�m

Temel Eğ�t�m

Okul Önces�

On�k�nc� Yıl
Sert�fikası 2(yıl)

Onuncu Yıl
Sert�fikası 2(yıl)

Yüksek L�sans
L�sans D�ploması
İler� D�ploma (2Yıl)

İler� D�ploma
(2-4 Yıl)

D�ploma
2-4 Yıl

Doktora Dereces� (PhD)
(3 Yıl)

Felsefe Mastırı (2-3 Yıl)

Mastır (2-3 Yıl)

L�sans D�ploma,
Bakolarya Dereces�
(1-2 Yıl)

Onur Bakolarya Dereces�
(3-5 Yıl)

Genel Bakolarya Dereces�
(3 Yıl)

Şek�l 1:  H�nd�stan eğ�t�m s�stem�
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Tablo 5:  2013-2014 eğ�t�m öğret�m yılında eğ�t�m kademeler�ne göre öğrenc� sayısı (xM�lyon)  

Eğ�t�m Kademeler� Cinsiyet  
Erkek Kız Toplam 

Temel Eğitim I. Kademe (I-V) 67223 62769 129992 
Temel Eğitim I.Kademe  (VI-VIII) 33746 32035 65780 
Temel Eğitim  (I -VIII) 100969 94804 195773 
Ortaöğretim I. Kademe (IX-X) 19484 17477 36961 
I-X 120453 112281 232734 
Ortaöğretim II. Kademe (XI-XII) 11747 10406 22153 
I-XII 132199 122688 25662 
Doktora (Ph.D) 50 34 84 
Felsefe Mastırı 16 19 35 
Lisans Üstü 1744 1631 3374 
Lisans 12723 10815 23538 
Lisans Üstü Diploma 164 51 215 
Diploma 1500 624 2124 
Sertifika 81 95 176 
Birleşik (Karma) 51 32 83 
Yüksek Öğretim Toplam (2012 -2013) 16329 13301 29629 
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C- EĞİTİM SÜRECİ

H�nt eğ�t�m s�stem�nde eğ�t�m kademler� B�rleş�k 
Krallık eğ�t�m s�stem�ne benzemekted�r. Eğ�t�m 
kademeler�  5+3+2+2 olarak tanımlanab�l �r. 
İlköğret�m �lk kademes� 5 yıl( 1-5.sınıf ), �k�nc� 
kademes� 3 (6-8.sınıf) yıldır. 

Ortaöğret�m�n �se �lk kademes� 2 yıl (9-10.sınıf)  ve 
�k�nc� �ler� kademes� �se 2 yıldır (11-12.sınıf). Bazı 
eyaletlerde s�stem 10+2 olarakta uygulanmaktadır. 
H�nd�stan eğ�t�m s�stem� Şek�l 1’de sunulmuştur.

Kaynak Nat�onal Counc�l of Educat�onal Research and Tra�n�ng http://educat�on.c�c�c.ca/app/profile/?lng=en&c�d=2

Çıraklık Eğ�t�m�
Programı

Meslek Eğ�t�m�
Programı

Ulusal Meslek
Sert�fikası (0,5-4 Yıl)

Ulusal Çıraklık
Sert�fikası (0,5-4 Yıl)

Ün�vers�teler
Enst�tülerPol�tekn�kler

İler� Ortaöğret�m veya Ün�vers�te Ön Eğ�t�m (2 Yıl)

Ortaöğret�m/L�se Eğ�t�m� (2 Yıl)

Ortaokul (3 Yıl)

İlkokul (5 Yıl)

Okul Önces� Eğ�t�m (2 Yıl)

Önl�sans

Meslek

Ortaöğret�m

Temel Eğ�t�m

Okul Önces�

On�k�nc� Yıl
Sert�fikası 2(yıl)

Onuncu Yıl
Sert�fikası 2(yıl)

Yüksek L�sans
L�sans D�ploması
İler� D�ploma (2Yıl)

İler� D�ploma
(2-4 Yıl)

D�ploma
2-4 Yıl

Doktora Dereces� (PhD)
(3 Yıl)

Felsefe Mastırı (2-3 Yıl)

Mastır (2-3 Yıl)

L�sans D�ploma,
Bakolarya Dereces�
(1-2 Yıl)

Onur Bakolarya Dereces�
(3-5 Yıl)

Genel Bakolarya Dereces�
(3 Yıl)

Şek�l 1:  H�nd�stan eğ�t�m s�stem�
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Okul Önces� 
Okul önces� eğ�t�m aynı zamanda �lköğret�me 
hazırlık (pre-pr�mary) olarakta anılmaktadır. Devlet 
okulunda serbest olmakla beraber çoğu özel okulda 
zorunludur. Genell�kle 4-6 yaşlardak� çocuklar 
eğ�t�m görmekted�r. Eğ�t�mler değ�ş�k türlerdek� 
okullarda ver�lmekted�r. Bunlar, erken çocuk eğ�t�m 
ve bakım merkez� (ECCE), hazırlık okulları, kreş ve 
anaokuludur.

Temel Eğ�t�m
Temel eğ�t�m altı yaşından �t�baren başlar ve sek�z 
yıldan oluşur. İlk beş yıl (1-5.sınıf) b�r�nc� kademe 
olarak b�l�n�r. Ayrıca temel eğ�t�m �k�nc� kademes� 
(upper pr�mary) �se 11 ve 14 yaş (6-8.sınıf) arasındak� 
öğrenc�ler� kapsamaktadır. Bazı eyaletler sek�z yıllık 
temel  eğ� t �m (5+3)  veya (4 +  4)  şekl �nde 
kademelend�r�lerek uygulanmaktadır. B�rkaç 
eyalette, � lköğret�m�n süres� yed� yı l  (3+4) 
olab�lmekted�r. Öğrenc�ler her dönem�n sonunda 
genell�kle sınava g�rmekted�rler.

Ortaöğret�m
Ortaöğret�m �k� kademeden oluşmaktadır. Bu 
kademeler  ortaokul (lower secondary level) ve �ler� 
ortaöğret�m/l�se (h�gher secondary level) sev�yes�d�r.

Or taöğret �m b � r �nc �  kademes�  9.  s ın ı f tan 
başlamaktadır (bazı durumlarda 8. sınıfta da 
başlanab� lmekted�r ) .  10.  s ını f ta öğrenc� ler 
Ortaöğret�m Merkez� Kurul (CBSE), H�nd�stan Okul 
Sert�fika Sınavı Konsey� (CISCE) veya Açık Öğret�m 
Okulları, Ulusal Enst�tüsü (NIOS)’ den b�r�n�n 
organ�ze ett�ğ� sınavlara g�rmekted�r.

Öğrenc�lere, onuncu sınıftan sonra genel olarak 
Tüm H�nd�stan Ortaöğret�m Okul Sert�fikası,  
H�nd�stan Ortaöğret�m Sert�fikası veya Ortaöğret�m 
Okul Sert�fika (SCC) ver�lmekted�r.

Ortaöğret�m �k�nc� kademes� (İler� ortaöğret�m) 
l�selerde ve kolejlerde ver�lmekted�r. Eğ�t�m süres� 
10'uncu yıl sonundan (11 ve 12. sınıf) �t�baren 2 yıldır. 
Ortaöğret�m �k�nc� kademes�nde meslek� ve 
akadem�k eğ�t�m olarak ver�lmekted�r. Akadem�k 
eğ�t�m, yüksekokullara veya ün�vers�teye hazırlık �ç�n 
düzenlen�rken, meslek eğ�t�m �se öğrenc�ler� 
mesleğe hazırlamak �ç�n pol�tekn�k okullarla veya 
endüstr� meslek� enst�tüler� tarafından ver�lmekted�r. 
12 yıllık akadem�k genel eğ�t�m�n sonunda kamu 
sınavı yapılmaktadır. Sınav, devlet veya ayrı ayrı Tüm 
H�nd�stan Ortaöğret�m Okul Sert�fikası,  H�nd�stan 
Ortaöğret�m Sert�fikası veya Ortaöğret�m Okul 
Sert�fika (SCC) programlarını organ�ze eden 
kurumlar tarafından yapılmaktadır. Öğrenc�ler sınavı 
geçerlerse kurumun verd�ğ� sert�fikayı alırlar. 

Meslek� ortaöğret�m 2 yıl sürer ve on �k�nc� 
yılsonunda d�ploma alınır. D�plomayı alanlar 
�sterlerse benzer programda b�r üst öğren�me 
doğrudan geçeb�l�r (Bakalorya programları dâh�l). 
Sınavı geçen öğrenc�lere H�nd�stan Okul Sert�fikası 
(the Ind�an School Cert�ficate), Ara Sınav Sert�fikası 

(Intermed�ate Exam�nat�on Cert�ficate) veya İler� 
Ortaöğret�m Sert�fikası, Tüm H�nd�stan Ortaöğret�m 
Okul Sert�fikası veya Meslek� Eğ�t�m Sert�fikasından 
(CVE-12) b�r� ver�l�r. Meslek� ortaöğret�m normalde 
sektöre eleman hazırlamak veya kend� �ş�n� kurmak 
�ç�n öğrenc�ler� hazırlamaktadır.

Bel�rlenen esnaf �st�hdamı �ç�n, endüstr� meslek 
enst�tüler� �le b�rl�kte 6 ay �le üç yıllık programlar 
Esnaf Eğ�t�m Programı (the Craftsmen Tra�n�ng 
Scheme) altında düzenlenmekted�r. Eğ�t�m� 
başaranlara Ulusal veya Devlet T�caret Sert�fikası 
ver�lmekted�r. Bu program çıraklık eğ�t�m programı 
değ�ld�r. Çıraklık programı yalnızca t�caret� 
kapsamayıp meslek� ve tekn�k alanlarda değ�ş�k 
sev�yelerde temel eğ�t�m 8'�nc� sınıftan başlayıp 
bakalorya dereces�ne kadar ver�lmekted�r.

Aynı zamanda esnafın eğ�t�m� altı aydan dört yıla 
kadar süren Çıraklık Eğ�t�m Programı aracılığıyla da 
yapılab�lmekted�r.

T�caret çıraklık eğ�t�m�n� başarıyla tamamlayan 
öğrenc�ler Ulusal Çıraklık Sert�fikası alırlar.

Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m
H�nd�stan'da tekn�k eğ�t�m, tekn�k alanlarda alt 
derece (sert�fika veya d�ploma) programları �le l�sans 
düzey�nde programlarda (yüksek l�sans d�ploması, 
gel�şm�ş d�ploması) yapılmaktadır.

Tekn�k eğ�t�m temel yapı �t�bar�yle pol�tekn�k veya 
kolejler�nde 3 yıllık mühend�sl�k ve teknoloj� d�ploma 
programıyla başlanmakla b�rl�kte normalde 10. sınıfın 
sonunda da başlanab�lmekted�r. Mühend�sl�k ve 
teknoloj� alanında d�ploma sah�pler� l�sans ve dört 
yıl l ık bakalorya mühend�sl�k veya teknoloj� 
programlarına �k�nc� yılda yatay geç�ş yapab�l�rler.

Bazı pol�tekn�k ve kolejler l�sans sev�yes�nde de 
eğ� t �m vermekted� r.  1 -2  y ı l  süre l �  eğ � t �m� 
tamamlayanlar post d�ploma veya �ler� düzey 
d � p l o m a  a l m a k t a  v e  b a k a l o r y a y a  g e ç � ş 
sağlanab�lmekted�r.

Yükseköğret�m
Yükseköğret�m ülkede ün�vers�teler, ün�vers�te 
sev�yes�nde kabul gören enst�tüler, kolejler ve ulusal 
öneme sah�p enst�tülerde ver�lmekted�r. Mezun 
olanlara Bakalorya dereces�, mastır dereces�, ön 
doktora veya doktora dereces� ver�lmekted�r.
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D-EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE 
MÜFREDAT

H�nd�stan’da 2000 yılında yayımlanan ulusal 
m ü f r e d a t  ç e r ç e v e s � n d e  e ğ � t � m � n  t e m e l 
kademler�nde asgar� öğrenme sev�yes� (m�n�mum 
Levels of Learn�ng) tanımlanmıştır (NORRIC, 2006).

Ulusal Müfredat Çerçeves�’ne göre akadem�k eğ�t�m 
yılı 200 gündür. Bazı eyaletlerde 180 günde eğ�t�m 
öğret�m yapılmaktadır. Okul Haz�ran ya da Temmuz 
ayında başlar Mart ya da N�san ayında sona erer. 
Okul yaz tat�l�ne g�rer ve dağlık alanlarda kış 
dönem�nde tat�l uzun sürer. Okulda günlük ders saat� 
temel eğ�t�m b�r�nc� kademes�nde 5 saat olup 4 saat� 
yüz yüze eğ�t�m� �çer�r. Temel eğ�t�m�n �k�nc� 
kademes�nde �se 6 saatt�r.

Okul Önces�
Okul önces� eğ�t�m ulusal müfredat çerçeves�nde 
tanımlandığı  g �b �  0-6 yaş aras ı  çocuklar ı 
kapsamaktadır.  Erken çocukluk eğ�t�m�/�lkokula ön 
hazırlık eğ�t�m� 2 yılı kapsamakta olup çocukları 
okula hazırlamaktadır. Okul önces� eğ�t�m devlet 
okullarında zorunlu eğ�t�m kapsamında olmayıp özel 
o k u l ö n c e s �  o k u l l a r ı n d a  z o r u n l u  e ğ � t � m 
kapsamındadır (NORRIC, 2006,p.7; UNESCO-IBE, 
2011,p.12). Ulusal Müfredat Çerçeves�’ne göre, okul 
önces� eğ�t�m kademes�nde çocuklar arasında 
sosyalleşme, çevre b�l�nc�n� teşv�k etmeye yönel�k 
grup etk�nl�kler�, oyun tekn�kler�, d�l oyunları, sayı 
oyunları ve akt�v�teler�n� �çer�r. Okuma ve yazma 
öğrenme bu aşamada yasaktır. 2005 yılında 
yayımlanan Yen� Ulusal Müfredat Çerçeves� g�r�ş 
notları, testler ve ödevler, İng�l�zce eğ�t�m� 
ver�lmes�ne �z�n verm�şt�r (NORRIC, 2006,p.7).

Okul önces�nde genell�kle 4-6 yaşlarındak� çocuklar 
eğ�t�m görmekted�r. Eğ�t�mler değ�ş�k türlerdek� 
okullarda ver�lmekted�r. Bunlar, erken çocuk eğ�t�m 
ve bakım merkez� (ECCE), hazırlık okulları, kreş ve 
anaokuludur.

Okul önces� eğ�t�m�n ver�ld�ğ� yerler:
Ÿ Kreş
Ÿ Anaokulları
Ÿ Hazırlık okulları
Ÿ Erken çocukluk bakım ve eğ�t�m merkezler� 

ECCEC)
Ÿ İlköğret�m okulları

Temel Eğ�t�m
Temel eğ�t�m altı yaşından �t�baren başlar ve 8 yıl 
olup 6-14 yaş grubunu �çermekted�r. İlk beş yıl (1-5. 
sınıf ) b�r�nc� kademedek� öğrenc�ler� 6-11 yaş 
grubunu kapsamaktadır. Temel eğ�t�m �k�nc� 
kademes� (Upper pr�mary) �se 3 yıl (6-8. sınıf) olup 11-
14 yaş grubu arasındadır. Bazı eyaletler sek�z yıllık 
t e m e l  e ğ � t � m �  5 + 3  v e y a  4 + 4  ş e k l � n d e 
kademelend�r�lerek müfredatları buna göre 
uygulanmaktadır. B�rkaç eyalette, temel eğ�t�m 
süres� 7 yıl 3+4 olab�lmekted�r. Öğrenc�ler her 
dönem�n sonunda genell�kle sınava g�rmekted�rler. 
Temel  eğ� t �m programın gel �ş t � r � lmes�  ve 
uygulanması ulusal müfredat çerçeves�ne göre 
eyalet/bölgelerce yer�ne get�r�lmekted�r (IQAS, 
2009, p. 16).

Ders saat� 40 dak�ka ve eğ�t�m öğret�m süres� �se en 
az 180 gündür. Eyalet/bölgeler ulusal müfredat 
çerçeves�ne göre programları gel�şt�rme ve 
uygulamaya yetk�lend�r�lm�şlerd�r.

Ulusal müfredat çerçeves�ne göre temel eğ�t�mde 
okutulması tavs�ye ed�len temel dersler Tablo 6’da 
ver�lm�şt�r (NORRIC, 2006,p.6-7).
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Okul Önces� 
Okul önces� eğ�t�m aynı zamanda �lköğret�me 
hazırlık (pre-pr�mary) olarakta anılmaktadır. Devlet 
okulunda serbest olmakla beraber çoğu özel okulda 
zorunludur. Genell�kle 4-6 yaşlardak� çocuklar 
eğ�t�m görmekted�r. Eğ�t�mler değ�ş�k türlerdek� 
okullarda ver�lmekted�r. Bunlar, erken çocuk eğ�t�m 
ve bakım merkez� (ECCE), hazırlık okulları, kreş ve 
anaokuludur.

Temel Eğ�t�m
Temel eğ�t�m altı yaşından �t�baren başlar ve sek�z 
yıldan oluşur. İlk beş yıl (1-5.sınıf) b�r�nc� kademe 
olarak b�l�n�r. Ayrıca temel eğ�t�m �k�nc� kademes� 
(upper pr�mary) �se 11 ve 14 yaş (6-8.sınıf) arasındak� 
öğrenc�ler� kapsamaktadır. Bazı eyaletler sek�z yıllık 
temel  eğ� t �m (5+3)  veya (4 +  4)  şekl �nde 
kademelend�r�lerek uygulanmaktadır. B�rkaç 
eyalette, � lköğret�m�n süres� yed� yı l  (3+4) 
olab�lmekted�r. Öğrenc�ler her dönem�n sonunda 
genell�kle sınava g�rmekted�rler.

Ortaöğret�m
Ortaöğret�m �k� kademeden oluşmaktadır. Bu 
kademeler  ortaokul (lower secondary level) ve �ler� 
ortaöğret�m/l�se (h�gher secondary level) sev�yes�d�r.

Or taöğret �m b � r �nc �  kademes�  9.  s ın ı f tan 
başlamaktadır (bazı durumlarda 8. sınıfta da 
başlanab� lmekted�r ) .  10.  s ını f ta öğrenc� ler 
Ortaöğret�m Merkez� Kurul (CBSE), H�nd�stan Okul 
Sert�fika Sınavı Konsey� (CISCE) veya Açık Öğret�m 
Okulları, Ulusal Enst�tüsü (NIOS)’ den b�r�n�n 
organ�ze ett�ğ� sınavlara g�rmekted�r.

Öğrenc�lere, onuncu sınıftan sonra genel olarak 
Tüm H�nd�stan Ortaöğret�m Okul Sert�fikası,  
H�nd�stan Ortaöğret�m Sert�fikası veya Ortaöğret�m 
Okul Sert�fika (SCC) ver�lmekted�r.

Ortaöğret�m �k�nc� kademes� (İler� ortaöğret�m) 
l�selerde ve kolejlerde ver�lmekted�r. Eğ�t�m süres� 
10'uncu yıl sonundan (11 ve 12. sınıf) �t�baren 2 yıldır. 
Ortaöğret�m �k�nc� kademes�nde meslek� ve 
akadem�k eğ�t�m olarak ver�lmekted�r. Akadem�k 
eğ�t�m, yüksekokullara veya ün�vers�teye hazırlık �ç�n 
düzenlen�rken, meslek eğ�t�m �se öğrenc�ler� 
mesleğe hazırlamak �ç�n pol�tekn�k okullarla veya 
endüstr� meslek� enst�tüler� tarafından ver�lmekted�r. 
12 yıllık akadem�k genel eğ�t�m�n sonunda kamu 
sınavı yapılmaktadır. Sınav, devlet veya ayrı ayrı Tüm 
H�nd�stan Ortaöğret�m Okul Sert�fikası,  H�nd�stan 
Ortaöğret�m Sert�fikası veya Ortaöğret�m Okul 
Sert�fika (SCC) programlarını organ�ze eden 
kurumlar tarafından yapılmaktadır. Öğrenc�ler sınavı 
geçerlerse kurumun verd�ğ� sert�fikayı alırlar. 

Meslek� ortaöğret�m 2 yıl sürer ve on �k�nc� 
yılsonunda d�ploma alınır. D�plomayı alanlar 
�sterlerse benzer programda b�r üst öğren�me 
doğrudan geçeb�l�r (Bakalorya programları dâh�l). 
Sınavı geçen öğrenc�lere H�nd�stan Okul Sert�fikası 
(the Ind�an School Cert�ficate), Ara Sınav Sert�fikası 

(Intermed�ate Exam�nat�on Cert�ficate) veya İler� 
Ortaöğret�m Sert�fikası, Tüm H�nd�stan Ortaöğret�m 
Okul Sert�fikası veya Meslek� Eğ�t�m Sert�fikasından 
(CVE-12) b�r� ver�l�r. Meslek� ortaöğret�m normalde 
sektöre eleman hazırlamak veya kend� �ş�n� kurmak 
�ç�n öğrenc�ler� hazırlamaktadır.

Bel�rlenen esnaf �st�hdamı �ç�n, endüstr� meslek 
enst�tüler� �le b�rl�kte 6 ay �le üç yıllık programlar 
Esnaf Eğ�t�m Programı (the Craftsmen Tra�n�ng 
Scheme) altında düzenlenmekted�r. Eğ�t�m� 
başaranlara Ulusal veya Devlet T�caret Sert�fikası 
ver�lmekted�r. Bu program çıraklık eğ�t�m programı 
değ�ld�r. Çıraklık programı yalnızca t�caret� 
kapsamayıp meslek� ve tekn�k alanlarda değ�ş�k 
sev�yelerde temel eğ�t�m 8'�nc� sınıftan başlayıp 
bakalorya dereces�ne kadar ver�lmekted�r.

Aynı zamanda esnafın eğ�t�m� altı aydan dört yıla 
kadar süren Çıraklık Eğ�t�m Programı aracılığıyla da 
yapılab�lmekted�r.

T�caret çıraklık eğ�t�m�n� başarıyla tamamlayan 
öğrenc�ler Ulusal Çıraklık Sert�fikası alırlar.

Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m
H�nd�stan'da tekn�k eğ�t�m, tekn�k alanlarda alt 
derece (sert�fika veya d�ploma) programları �le l�sans 
düzey�nde programlarda (yüksek l�sans d�ploması, 
gel�şm�ş d�ploması) yapılmaktadır.

Tekn�k eğ�t�m temel yapı �t�bar�yle pol�tekn�k veya 
kolejler�nde 3 yıllık mühend�sl�k ve teknoloj� d�ploma 
programıyla başlanmakla b�rl�kte normalde 10. sınıfın 
sonunda da başlanab�lmekted�r. Mühend�sl�k ve 
teknoloj� alanında d�ploma sah�pler� l�sans ve dört 
yıl l ık bakalorya mühend�sl�k veya teknoloj� 
programlarına �k�nc� yılda yatay geç�ş yapab�l�rler.

Bazı pol�tekn�k ve kolejler l�sans sev�yes�nde de 
eğ� t �m vermekted� r.  1 -2  y ı l  süre l �  eğ � t �m� 
tamamlayanlar post d�ploma veya �ler� düzey 
d � p l o m a  a l m a k t a  v e  b a k a l o r y a y a  g e ç � ş 
sağlanab�lmekted�r.

Yükseköğret�m
Yükseköğret�m ülkede ün�vers�teler, ün�vers�te 
sev�yes�nde kabul gören enst�tüler, kolejler ve ulusal 
öneme sah�p enst�tülerde ver�lmekted�r. Mezun 
olanlara Bakalorya dereces�, mastır dereces�, ön 
doktora veya doktora dereces� ver�lmekted�r.
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D-EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE 
MÜFREDAT

H�nd�stan’da 2000 yılında yayımlanan ulusal 
m ü f r e d a t  ç e r ç e v e s � n d e  e ğ � t � m � n  t e m e l 
kademler�nde asgar� öğrenme sev�yes� (m�n�mum 
Levels of Learn�ng) tanımlanmıştır (NORRIC, 2006).

Ulusal Müfredat Çerçeves�’ne göre akadem�k eğ�t�m 
yılı 200 gündür. Bazı eyaletlerde 180 günde eğ�t�m 
öğret�m yapılmaktadır. Okul Haz�ran ya da Temmuz 
ayında başlar Mart ya da N�san ayında sona erer. 
Okul yaz tat�l�ne g�rer ve dağlık alanlarda kış 
dönem�nde tat�l uzun sürer. Okulda günlük ders saat� 
temel eğ�t�m b�r�nc� kademes�nde 5 saat olup 4 saat� 
yüz yüze eğ�t�m� �çer�r. Temel eğ�t�m�n �k�nc� 
kademes�nde �se 6 saatt�r.

Okul Önces�
Okul önces� eğ�t�m ulusal müfredat çerçeves�nde 
tanımlandığı  g �b �  0-6 yaş aras ı  çocuklar ı 
kapsamaktadır.  Erken çocukluk eğ�t�m�/�lkokula ön 
hazırlık eğ�t�m� 2 yılı kapsamakta olup çocukları 
okula hazırlamaktadır. Okul önces� eğ�t�m devlet 
okullarında zorunlu eğ�t�m kapsamında olmayıp özel 
o k u l ö n c e s �  o k u l l a r ı n d a  z o r u n l u  e ğ � t � m 
kapsamındadır (NORRIC, 2006,p.7; UNESCO-IBE, 
2011,p.12). Ulusal Müfredat Çerçeves�’ne göre, okul 
önces� eğ�t�m kademes�nde çocuklar arasında 
sosyalleşme, çevre b�l�nc�n� teşv�k etmeye yönel�k 
grup etk�nl�kler�, oyun tekn�kler�, d�l oyunları, sayı 
oyunları ve akt�v�teler�n� �çer�r. Okuma ve yazma 
öğrenme bu aşamada yasaktır. 2005 yılında 
yayımlanan Yen� Ulusal Müfredat Çerçeves� g�r�ş 
notları, testler ve ödevler, İng�l�zce eğ�t�m� 
ver�lmes�ne �z�n verm�şt�r (NORRIC, 2006,p.7).

Okul önces�nde genell�kle 4-6 yaşlarındak� çocuklar 
eğ�t�m görmekted�r. Eğ�t�mler değ�ş�k türlerdek� 
okullarda ver�lmekted�r. Bunlar, erken çocuk eğ�t�m 
ve bakım merkez� (ECCE), hazırlık okulları, kreş ve 
anaokuludur.

Okul önces� eğ�t�m�n ver�ld�ğ� yerler:
Ÿ Kreş
Ÿ Anaokulları
Ÿ Hazırlık okulları
Ÿ Erken çocukluk bakım ve eğ�t�m merkezler� 

ECCEC)
Ÿ İlköğret�m okulları

Temel Eğ�t�m
Temel eğ�t�m altı yaşından �t�baren başlar ve 8 yıl 
olup 6-14 yaş grubunu �çermekted�r. İlk beş yıl (1-5. 
sınıf ) b�r�nc� kademedek� öğrenc�ler� 6-11 yaş 
grubunu kapsamaktadır. Temel eğ�t�m �k�nc� 
kademes� (Upper pr�mary) �se 3 yıl (6-8. sınıf) olup 11-
14 yaş grubu arasındadır. Bazı eyaletler sek�z yıllık 
t e m e l  e ğ � t � m �  5 + 3  v e y a  4 + 4  ş e k l � n d e 
kademelend�r�lerek müfredatları buna göre 
uygulanmaktadır. B�rkaç eyalette, temel eğ�t�m 
süres� 7 yıl 3+4 olab�lmekted�r. Öğrenc�ler her 
dönem�n sonunda genell�kle sınava g�rmekted�rler. 
Temel  eğ� t �m programın gel �ş t � r � lmes�  ve 
uygulanması ulusal müfredat çerçeves�ne göre 
eyalet/bölgelerce yer�ne get�r�lmekted�r (IQAS, 
2009, p. 16).

Ders saat� 40 dak�ka ve eğ�t�m öğret�m süres� �se en 
az 180 gündür. Eyalet/bölgeler ulusal müfredat 
çerçeves�ne göre programları gel�şt�rme ve 
uygulamaya yetk�lend�r�lm�şlerd�r.

Ulusal müfredat çerçeves�ne göre temel eğ�t�mde 
okutulması tavs�ye ed�len temel dersler Tablo 6’da 
ver�lm�şt�r (NORRIC, 2006,p.6-7).
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Tablo 6:  Ulusal müfredat çerçeves�ne göre temel eğ�t�mdek� kademelere göre dersler�

 

Dersler
 Temel Eğitim Birinci 

Kademe 
Temel Eğitim İkinci 

Kademe 
(3-5.Sınıf)  

Dil Bölgesel veya anadil 

Sanat Eğitimi Yaşam sanatı ve verimli 
hayat 

Öğrencinin kendi eserler 
dahil yaratıcı faaliyetlerinin 

hepsini kapsar. 

Matematik Dokunarak dünyayı 
öğrenme Bütünleşik yaklaşım 

Matematiğin temelleri ve 
geometri dahil olmak üzere, 

günlük faaliyetleri içerir.  

Yaşam ve Verimli Yaşama 
Sanatı 

Yaratıcılık, sağlık ve beden 
eğitimi, iş eğitimi, değerleri 

hatırlama 

 
Müzik, dans, tiyatro, çizim 

ve boyama, kukla, sağlık ve 
beden eğitimi, oyun ve 
spor, yoga vb. verimli 

çalışma için bütünleşik bir 
yaklaşım. 

 

Çevre Çalışmaları 

 
Deneyimlerle gerçekçi bir 

farkındalık ve çevrede 
meydana gelen olayların 

algısı ile sosyo-duygusal ve 
kültürel gelişmesine 

yardımcı olmak.  

Sağlık ve Beden Eğitimi Oyunlar ve spor, yoga, 
izcilik ve rehberlik. 

Bilim ve Teknoloji  

Bilim, yerel ve küresel 
kabulleride dikkate alarak 

tüm disiplinleri içeren temel 
kavramlar 

Sosyal Çalışmalar 

Sosyal, siyasi ve ekonomik 
Hint kültürel mirasın dahil 

olmak üzere, dünya. 
Akademik beceriler, sosyal 
beceriler ve sivil yetkinlikler. 

 

İş Eğitimi 
Çalışmaya katılımda dahil 

olmak üzere tarım ve 
teknolojik süreçler. 

Üç d�l-Bölgesel veya anad�l, 
modern h�nt d�l� ve İng�l�zce.

Temel Eğitim Birinci 
Kademe 

(1 -2. Sınıf) 

Bölgesel veya anadil

Ulusal Müfredat Çerçeves�ne göre temel eğ�t�mde zorunlu eğ�t�m kapsamında olan 1-8. sınıf temel dersler 
Tablo 7’de ver�lm�şt�r (NORRIC, 2006,p.6; IQAS, 2009,p.16; UNESCO-IBE, 2011,p.12).

(6-8. Sınıf)
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Temel eğ�t�mde yıllara göre ders saatler� Tablo 8’de 
ver�lm�şt�r. Temel olarak d�l eğ�t�m� en fazla ders 
saat�nde eğ�t�m öğret�m yapılırken matemat�k ve 

sosyal çalışmalara ayrılan zaman d�l eğ�t�m�n� tak�p 
etmekted�r (UNESCO-IBE, 2011, p.20).

Tablo 7:  Temel eğ�t�mde zorunlu eğ�t�m kapsamında olan 1-8.sınıfı temel dersler

Sınıf Dersler  

1 - 2  

·  Dil (Bölgesel veya anadil)  
·

 
Matematik  

·
 

Yaşam
 

ve verimli yaşama
 

sanatı
 

3 - 5

 

·
 

Dil (Bölgesel veya anadil)
 ·

 
Matematik

 ·

 

Çevre Çalışmaları 

 ·

 

Yaşam ve

 

verimli yaşama

 

sanatı

 

6 - 8

 

·

 

Üç dil (Bölgesel veya anadil, modern hint dili, İngilizce)
·

 

Matematik

 
·

 

Bilim ve teknoloji

 
·

 

İş Eğitimi

 
· Sanat eğitimi
· Sağlık ve beden eğitim 

Tablo 8:  Temel eğ�t�m�n yıllık ders dağıtım ç�zelges�

 
Tavsiye Edilen Derslerin %’leri ve Ders Saati 

 
 

Kademesi 
(1-5. sınıf) 

5 yıl 

Temel Eğitim İkinci Kademesi 
(6-8. sınıf) 

3 yıl 

Dersler % Yıllık Saat % Yıllık Saat 

Dil 30 240 30 320 
Sanat Eğitimi 10 80 8 100 
Matematik 15 120 12 120 
Sosyal Çalışma 20 160 12 120 
Çevre 15 120 - - 

Sağlık ve Beden Eğitimi 10 80 10 100 

Bilim - - 12 120 
Sosyal Bilimler - - 12 120 

Toplam %100 
800 

22 ders 
saat/hafta 

%100 1000 
28 ders saat/hafta 

 

Temel Eğitim B�r�nc�

Sek�z yıllık �lköğret�mden  (5+3) sonra öğrenc�ler 
Okul B�t�rme Sert�fikası alarak öğretmen ve vel� 
�şb�rl�ğ� �le akadem�k l�se veya meslek l�ses�ne 
geçmekted�r. 

Ortaöğret�m
Ortaöğret�m 9-12'nc� sınıfları �çermekte olup 4 yıllık 
müfredat uygulanmaktadır. Ortaöğret�mde temelde 
�k� kademede eğ�t�m yapılmaktadır. Ortaöğret�m 

b�r�nc� kademe (lower secondary level) 2 yıl (9 ve 10. 
sınıf ) ve ortaöğret�m �k�nc� kademede (h�gher 
secondary level) 2 yıl (11 ve 12'nc� sınıf) eğ�t�m 
yapılmaktadır.  Yaş grubu olarak 14-17 yaşı 
kapsamaktadır. Ortaöğret�m �k�nc� kademes� �se 
kend� �çer�s�nde akadem�k ve meslek� eğ�t�m olmak 
üzere �k� kategor�ye ayrılmaktadır. 
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Tablo 6:  Ulusal müfredat çerçeves�ne göre temel eğ�t�mdek� kademelere göre dersler�

 

Dersler
 Temel Eğitim Birinci 

Kademe 
Temel Eğitim İkinci 

Kademe 
(3-5.Sınıf)  

Dil Bölgesel veya anadil 

Sanat Eğitimi Yaşam sanatı ve verimli 
hayat 

Öğrencinin kendi eserler 
dahil yaratıcı faaliyetlerinin 

hepsini kapsar. 

Matematik Dokunarak dünyayı 
öğrenme Bütünleşik yaklaşım 

Matematiğin temelleri ve 
geometri dahil olmak üzere, 

günlük faaliyetleri içerir.  

Yaşam ve Verimli Yaşama 
Sanatı 

Yaratıcılık, sağlık ve beden 
eğitimi, iş eğitimi, değerleri 

hatırlama 

 
Müzik, dans, tiyatro, çizim 

ve boyama, kukla, sağlık ve 
beden eğitimi, oyun ve 
spor, yoga vb. verimli 

çalışma için bütünleşik bir 
yaklaşım. 

 

Çevre Çalışmaları 

 
Deneyimlerle gerçekçi bir 

farkındalık ve çevrede 
meydana gelen olayların 

algısı ile sosyo-duygusal ve 
kültürel gelişmesine 

yardımcı olmak.  

Sağlık ve Beden Eğitimi Oyunlar ve spor, yoga, 
izcilik ve rehberlik. 

Bilim ve Teknoloji  

Bilim, yerel ve küresel 
kabulleride dikkate alarak 

tüm disiplinleri içeren temel 
kavramlar 

Sosyal Çalışmalar 

Sosyal, siyasi ve ekonomik 
Hint kültürel mirasın dahil 

olmak üzere, dünya. 
Akademik beceriler, sosyal 
beceriler ve sivil yetkinlikler. 

 

İş Eğitimi 
Çalışmaya katılımda dahil 

olmak üzere tarım ve 
teknolojik süreçler. 

Üç d�l-Bölgesel veya anad�l, 
modern h�nt d�l� ve İng�l�zce.

Temel Eğitim Birinci 
Kademe 

(1 -2. Sınıf) 

Bölgesel veya anadil

Ulusal Müfredat Çerçeves�ne göre temel eğ�t�mde zorunlu eğ�t�m kapsamında olan 1-8. sınıf temel dersler 
Tablo 7’de ver�lm�şt�r (NORRIC, 2006,p.6; IQAS, 2009,p.16; UNESCO-IBE, 2011,p.12).

(6-8. Sınıf)
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Temel eğ�t�mde yıllara göre ders saatler� Tablo 8’de 
ver�lm�şt�r. Temel olarak d�l eğ�t�m� en fazla ders 
saat�nde eğ�t�m öğret�m yapılırken matemat�k ve 

sosyal çalışmalara ayrılan zaman d�l eğ�t�m�n� tak�p 
etmekted�r (UNESCO-IBE, 2011, p.20).

Tablo 7:  Temel eğ�t�mde zorunlu eğ�t�m kapsamında olan 1-8.sınıfı temel dersler

Sınıf Dersler  

1 - 2  

·  Dil (Bölgesel veya anadil)  
·

 
Matematik  

·
 

Yaşam
 

ve verimli yaşama
 

sanatı
 

3 - 5

 

·
 

Dil (Bölgesel veya anadil)
 ·

 
Matematik

 ·

 

Çevre Çalışmaları 

 ·

 

Yaşam ve

 

verimli yaşama

 

sanatı

 

6 - 8

 

·

 

Üç dil (Bölgesel veya anadil, modern hint dili, İngilizce)
·

 

Matematik

 
·

 

Bilim ve teknoloji

 
·

 

İş Eğitimi

 
· Sanat eğitimi
· Sağlık ve beden eğitim 

Tablo 8:  Temel eğ�t�m�n yıllık ders dağıtım ç�zelges�

 
Tavsiye Edilen Derslerin %’leri ve Ders Saati 

 
 

Kademesi 
(1-5. sınıf) 

5 yıl 

Temel Eğitim İkinci Kademesi 
(6-8. sınıf) 

3 yıl 

Dersler % Yıllık Saat % Yıllık Saat 

Dil 30 240 30 320 
Sanat Eğitimi 10 80 8 100 
Matematik 15 120 12 120 
Sosyal Çalışma 20 160 12 120 
Çevre 15 120 - - 

Sağlık ve Beden Eğitimi 10 80 10 100 

Bilim - - 12 120 
Sosyal Bilimler - - 12 120 

Toplam %100 
800 

22 ders 
saat/hafta 

%100 1000 
28 ders saat/hafta 

 

Temel Eğitim B�r�nc�

Sek�z yıllık �lköğret�mden  (5+3) sonra öğrenc�ler 
Okul B�t�rme Sert�fikası alarak öğretmen ve vel� 
�şb�rl�ğ� �le akadem�k l�se veya meslek l�ses�ne 
geçmekted�r. 

Ortaöğret�m
Ortaöğret�m 9-12'nc� sınıfları �çermekte olup 4 yıllık 
müfredat uygulanmaktadır. Ortaöğret�mde temelde 
�k� kademede eğ�t�m yapılmaktadır. Ortaöğret�m 

b�r�nc� kademe (lower secondary level) 2 yıl (9 ve 10. 
sınıf ) ve ortaöğret�m �k�nc� kademede (h�gher 
secondary level) 2 yıl (11 ve 12'nc� sınıf) eğ�t�m 
yapılmaktadır.  Yaş grubu olarak 14-17 yaşı 
kapsamaktadır. Ortaöğret�m �k�nc� kademes� �se 
kend� �çer�s�nde akadem�k ve meslek� eğ�t�m olmak 
üzere �k� kategor�ye ayrılmaktadır. 
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Ortaöğret�m eğ�t�m kurumları �se;

Ÿ Okullar
Ÿ Genç (Jun�or) kolejler�
Ÿ Pol�tekn�k (tekn�k eğ�t�m)
Ÿ Endüstr�yel eğ�t�m enst�tüsü (meslek� eğ�t�m).

Ortaöğret�m� tamamlayan öğrenc�ler, Devlet Kurulu 
tarafından veya "Tüm H�nd�stan" Kurullarının b�r� 
tarafından ver�len b�r sert�fikaya sah�p olurlar. Bu 
sert�fika kend� �ş�n� kurmaya yararken d�ğer yanda 
�se �sten�rse yükseköğret�me geç�şte kullanılır. Bu 
sert�fika sah�pler� meslek� ve tekn�k programlarını da 
endüstr� meslek enst�tüler�nde veya pol�tekn�klere 
geç�şte kullanab�lmekted�r. Sert�fika programı 
zaman �ç�nde değ�şeb�lmekted�r. 

Ortaöğret�m B�r�nc� Kademes� 
Ortaöğret�m b�r�nc� kademes� 9 ve 10'uncu sınıfları 
�çer�p �k� yıllık program uygulanmaktadır. 2000 yılı 
Ulusal Müfredat Çerçeves�ne göre ortaöğret�mde 
alınacak temel dersler Tablo 9’da ver�lm�şt�r 
(NORRIC, 2006,p.9; IQAS, 2009,p.17; UNESCO-IBE, 
2011, p.12).

Ulusal Müfredat Çerçeves�ne göre ortaöğret�m 
b�r�nc� kademes�nde okutulan haftalık ders dağılımı 
Tablo 10’da ver�lm�şt�r. Dersler 40 dak�ka olup günde 
dokuz saat ders �şlenmekted�r. Eğ�t�m süres� 40 hafta 
olarak bel�rlenmes�ne rağmen bazı eyaletlerde 30 
hafta uygulanab�lmekted�r (NORRIC, 2006,p.9; 
UNESCO-IBE, 2011, p.24).

Tablo 9:  2000 yılı ulusal müfredat çerçeves�ne göre orta
                öğret�mde alınacak temel dersler

Seviye Temel Dersler
Ortaöğretim 

Birinci 
Kademesi
(9-10.sınıf)

· Üç Dil- Bölgesel veya anadil, 
modern Hint Dili, İngilizce - Bazı 
eyaletler, Çince, Arapça, Rusça, 
Almanca, Fransızca, İspanyolca, 
Persçe dil derslerini seçmeli olarak 
okutmaktadırlar.

·

 

Matematik

·

 

Bilim ve teknoloji

·

 

İş eğitimi

·

 

Sanat eğitimi

·

 

Beden eğitimi ve sağlık

·

 
Sosyal çalışmalar
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Tam�l Nadu Eyalet�nde uygulanan ortaöğret�m b�r�nc� 
kademes�ne a�t örnek ders dağılımı Tablo 11’de 
ver�lm�şt�r (IQAS, 2009,p.18).

Merkez� Ortaöğret�m Kurulu, Ulusal Eğ�t�m ve 
Öğret�m Kaynaklarını Araştırma Konsey� bel�rled�ğ� 

çerçeveye rağmen sınavlarda 2 yabancı d�l (b�r� 
İng�l�zce olmak zorunda), matemat�k, b�l�m ve sosyal 
çalışmalar dersler� t�p�k sınav dersler� olarak 
bel�rlem�şt�r.  Bazı eyalet kurulları öğrenc�lere 
ekonom�, müz�k ve aşçılık g�b� dersler� seçmel� 
olarak tavs�ye etmekte ve öğrenc�ler� bu konularda 
desteklemekted�r (NORRIC, 2006,p.9).

Onuncu sınıfta öğrenc�ler Ortaöğret�m Merkez 
Kurulu (CBSE), H�nd�stan Okul Sert�fika Sınavı 
Konsey� (CISCE) veya Açık Öğret�m Okulları Ulusal 
Enst�tüsü’nden (NIOS) b�r�n�n organ�ze ett�ğ� 
sınavlara g�rmekted�r.

Onuncu sınıftan sonra genel olarak Tüm H�nd�stan 
Ortaöğret�m Okul Sert�fikası, H�nd�stan Ortaöğret�m 
Sert�fikası veya Ortaöğret�m Okul Sert�fikası (SCC) 
ver�lmekted�r.

Ortaöğret�m Okulundan Ayrılma Sert�fikası (The 
Secondary School Leav�ng Cert�ficate–SSLC), 
ortaöğret�m� başarıyla tamamlayan öğrenc�n�n 
mezun�yet önces� g�rd�ğ� sınavı başarması 
durumunda ver�len belged�r. Sınav konuları, d�l, 
yabancı d�l, matemat�k, sosyal çalışmaları ve b�l�m 
dersler�n� �çer�r.

Tüm H�nd�stan Ortaöğret�m Okul Sınavı (All Ind�a 
Secondary School Exam�nat�on-AISSE), Merkez� 
Kurul tarafından yürütülen ve 10. sınıf öğrenc�ler�n�n 
katıldığı sınavdır. Buradan mezun olanlar okuldan 
ayrılarak �ş ortamına veya İler� l�se programına 

Tablo 10:  Merkez� ortaöğret�m kurulunun tavs�ye ett�ğ� haftalık ders dağılım ç�zelges� ve yüzde dağılımı

Dersler Tavs�ye Ed�len Haftalık 
Ders Dağıtımı % 

7 14,58 

6 12,50 

Matematik 
Aritmetik, sayı sistemleri, trigonometri, statik, ölçme, 
grafik ve koordine geometrisi, cebir) 

7 14,58 

Bilim ve Teknoloji  
(Madde, enerji, dünyada yaşama, doğal kaynaklar, 
çevre ve evren) 

9 18,75 

Sosyal çalışmalar 9 18,75 

İş Eğitimi veya Ön Mesleki Eğitim 3+3* (6) 12,50 

Sanat Eğitimi 2 4,17 

Beden ve Sağlık Eğitimi 2 4,17 

Toplam 48 100,00 

D�l II (İng�l�zce)

D�l I  (H�ntçe)

Tablo 11:  Tam�l Nadu Eyalet�n�n ortaöğret�m b�r�nc� 
                 kademe ders dağıtım ç�zelges�

Dersler

 

Tavsiye Edilen
Haftalık Ders

Dağılımı  

Dil I  (Hintçe)

 

6

Tamil veya Diğer Bölge Dilleri

 

7

Matematik

 

7

Bilim ve Teknoloji

 

7

Sosyal Çalışmalar 6

Bilimsel Tamil 2

Bilgisayar Eğitimi 2

Beden ve Sağlık Eğitimi 2

Yaşam Oryantasyon Eğitimi 1

Toplam 40
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Ortaöğret�m eğ�t�m kurumları �se;

Ÿ Okullar
Ÿ Genç (Jun�or) kolejler�
Ÿ Pol�tekn�k (tekn�k eğ�t�m)
Ÿ Endüstr�yel eğ�t�m enst�tüsü (meslek� eğ�t�m).

Ortaöğret�m� tamamlayan öğrenc�ler, Devlet Kurulu 
tarafından veya "Tüm H�nd�stan" Kurullarının b�r� 
tarafından ver�len b�r sert�fikaya sah�p olurlar. Bu 
sert�fika kend� �ş�n� kurmaya yararken d�ğer yanda 
�se �sten�rse yükseköğret�me geç�şte kullanılır. Bu 
sert�fika sah�pler� meslek� ve tekn�k programlarını da 
endüstr� meslek enst�tüler�nde veya pol�tekn�klere 
geç�şte kullanab�lmekted�r. Sert�fika programı 
zaman �ç�nde değ�şeb�lmekted�r. 

Ortaöğret�m B�r�nc� Kademes� 
Ortaöğret�m b�r�nc� kademes� 9 ve 10'uncu sınıfları 
�çer�p �k� yıllık program uygulanmaktadır. 2000 yılı 
Ulusal Müfredat Çerçeves�ne göre ortaöğret�mde 
alınacak temel dersler Tablo 9’da ver�lm�şt�r 
(NORRIC, 2006,p.9; IQAS, 2009,p.17; UNESCO-IBE, 
2011, p.12).

Ulusal Müfredat Çerçeves�ne göre ortaöğret�m 
b�r�nc� kademes�nde okutulan haftalık ders dağılımı 
Tablo 10’da ver�lm�şt�r. Dersler 40 dak�ka olup günde 
dokuz saat ders �şlenmekted�r. Eğ�t�m süres� 40 hafta 
olarak bel�rlenmes�ne rağmen bazı eyaletlerde 30 
hafta uygulanab�lmekted�r (NORRIC, 2006,p.9; 
UNESCO-IBE, 2011, p.24).

Tablo 9:  2000 yılı ulusal müfredat çerçeves�ne göre orta
                öğret�mde alınacak temel dersler

Seviye Temel Dersler
Ortaöğretim 

Birinci 
Kademesi
(9-10.sınıf)

· Üç Dil- Bölgesel veya anadil, 
modern Hint Dili, İngilizce - Bazı 
eyaletler, Çince, Arapça, Rusça, 
Almanca, Fransızca, İspanyolca, 
Persçe dil derslerini seçmeli olarak 
okutmaktadırlar.

·

 

Matematik

·

 

Bilim ve teknoloji

·

 

İş eğitimi

·

 

Sanat eğitimi

·

 

Beden eğitimi ve sağlık

·

 
Sosyal çalışmalar
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Tam�l Nadu Eyalet�nde uygulanan ortaöğret�m b�r�nc� 
kademes�ne a�t örnek ders dağılımı Tablo 11’de 
ver�lm�şt�r (IQAS, 2009,p.18).

Merkez� Ortaöğret�m Kurulu, Ulusal Eğ�t�m ve 
Öğret�m Kaynaklarını Araştırma Konsey� bel�rled�ğ� 

çerçeveye rağmen sınavlarda 2 yabancı d�l (b�r� 
İng�l�zce olmak zorunda), matemat�k, b�l�m ve sosyal 
çalışmalar dersler� t�p�k sınav dersler� olarak 
bel�rlem�şt�r.  Bazı eyalet kurulları öğrenc�lere 
ekonom�, müz�k ve aşçılık g�b� dersler� seçmel� 
olarak tavs�ye etmekte ve öğrenc�ler� bu konularda 
desteklemekted�r (NORRIC, 2006,p.9).

Onuncu sınıfta öğrenc�ler Ortaöğret�m Merkez 
Kurulu (CBSE), H�nd�stan Okul Sert�fika Sınavı 
Konsey� (CISCE) veya Açık Öğret�m Okulları Ulusal 
Enst�tüsü’nden (NIOS) b�r�n�n organ�ze ett�ğ� 
sınavlara g�rmekted�r.

Onuncu sınıftan sonra genel olarak Tüm H�nd�stan 
Ortaöğret�m Okul Sert�fikası, H�nd�stan Ortaöğret�m 
Sert�fikası veya Ortaöğret�m Okul Sert�fikası (SCC) 
ver�lmekted�r.

Ortaöğret�m Okulundan Ayrılma Sert�fikası (The 
Secondary School Leav�ng Cert�ficate–SSLC), 
ortaöğret�m� başarıyla tamamlayan öğrenc�n�n 
mezun�yet önces� g�rd�ğ� sınavı başarması 
durumunda ver�len belged�r. Sınav konuları, d�l, 
yabancı d�l, matemat�k, sosyal çalışmaları ve b�l�m 
dersler�n� �çer�r.

Tüm H�nd�stan Ortaöğret�m Okul Sınavı (All Ind�a 
Secondary School Exam�nat�on-AISSE), Merkez� 
Kurul tarafından yürütülen ve 10. sınıf öğrenc�ler�n�n 
katıldığı sınavdır. Buradan mezun olanlar okuldan 
ayrılarak �ş ortamına veya İler� l�se programına 

Tablo 10:  Merkez� ortaöğret�m kurulunun tavs�ye ett�ğ� haftalık ders dağılım ç�zelges� ve yüzde dağılımı

Dersler Tavs�ye Ed�len Haftalık 
Ders Dağıtımı % 

7 14,58 

6 12,50 

Matematik 
Aritmetik, sayı sistemleri, trigonometri, statik, ölçme, 
grafik ve koordine geometrisi, cebir) 

7 14,58 

Bilim ve Teknoloji  
(Madde, enerji, dünyada yaşama, doğal kaynaklar, 
çevre ve evren) 

9 18,75 

Sosyal çalışmalar 9 18,75 

İş Eğitimi veya Ön Mesleki Eğitim 3+3* (6) 12,50 

Sanat Eğitimi 2 4,17 

Beden ve Sağlık Eğitimi 2 4,17 

Toplam 48 100,00 

D�l II (İng�l�zce)

D�l I  (H�ntçe)

Tablo 11:  Tam�l Nadu Eyalet�n�n ortaöğret�m b�r�nc� 
                 kademe ders dağıtım ç�zelges�

Dersler

 

Tavsiye Edilen
Haftalık Ders

Dağılımı  

Dil I  (Hintçe)

 

6

Tamil veya Diğer Bölge Dilleri

 

7

Matematik

 

7

Bilim ve Teknoloji

 

7

Sosyal Çalışmalar 6

Bilimsel Tamil 2

Bilgisayar Eğitimi 2

Beden ve Sağlık Eğitimi 2

Yaşam Oryantasyon Eğitimi 1

Toplam 40
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katılmaktadır. Sınav Mart ya da N�san ayında 
yapılmaktadır.  Dersler �se; İng�l�zce, D�l (Anad�l veya 
İng�l�zce), Matemat�k, B�l�m, Sosyal B�l�mler (Tar�h, 
Vatandaşlık, Coğrafya ve Afet Yönet�m�). 

Başarılı olan öğrenc�lere Ortaöğret�mden Ayrılma 
Sert �fikası  (10.sını f )  ver� l � r.  Bu sert �fika � le 
yükseköğret�me devam ed�l�r.

Ortaöğret�m�n b�r�nc� kademes� sonrası sah�p 
olunab�lecek sert�fikalar:

Ÿ Tüm H�nd�stan Ortaöğret�m Okulu Sert�fikası
Ÿ Delh� Ortaöğret�m Okul Belges�
Ÿ Matr�culat�on Sınavı
Ÿ H�nd�stan Ortaöğret�m Sert�fikası
Ÿ Ortaöğret�m Okul Sert�fikası
Ÿ Ortaöğret�m Okuldan Ayrılma Sert�fikası
Ÿ Anglo-H�nt L�se Sınav Sert�fikası

Ortaöğret�m İk�nc� Kademes�
Ortaöğret�m (�ler� ortaöğret�m) l�selerde ve 
kolejlerde ver�lmekted�r. Bu eğ�t�mde 10 uncu yıl 
sonunda 11 ve 12 nc� sınıfı kapsayan 2 yıllık müfredat 
uygulanmaktadır. Ortaöğret�mde meslek� ve 
akadem�k eğ�t�m olarak �k� farklı türde ver�lmekted�r. 
Akadem�k  eğ � t �mde yüksekoku l la ra  veya 
ün�vers�teye hazırlanmak �ç�n eğ�t�m programları 
düzenlen�rken, meslek� eğ�t�mde  �se öğrenc�ler� 
mesleğe hazırlamak veya da  meslek� b�r üst 
öğren�me hazırlamak amaçlanmıştır. Meslek� üst 
öğren�n pol�tekn�k okulları veya endüstr� eğ�t�m 
enst�tüler�nde yapılmaktadır. 2000 yılı ulusal 
müfredat çerçeves�ne göre �ler� ortaöğret�m dersler� 
Tab lo  12 ’de  ver � lm �ş t � r.  Akadem�k  yönde 
hazırlananlara, hazırlık dersler� yüzde 40, seçmel� 
ders ler  � se  yüzde 60’d ı r.  Mes lek �  yönde 
hazırlananlar, genel hazırlık kursları, d�l kursları ve 
sağlık ve beden eğ�t�m� dersler� yüzde %30, meslek� 
seçmel� dersler �se %70 c�varındadır.

Akadem�k İler� Ortaöğret�m
Ortaöğret�m �k�nc� kademe akadem�k eğ�t�m�n 12’nc� 
yılın sonunda kamu sınavı yapılmaktadır. Sınav, 
devlet veya ayrı ayrı Tüm H�nd�stan Ortaöğret�m 
Okul Sert�fikası,  H�nd�stan Ortaöğret�m Sert�fikası 
veya Ortaöğret�m Okul Sert�fika (SCC) tarafından 
yapılmaktadır. Öğrenc�ler sınavı geçerlerse 
kurumun verd�ğ� sert�fikayı alırlar. 

Meslek� Ortaöğret�m
Meslek� ortaöğret�m�n amacı, sektöre eleman 
yet�şt�rmek veya öğrenc�y� kend� �ş�n� kurmak �ç�n 
hazırlamaktır. H�nd�stan’da meslek� eğ�t�m 2 yıl sürer 
ve öğrenc�ler on �k�nc� yılı tamamlayınca d�plomasını 
al ır lar. D�plomayı alanlar �sterlerse benzer 
programda b�r üst öğren�me doğrudan geçeb�l�r 
(Bakalorya programları dah�l). Sınavı geçen 
öğrenc�lere H�nd�stan Okul Sert�fikası (the Ind�an 
School  Cer t �fica te ) ,  Ara  s ınav  Ser t �fikas ı 
(Intermed�ate Exam�nat�on Cert�ficate) veya İler� 

Ortaöğret�m Sert�fikası, Tüm H�nd�stan Ortaöğret�m 
O k u l  S e r t � fi k a s ı  v e y a  M e s l e k �  E ğ � t � m 
Sert�fikasından(CVE-12) b�r� ver�l�r. 

Bel�rlenen esnaf �st�hdamı �ç�n, endüstr� meslek� 
eğ�t�m enst�tüler�yle b�rl�kte 6 ay �le üç yıl arası 
programlar, Esnaf Eğ�t�m Programı (The Craftsmen 
Tra�n�ng Scheme) altında düzenlenmekted�r. Eğ�t�m� 
başaranlara Ulusal veya Devlet T�caret Sert�fikası 
ver�lmekted�r.

Aynı zamanda esnafın eğ�t�m� altı aydan dört yıla 
kadar süren Çıraklık Eğ�t�m Programı aracılığıyla da 
yapılab�lmekted�r.

T�caret çıraklık eğ�t�m�n� başarıyla tamamlayan 
öğrenc�ler Ulusal Çıraklık Sert�fikası almaktadır.

Ortaöğret�m İk�nc� Kademes�nde (İler� akadem�k 
ortaöğret�m) eğ�t�m- öğret�m 11 ve 12 nc� sınıfları 
kapsamaktadır. Ortaöğret�m b�r�nc� kademede 
mezun olanların yoğun olarak katıldığı ve b�r üst 
öğren�me ve meslek yüksekokulu/kolejlere devam 
etmek �steyenlere açık b�r eğ�t�md�r. Akadem�k 
ortaöğret�mde temel dersler; d�l ve edeb�yat, �ş 
eğ�t�m�, sağlık ve beden eğ�t�m�, oyun ve spor 
dersler�nden oluşmaktadır. Bu dersler uygulanan 
programın % 30’unu kapsamaktadır. Seçmel� dersler 
�se  % 70 oranındadır.

2000 Ulusal Müfredat Çerçeves�ne göre Akadem�k 
İlerleme (11-12.sınıf) temel ve seçmel� dersler Tablo 
12’de ver�lm�şt�r (IQAS, 2009,p.19).
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Tablo 12: 2000 Ulusal Müfredat Çerçeves�ne göre Akadem�k İlerleme (11-12.sınıf) temel ve seçmel� dersler

Dersler 
 

Zorunlu Dersler 
  D�l ve edeb�yat

İş eğ�t�m�
Sağlık ve beden eğ�t�m�, oyun, spor

 

Seçmeli Dersler

Merkezi veya Eyalet Kurulunca aşağıdaki derslerde üçünün seçilmesi (% 70) 
 
Modern Hint Dili ve Edebiyatı 
Sanskrit Dili ve Edebiyatı 
Klasik diller ve edebiyatı 
İngilizce (akademik ve uzman) 
Diğer yabancı diller 
Fizik 
Kimya 
Biyoloji 
Matematik 
Bilgisayar Bilimi 
Jeoloji 
Siyaset Bilimi 
Coğrafya 
Ekonomi 
Geçmiş 
Sosyoloji 
Psikoloji 
Felsefe 
Güzel Sanatlar 
Heykel 
Enstrümantal Müzik 
Vokal Müzik 
Ana Bilim 
Muhasebe 
İşletme Araştırmaları 
Mühendislik Çizim  

 Ulusal Müfredat Çerçeves�nde H�nd�stan’da ortaöğret�m �k�nc� kademes�nde (akadem�k- 11 ve 12.sınıf) tavs�ye ed�len haftalık ders dağıtım 
Tablo 13’de ver�lm�şt�r (IQAS, 2009,p.21; Sen�or School Curr�culum,2010,p.26-27).
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katılmaktadır. Sınav Mart ya da N�san ayında 
yapılmaktadır.  Dersler �se; İng�l�zce, D�l (Anad�l veya 
İng�l�zce), Matemat�k, B�l�m, Sosyal B�l�mler (Tar�h, 
Vatandaşlık, Coğrafya ve Afet Yönet�m�). 

Başarılı olan öğrenc�lere Ortaöğret�mden Ayrılma 
Sert �fikası  (10.sını f )  ver� l � r.  Bu sert �fika � le 
yükseköğret�me devam ed�l�r.

Ortaöğret�m�n b�r�nc� kademes� sonrası sah�p 
olunab�lecek sert�fikalar:

Ÿ Tüm H�nd�stan Ortaöğret�m Okulu Sert�fikası
Ÿ Delh� Ortaöğret�m Okul Belges�
Ÿ Matr�culat�on Sınavı
Ÿ H�nd�stan Ortaöğret�m Sert�fikası
Ÿ Ortaöğret�m Okul Sert�fikası
Ÿ Ortaöğret�m Okuldan Ayrılma Sert�fikası
Ÿ Anglo-H�nt L�se Sınav Sert�fikası

Ortaöğret�m İk�nc� Kademes�
Ortaöğret�m (�ler� ortaöğret�m) l�selerde ve 
kolejlerde ver�lmekted�r. Bu eğ�t�mde 10 uncu yıl 
sonunda 11 ve 12 nc� sınıfı kapsayan 2 yıllık müfredat 
uygulanmaktadır. Ortaöğret�mde meslek� ve 
akadem�k eğ�t�m olarak �k� farklı türde ver�lmekted�r. 
Akadem�k  eğ � t �mde yüksekoku l la ra  veya 
ün�vers�teye hazırlanmak �ç�n eğ�t�m programları 
düzenlen�rken, meslek� eğ�t�mde  �se öğrenc�ler� 
mesleğe hazırlamak veya da  meslek� b�r üst 
öğren�me hazırlamak amaçlanmıştır. Meslek� üst 
öğren�n pol�tekn�k okulları veya endüstr� eğ�t�m 
enst�tüler�nde yapılmaktadır. 2000 yılı ulusal 
müfredat çerçeves�ne göre �ler� ortaöğret�m dersler� 
Tab lo  12 ’de  ver � lm �ş t � r.  Akadem�k  yönde 
hazırlananlara, hazırlık dersler� yüzde 40, seçmel� 
ders ler  � se  yüzde 60’d ı r.  Mes lek �  yönde 
hazırlananlar, genel hazırlık kursları, d�l kursları ve 
sağlık ve beden eğ�t�m� dersler� yüzde %30, meslek� 
seçmel� dersler �se %70 c�varındadır.

Akadem�k İler� Ortaöğret�m
Ortaöğret�m �k�nc� kademe akadem�k eğ�t�m�n 12’nc� 
yılın sonunda kamu sınavı yapılmaktadır. Sınav, 
devlet veya ayrı ayrı Tüm H�nd�stan Ortaöğret�m 
Okul Sert�fikası,  H�nd�stan Ortaöğret�m Sert�fikası 
veya Ortaöğret�m Okul Sert�fika (SCC) tarafından 
yapılmaktadır. Öğrenc�ler sınavı geçerlerse 
kurumun verd�ğ� sert�fikayı alırlar. 

Meslek� Ortaöğret�m
Meslek� ortaöğret�m�n amacı, sektöre eleman 
yet�şt�rmek veya öğrenc�y� kend� �ş�n� kurmak �ç�n 
hazırlamaktır. H�nd�stan’da meslek� eğ�t�m 2 yıl sürer 
ve öğrenc�ler on �k�nc� yılı tamamlayınca d�plomasını 
al ır lar. D�plomayı alanlar �sterlerse benzer 
programda b�r üst öğren�me doğrudan geçeb�l�r 
(Bakalorya programları dah�l). Sınavı geçen 
öğrenc�lere H�nd�stan Okul Sert�fikası (the Ind�an 
School  Cer t �fica te ) ,  Ara  s ınav  Ser t �fikas ı 
(Intermed�ate Exam�nat�on Cert�ficate) veya İler� 

Ortaöğret�m Sert�fikası, Tüm H�nd�stan Ortaöğret�m 
O k u l  S e r t � fi k a s ı  v e y a  M e s l e k �  E ğ � t � m 
Sert�fikasından(CVE-12) b�r� ver�l�r. 

Bel�rlenen esnaf �st�hdamı �ç�n, endüstr� meslek� 
eğ�t�m enst�tüler�yle b�rl�kte 6 ay �le üç yıl arası 
programlar, Esnaf Eğ�t�m Programı (The Craftsmen 
Tra�n�ng Scheme) altında düzenlenmekted�r. Eğ�t�m� 
başaranlara Ulusal veya Devlet T�caret Sert�fikası 
ver�lmekted�r.

Aynı zamanda esnafın eğ�t�m� altı aydan dört yıla 
kadar süren Çıraklık Eğ�t�m Programı aracılığıyla da 
yapılab�lmekted�r.

T�caret çıraklık eğ�t�m�n� başarıyla tamamlayan 
öğrenc�ler Ulusal Çıraklık Sert�fikası almaktadır.

Ortaöğret�m İk�nc� Kademes�nde (İler� akadem�k 
ortaöğret�m) eğ�t�m- öğret�m 11 ve 12 nc� sınıfları 
kapsamaktadır. Ortaöğret�m b�r�nc� kademede 
mezun olanların yoğun olarak katıldığı ve b�r üst 
öğren�me ve meslek yüksekokulu/kolejlere devam 
etmek �steyenlere açık b�r eğ�t�md�r. Akadem�k 
ortaöğret�mde temel dersler; d�l ve edeb�yat, �ş 
eğ�t�m�, sağlık ve beden eğ�t�m�, oyun ve spor 
dersler�nden oluşmaktadır. Bu dersler uygulanan 
programın % 30’unu kapsamaktadır. Seçmel� dersler 
�se  % 70 oranındadır.

2000 Ulusal Müfredat Çerçeves�ne göre Akadem�k 
İlerleme (11-12.sınıf) temel ve seçmel� dersler Tablo 
12’de ver�lm�şt�r (IQAS, 2009,p.19).
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Tablo 12: 2000 Ulusal Müfredat Çerçeves�ne göre Akadem�k İlerleme (11-12.sınıf) temel ve seçmel� dersler

Dersler 
 

Zorunlu Dersler 
  D�l ve edeb�yat

İş eğ�t�m�
Sağlık ve beden eğ�t�m�, oyun, spor

 

Seçmeli Dersler

Merkezi veya Eyalet Kurulunca aşağıdaki derslerde üçünün seçilmesi (% 70) 
 
Modern Hint Dili ve Edebiyatı 
Sanskrit Dili ve Edebiyatı 
Klasik diller ve edebiyatı 
İngilizce (akademik ve uzman) 
Diğer yabancı diller 
Fizik 
Kimya 
Biyoloji 
Matematik 
Bilgisayar Bilimi 
Jeoloji 
Siyaset Bilimi 
Coğrafya 
Ekonomi 
Geçmiş 
Sosyoloji 
Psikoloji 
Felsefe 
Güzel Sanatlar 
Heykel 
Enstrümantal Müzik 
Vokal Müzik 
Ana Bilim 
Muhasebe 
İşletme Araştırmaları 
Mühendislik Çizim  

 Ulusal Müfredat Çerçeves�nde H�nd�stan’da ortaöğret�m �k�nc� kademes�nde (akadem�k- 11 ve 12.sınıf) tavs�ye ed�len haftalık ders dağıtım 
Tablo 13’de ver�lm�şt�r (IQAS, 2009,p.21; Sen�or School Curr�culum,2010,p.26-27).
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Tablo 13:  Ortaöğret�m �k�nc� kademe (İler� ortaöğret�m) akadem�k eğ�t�m�n haftalık tavs�ye ed�len ders dağıtımı

Dersler Tavsiye Edilen  
Ders Saati Seçilecek Dersler 

Dil I  7 

Hintçe, İngilizce, Assamese, Bengali, Gujarati, 
Kashmiri, Kannada, Marathi, Malayalam, Manipuri, 
Oriya, Punjabi, Sindhi, Tamilce, Telugu, Urdu 
Sanskrit, Arapça, Persce, Limboo, Lepcha, Bhutia, 
Nepalce, Tibetçe  

Dil II  7 Fransızca, Almanca, Portekizce, Rusça ve İspanyolça  

Seçmeli I  8 
Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Mühendislik Çizimi, 
Ekonomik, Politika Bilimi, Tarih, İş Çalışması, 
Muhasebe, Ev Bilimi, Görsel sanatlar, Tarım, 
Bilgisayar Bilimi, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Beden 
Eğitimi, Müzik ve Dans  

Mesleki Kurs 8 

Seçmeli III  8 

Genel Çalışmalar/ Genel Hazırlık 
Kursuna 3  

Çalışma Deneyimi 2+2  

Beden ve Sağlık Eğitimi 2 (2 saat okul dışında harcanmaktadır)  

Toplam  47  

Tablo 14: Ortaöğret�m �k�nc� kademe Tam�l Nanu eyalet�nde uygulanan ders dağıtımı

GRUP
 

DERSLER
 

Grup I: Tamil Dili 

Hindi
 

Kannada
 

Telugu
 

Malayalam
 

Urdu
 

Gujarati  
Sanskrit  
Arabic  
Persian  
French  
German  
Latin  

Grup II: İngilizce  

Grup III: Seçmeli Dersler
 

 (İleri Ortaöğretim Sınavında seçmeli derslerden 
4 dersi seçerler)

 

Matematik  
Fizik Kimya  Biyoloji-Hayvan Bilimi

 Biyoloji –
 
Botonik

 Tarih
 Coğrafya

 Muhasebe
 Ticaret

 Ekonomi
  

Ortaöğret�m �k�nc� kademes� (İler� ortaöğret�m) Tam�l Nanu eyalet�n�n ders dağıtım ç�zelges� Tablo 14’te 
sunulmuştur (IQAS, 2009,p.21).
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Ortaöğret�m İk�nc� Kademe (İler� Ortaöğret�m) 
Sert�fikaları
Ortaöğret�m� tamamlayan öğrenc�ler, devlet kurulu 
tarafından veya "Tüm H�nd�stan" kurullarının b�r� 
tarafından ver�len b�r sert�fikaya sah�p olurlar. Bu 
sert�fika �le kend� �ş�n� kurarken d�ğer yandan �sterse 
yükseköğret�me geç�şte kullanab�lmekted�r. Bu 
sert�fika sah�pler� meslek� ve tekn�k programlarını da 
endüstr� meslek� eğ�t�m enst�tüler�nde veya 
pol�tekn�klere geç�şte kullanılab�lmekted�r. Sert�fika 
programı zaman �ç�nde değ�şeb�lmekted�r. Sert�fika 
�s�mler� aşağıda ver�lm�şt�r

İler� ortaöğret�m tamamlayan öğrenc�ler, devlet 
kurulu tarafından veya tüm H�nd�stan �ç�n eğ�t�m 
kurullarının b�r� tarafından ver�len b�r dış sınavını b�r 
sert�fikayı almaya hak kazanır. Bu sert�fika ün�vers�te 
programına kabulde kullanılmaktadır veya da 
�st�hdama geç�şte kullanılır. Yüksek ortaöğret�m 
sert�fikalarının �s�mler� devletlerarasında ve zaman 
�ç�nde değ�ş�r.

12'nc� sınıf sınavları �ç�n t�p�k konu alanları şunlardır:

Ÿ Beşer� B�l�mler (İng�l�zce, matemat�k, ekonom�,  
ps�koloj�, sosyoloj�, edeb�yat ve d�l);

Ÿ B�l�m (İng�l�zce, matemat�k, fiz�k, k�mya, b�yoloj�  
b�lg�sayar b�l�m� ve elektron�k);

Ÿ T�caret (İng�l�zce, matemat�k, t�caret, ekonom� 
hesapları, sekreterl�k uygulama ve d�l)

Sertifikanın Orijinal Adı

CBSE 

All-India Senior School Certificate 

Delhi Senior School Certificate Delhi Ortaöğretim Okul Belgesi 

(All-India) Higher Secondary 
Examination Part II Hindistan Ortaöğretim Sınavı  II Kısım 

CISCE 
Indian School Certificate Hindistan Okul Sertifikası 

Mesleki Eğitim Sertifikası -12 Yıl 

NIOS Senior Secondary Certificate İleri Ortaöğretim Okul Sertifikası 

Eyalet Kurulları 

State Boards Higher Secondary 
(School) Certificate İleri Ortaöğretim Okul Eyalet Kurulu Sertifikası 

Intermediate Examination Certificate Orta Düzey Sınav Sertifikası 

Pre-University Examination Certificate Ön Üniversite Sınavı Sertifikası 

Pre-Degree Examination Certificate Ön Derece Sınav Sertifikası 

 

Sert�fika Adı

Cert�ficate of Vocat�onal Educat�on 
- Year 12

Türkçe Adı

Tüm H�nd�stan Ortaöğret�m Okulu Sert�fika

Tablo 15: Ortaöğret�mde ver�len sert�fikalar
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Tablo 13:  Ortaöğret�m �k�nc� kademe (İler� ortaöğret�m) akadem�k eğ�t�m�n haftalık tavs�ye ed�len ders dağıtımı

Dersler Tavsiye Edilen  
Ders Saati Seçilecek Dersler 

Dil I  7 

Hintçe, İngilizce, Assamese, Bengali, Gujarati, 
Kashmiri, Kannada, Marathi, Malayalam, Manipuri, 
Oriya, Punjabi, Sindhi, Tamilce, Telugu, Urdu 
Sanskrit, Arapça, Persce, Limboo, Lepcha, Bhutia, 
Nepalce, Tibetçe  

Dil II  7 Fransızca, Almanca, Portekizce, Rusça ve İspanyolça  

Seçmeli I  8 
Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Mühendislik Çizimi, 
Ekonomik, Politika Bilimi, Tarih, İş Çalışması, 
Muhasebe, Ev Bilimi, Görsel sanatlar, Tarım, 
Bilgisayar Bilimi, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Beden 
Eğitimi, Müzik ve Dans  

Mesleki Kurs 8 

Seçmeli III  8 

Genel Çalışmalar/ Genel Hazırlık 
Kursuna 3  

Çalışma Deneyimi 2+2  

Beden ve Sağlık Eğitimi 2 (2 saat okul dışında harcanmaktadır)  

Toplam  47  

Tablo 14: Ortaöğret�m �k�nc� kademe Tam�l Nanu eyalet�nde uygulanan ders dağıtımı

GRUP
 

DERSLER
 

Grup I: Tamil Dili 

Hindi
 

Kannada
 

Telugu
 

Malayalam
 

Urdu
 

Gujarati  
Sanskrit  
Arabic  
Persian  
French  
German  
Latin  

Grup II: İngilizce  

Grup III: Seçmeli Dersler
 

 (İleri Ortaöğretim Sınavında seçmeli derslerden 
4 dersi seçerler)

 

Matematik  
Fizik Kimya  Biyoloji-Hayvan Bilimi

 Biyoloji –
 
Botonik

 Tarih
 Coğrafya

 Muhasebe
 Ticaret

 Ekonomi
  

Ortaöğret�m �k�nc� kademes� (İler� ortaöğret�m) Tam�l Nanu eyalet�n�n ders dağıtım ç�zelges� Tablo 14’te 
sunulmuştur (IQAS, 2009,p.21).
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Ortaöğret�m İk�nc� Kademe (İler� Ortaöğret�m) 
Sert�fikaları
Ortaöğret�m� tamamlayan öğrenc�ler, devlet kurulu 
tarafından veya "Tüm H�nd�stan" kurullarının b�r� 
tarafından ver�len b�r sert�fikaya sah�p olurlar. Bu 
sert�fika �le kend� �ş�n� kurarken d�ğer yandan �sterse 
yükseköğret�me geç�şte kullanab�lmekted�r. Bu 
sert�fika sah�pler� meslek� ve tekn�k programlarını da 
endüstr� meslek� eğ�t�m enst�tüler�nde veya 
pol�tekn�klere geç�şte kullanılab�lmekted�r. Sert�fika 
programı zaman �ç�nde değ�şeb�lmekted�r. Sert�fika 
�s�mler� aşağıda ver�lm�şt�r

İler� ortaöğret�m tamamlayan öğrenc�ler, devlet 
kurulu tarafından veya tüm H�nd�stan �ç�n eğ�t�m 
kurullarının b�r� tarafından ver�len b�r dış sınavını b�r 
sert�fikayı almaya hak kazanır. Bu sert�fika ün�vers�te 
programına kabulde kullanılmaktadır veya da 
�st�hdama geç�şte kullanılır. Yüksek ortaöğret�m 
sert�fikalarının �s�mler� devletlerarasında ve zaman 
�ç�nde değ�ş�r.

12'nc� sınıf sınavları �ç�n t�p�k konu alanları şunlardır:

Ÿ Beşer� B�l�mler (İng�l�zce, matemat�k, ekonom�,  
ps�koloj�, sosyoloj�, edeb�yat ve d�l);

Ÿ B�l�m (İng�l�zce, matemat�k, fiz�k, k�mya, b�yoloj�  
b�lg�sayar b�l�m� ve elektron�k);

Ÿ T�caret (İng�l�zce, matemat�k, t�caret, ekonom� 
hesapları, sekreterl�k uygulama ve d�l)

Sertifikanın Orijinal Adı

CBSE 

All-India Senior School Certificate 

Delhi Senior School Certificate Delhi Ortaöğretim Okul Belgesi 

(All-India) Higher Secondary 
Examination Part II Hindistan Ortaöğretim Sınavı  II Kısım 

CISCE 
Indian School Certificate Hindistan Okul Sertifikası 

Mesleki Eğitim Sertifikası -12 Yıl 

NIOS Senior Secondary Certificate İleri Ortaöğretim Okul Sertifikası 

Eyalet Kurulları 

State Boards Higher Secondary 
(School) Certificate İleri Ortaöğretim Okul Eyalet Kurulu Sertifikası 

Intermediate Examination Certificate Orta Düzey Sınav Sertifikası 

Pre-University Examination Certificate Ön Üniversite Sınavı Sertifikası 

Pre-Degree Examination Certificate Ön Derece Sınav Sertifikası 

 

Sert�fika Adı

Cert�ficate of Vocat�onal Educat�on 
- Year 12

Türkçe Adı

Tüm H�nd�stan Ortaöğret�m Okulu Sert�fika

Tablo 15: Ortaöğret�mde ver�len sert�fikalar
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Genel ortaöğret�mde 2013/2014 eğ�t�m öğret�m 
yılında, 102.558 okulda 133.845 m�lyon öğrenc� 
eğ�t�m ve öğret�me katılmıştır.

Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m
H�nd�stan’da meslek� eğ�t�m �k� farklı şek�lde 
ver�lmekted�r. Örgün meslek� eğ�t�m ortaöğret�m�n 
sonrası (10'nc� sınıftan sonra) �ler� ortaöğret�m 11 ve 
12'�nc� sınıflarda ver�lmekted�r. Okul s�stem�n�n 
dışında, meslek� eğ�t�m enst�tüsünde program 
tabanl ı  eğ� t �m programlar ı  sunulmaktadır. 
Sonrasında �se esnaf ve zanaatkârlar �ç�n 3 yıl �le altı 
aylık çeş�tl� programlar uygulanmaktadır. G�r�ş 
yeterl�l�ğ� sek�z�nc� sınıftan on �k�nc� sınıfa kadar 
mesleğ�n özell�kler�ne göre düzenlenmekted�r.

Eğ�t�m endüstr� meslek� eğ�t�m enst�tüler�nde / 
endüstr� eğ�t�m merkezler�nde ve pol�tekn�klerde 
ver�lmekted�r. Eğer meslek� eğ�t�m 11'�nc� sınıfta 
başlamış �se örgün eğ�t�m �çer�s�nde üç yıl sürerken 
meslek� eğ�t�m mesleğ�n özell�ğ�ne göre 1-3 yıl 
arasında sürmekted�r. Meslek� eğ�t�mde d�ğer 
sorumlu b�r�mler İnsan Kaynakları Gel�şt�rme 
Bakanlığı ve Çalışma ve İst�hdam Bakanlığı (M�n�stry 
of Labour and Employment-MoLE)’dır (Santosh 
Mehrotra, Rav� Raman, Neha Kumra, Kala�yarasan, 
Dan�ela Röß,2014,p.36). 

Şek�l 2’de meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m 
s�stem� bas�tleşt�r�lm�ş şek�lde sunulmuştur (Santosh 
Mehrotra, Rav� Raman, Neha Kumra, Kala�yarasan, 
Dan�ela Röß,2014,p.38).

Şek�l 2: Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m s�stem� 

D�ğer b�rçok gel�şmekte olan ülkede olduğu g�b� 
İnsan Kaynakları Gel�şt�rme Bakanlığı ve Çalışma ve 
İst�hdam Bakanlığı sorumluluğunda olması �k� farklı 
gücün meslek� eğ�t�me katkı vermes� �le b�rl�kte 
genell �kle koord�nasyonda büyük sıkıntı lar 
yaşanmaktadır.

Çalışma ve İst�hdam Bakanlığı, endüstr� meslek� 
eğ�t�m enst�tüler� �le b�rl�kte zanaatkâr eğ�t�m 
programı (Craftsmen Tra�n�ng Scheme- CTS) 
mezunları �le çıraklık programlarının düzenlemes�n� 
yapar. Zanaatkâr eğ�t�m programının ana hedefi, 
kend� �ht�yaçlarına göre sanay�ye yetenekl� ustalar 

sağlamanın yanı sıra onlara staj yaptırarak eğ�t�ml� 
gençlere �st�hdam olanakları sağlamaktır.  

Zanaatkâr eğ�t�m programı altında kamu ve özel 
endüstr� meslek enst�tüler� tarafından endüstr� 
t�caret�ne odaklanılmaktadır. Ulusal Meslek� Eğ�t�m 
Kurulu (Nat�onal Counc�l for Vocat�onal Tra�n�ng-
NCVT) h�mayes�nde endüstr� meslek� eğ�t�m 
enst�tüler�n�n programlarının testler�n� başarı �le 
tamamlayan öğrenc�ler, Ulusal T�caret Sert�fikası 
( N a t � o n a l  Tr a d e  C e r t � fi c a t e )  a l m a y a  h a k 
kazanmaktadır (Santosh Mehrotra, Rav� Raman, 
Neha Kumra, Kala�yarasan, Dan�ela Röß,2014,p 37).

HİNDİSTAN MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİ

Yaş Yıl Akadem�k Tekn�k Meslek�

19-21

17-18  11-12

15-16  9-10

6-14  1-8

Kaynak: World Bank 2007

B�l�m Adamları

Mühend�sler Teknologlar

Tekn�syenler

Zanaatkarlar

Bel�rl� Becer�ler� Olmayanlar

Doktora 
Programları

Mastır 
Programları

Ün�vers�te
L�sans

3-4 Yıllık Program

İler�
Ortaöğret�m

Genel Ortaöğret�m
Kurul Sınavı
Sert�fikası

Meslek�
Ortaöğret�m

Pol�tekn�kler
3 Yıllık

D�ploma

Mühend�sl�k
Kolejler�

İler� Eğ�t�m Enst�tüler�
Merkez� Eğ�t�m Enst�tüler�
Yabancı Eğ�t��m Enst�tüler�

Endüstr�yel
Eğ�t�m Enst�tüler� 
1-2 yıl Zanaatker

İst�hdam ve Eğ�t�m
Genel Müdürlüğü

Sert�fikası

Çıraklık
2-4 Yıl

Sert�fika

Temel Eğ�t�m Sert�fikası
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Başarılı çırak eğ�t�m�nden sonra, kurs�yerler Tüm 
H�nd�stan T�caret Test�ne (the All Ind�a Trade Test-
AITT) g�rerler. Bu sınavı başarı �le geçenlere Ulusal 
Meslek� Eğ�t�m Konsey� (Nat�onal Counc�l for 
Vocat�onal Tra�n�ng-NCVT) tarafından sert�fika ver�l�r. 
Bakanlık altında başka b�r eğ�t�m düzen� �se 
Becer�ler� Gel�şt�rme G�r�ş�m� Programı (the Sk�lls 
Development In�t�at�ve Scheme-SDIS)'dır. İşç�ler�n 
becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n eğ�t�m almadan 
kazanılan becer�ler�n bel�rlenmes�, tamamladıkları 
kursların belgelend�r�lmes�, becer�ler�n yükselt�lmes� 
veya sert�fikalandırılmak �stenen becer�ler�n 
gel�şt�r�lmes� �ç�n Becer�ler� Gel�şt�rme G�r�ş�m� 
P rogramı  uygu lanmaktad ı r.  Bu  p rogramı 
tamamlayanlar veya başaranlara Ulusal Meslek� 
Eğ�t�m Konsey� (Nat�onal Counc�l for Vocat�onal 
Tra�n�ng-NCVT) tarafından sert�fika ver�l�r (Santosh 
Mehrotra, Rav� Raman, Neha Kumra, Kala�yarasan, 
Dan�ela Röß,2014,p.37).

2009 yılında Başbakanlık Becer� Gel�şt�rme Ulusal 
Konsey� kurulmuş ve 2013 Haz�ran sayısında Ulusal 
Becer� Gel�şt�rme Ajansı (the Nat�onal Sk�lls 
D e v e l o p m e n t  A g e n c y )  o l a r a k  y e n � d e n 
düzenlenm�şt�r. Ajans özerk ve parlamento yetk�s�ne 
sah�pt�r. Ajansın, ülkedek� gel�şmeler�, becer� uyum 

ve becer� �ht�yaçlarını karşılamak �ç�n hükümet ve 
özel sektör arasındak� �şb�rl�ğ�n� teşv�k etmes� 
planlanmıştır. Aynı zamanda Ulusal Becer�ler 
Ye te r l � l � k  Çerçeves �  ( the  Na t �ona l  Sk � l l s 
Qual�ficat�ons Framework-NSQF) oluşturularak yen� 
meslek� yeterl�l�kler� bel�rlemek, meslek� yeterl�l�k 
verecek mevcut kuruluşlar �le b�rl�kte meslek� 
sert�fika kuruluşlarının kurulmasını teşv�k etmek ve 
bunların onaylanmasını sağlamak mümkün olmuştur 
(Santosh Mehrotra, Rav� Raman, Neha Kumra, 
Kala�yarasan, Dan�ela Röß,2014,p.37).

M e r ke z �  Ç ı r a k l ı k  Ko n s e y �  ( T h e  C e n t r a l 
Apprent�cesh�p Counc�l) değ�ş�k endüstr� çıraklık 
programlarını yönetmekted�r.

İlçe Meslek� Eğ�t�m Ofis� 
İlçe Meslek� Eğ�t�m Ofis� (D�str�ct Vocat�onal 
Educat�on Off�ce-DVEO) yerel ve bölgesel 
hükümetler adına �lçede meslek� ve tekn�k eğ�t�m�n 
etk�n b�r şek�lde uygulanmasını �zlemekted�r.

Şek�l 3: Meslek� ve tekn�k eğ�t�m s�stem�n�n yönet�m� 

Başbakan

Ulusal Becer�ler 
Gel�şt�rme Ajansı

Becer� Gel�şt�rme
Ulusal Pol�t�kalar

Çalışma ve
İst�hdam 
Bakanlığı

Ulusal Becer�
Gel�şt�rme 

Ş�rket�

Sektör Becer�
Gel�şt�rme
Konseyler�

İst�hdam ve
Eğ�t�m
Genel

Müdürlüğü

Ulusal
Meslek�
Yeterl�l�k

Çerçeves�

Zanaatkar 
Eğ�t�m

Programı

Becer� 
Gel�şt�rme

G�r�ş�m 
Programı

Meslek�
Eğ�t�m

Sağlayıcılar

Ulusal
Meslek� Eğ�t�m

Yeterl�l�k
Çerçeves�

Eğ�t�m
Araştırma ve

Öğrenme
Ulusal Konsey�

Tekn�k Eğ�t�m
�ç�n Tüm 
H�nd�stan

Konsey� (AICTE)

İnsan
Kaynakları
Gel�şt�rme
Bakanlığı

19 Bakanlık
ve Bölümler�

Pol�tekn�kler
Okul 

Düzey�nde
Meslek�
Eğ�t�m

Endüstr�
Meslek� 
Eğ�t�m

Enst�tüler�

Pol�t�ka / G�r�ş�mler

Kurumlar / Bakanlıklar / Bölümler

Not: Çalışma ve İst�hdam Bakanlığı, Meslek� eğ�t�m sağlayıcılar ve endüstr� eğ�t�m Enst�tüler�n düzenlemeler�n� yaparken, İnsan Kaynakları
 Gel�şt�rme Bakanlığı, okul düzey�nde meslek� eğ�t�m ve pol�tekn�klerle �lg�l� düzenleme yapmaktadır.

Meslek� eğ�t�m yönet�m�nde, Şek�l 3'de bel�rt�ld�ğ� g�b� pek çok bakanlık doğrudan veya dolaylı olarak 
sorumludur. Bunun yanı sıra konseyler ve ajanslar meslek� eğ�t�m�n yönet�m�nde etk�n görev almaktadır.
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Genel ortaöğret�mde 2013/2014 eğ�t�m öğret�m 
yılında, 102.558 okulda 133.845 m�lyon öğrenc� 
eğ�t�m ve öğret�me katılmıştır.

Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m
H�nd�stan’da meslek� eğ�t�m �k� farklı şek�lde 
ver�lmekted�r. Örgün meslek� eğ�t�m ortaöğret�m�n 
sonrası (10'nc� sınıftan sonra) �ler� ortaöğret�m 11 ve 
12'�nc� sınıflarda ver�lmekted�r. Okul s�stem�n�n 
dışında, meslek� eğ�t�m enst�tüsünde program 
tabanl ı  eğ� t �m programlar ı  sunulmaktadır. 
Sonrasında �se esnaf ve zanaatkârlar �ç�n 3 yıl �le altı 
aylık çeş�tl� programlar uygulanmaktadır. G�r�ş 
yeterl�l�ğ� sek�z�nc� sınıftan on �k�nc� sınıfa kadar 
mesleğ�n özell�kler�ne göre düzenlenmekted�r.

Eğ�t�m endüstr� meslek� eğ�t�m enst�tüler�nde / 
endüstr� eğ�t�m merkezler�nde ve pol�tekn�klerde 
ver�lmekted�r. Eğer meslek� eğ�t�m 11'�nc� sınıfta 
başlamış �se örgün eğ�t�m �çer�s�nde üç yıl sürerken 
meslek� eğ�t�m mesleğ�n özell�ğ�ne göre 1-3 yıl 
arasında sürmekted�r. Meslek� eğ�t�mde d�ğer 
sorumlu b�r�mler İnsan Kaynakları Gel�şt�rme 
Bakanlığı ve Çalışma ve İst�hdam Bakanlığı (M�n�stry 
of Labour and Employment-MoLE)’dır (Santosh 
Mehrotra, Rav� Raman, Neha Kumra, Kala�yarasan, 
Dan�ela Röß,2014,p.36). 

Şek�l 2’de meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m 
s�stem� bas�tleşt�r�lm�ş şek�lde sunulmuştur (Santosh 
Mehrotra, Rav� Raman, Neha Kumra, Kala�yarasan, 
Dan�ela Röß,2014,p.38).

Şek�l 2: Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m s�stem� 

D�ğer b�rçok gel�şmekte olan ülkede olduğu g�b� 
İnsan Kaynakları Gel�şt�rme Bakanlığı ve Çalışma ve 
İst�hdam Bakanlığı sorumluluğunda olması �k� farklı 
gücün meslek� eğ�t�me katkı vermes� �le b�rl�kte 
genell �kle koord�nasyonda büyük sıkıntı lar 
yaşanmaktadır.

Çalışma ve İst�hdam Bakanlığı, endüstr� meslek� 
eğ�t�m enst�tüler� �le b�rl�kte zanaatkâr eğ�t�m 
programı (Craftsmen Tra�n�ng Scheme- CTS) 
mezunları �le çıraklık programlarının düzenlemes�n� 
yapar. Zanaatkâr eğ�t�m programının ana hedefi, 
kend� �ht�yaçlarına göre sanay�ye yetenekl� ustalar 

sağlamanın yanı sıra onlara staj yaptırarak eğ�t�ml� 
gençlere �st�hdam olanakları sağlamaktır.  

Zanaatkâr eğ�t�m programı altında kamu ve özel 
endüstr� meslek enst�tüler� tarafından endüstr� 
t�caret�ne odaklanılmaktadır. Ulusal Meslek� Eğ�t�m 
Kurulu (Nat�onal Counc�l for Vocat�onal Tra�n�ng-
NCVT) h�mayes�nde endüstr� meslek� eğ�t�m 
enst�tüler�n�n programlarının testler�n� başarı �le 
tamamlayan öğrenc�ler, Ulusal T�caret Sert�fikası 
( N a t � o n a l  Tr a d e  C e r t � fi c a t e )  a l m a y a  h a k 
kazanmaktadır (Santosh Mehrotra, Rav� Raman, 
Neha Kumra, Kala�yarasan, Dan�ela Röß,2014,p 37).

HİNDİSTAN MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİ

Yaş Yıl Akadem�k Tekn�k Meslek�

19-21

17-18  11-12

15-16  9-10

6-14  1-8

Kaynak: World Bank 2007

B�l�m Adamları

Mühend�sler Teknologlar

Tekn�syenler

Zanaatkarlar

Bel�rl� Becer�ler� Olmayanlar

Doktora 
Programları

Mastır 
Programları

Ün�vers�te
L�sans

3-4 Yıllık Program

İler�
Ortaöğret�m

Genel Ortaöğret�m
Kurul Sınavı
Sert�fikası

Meslek�
Ortaöğret�m

Pol�tekn�kler
3 Yıllık

D�ploma

Mühend�sl�k
Kolejler�

İler� Eğ�t�m Enst�tüler�
Merkez� Eğ�t�m Enst�tüler�
Yabancı Eğ�t��m Enst�tüler�

Endüstr�yel
Eğ�t�m Enst�tüler� 
1-2 yıl Zanaatker

İst�hdam ve Eğ�t�m
Genel Müdürlüğü

Sert�fikası

Çıraklık
2-4 Yıl

Sert�fika

Temel Eğ�t�m Sert�fikası
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Başarılı çırak eğ�t�m�nden sonra, kurs�yerler Tüm 
H�nd�stan T�caret Test�ne (the All Ind�a Trade Test-
AITT) g�rerler. Bu sınavı başarı �le geçenlere Ulusal 
Meslek� Eğ�t�m Konsey� (Nat�onal Counc�l for 
Vocat�onal Tra�n�ng-NCVT) tarafından sert�fika ver�l�r. 
Bakanlık altında başka b�r eğ�t�m düzen� �se 
Becer�ler� Gel�şt�rme G�r�ş�m� Programı (the Sk�lls 
Development In�t�at�ve Scheme-SDIS)'dır. İşç�ler�n 
becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n eğ�t�m almadan 
kazanılan becer�ler�n bel�rlenmes�, tamamladıkları 
kursların belgelend�r�lmes�, becer�ler�n yükselt�lmes� 
veya sert�fikalandırılmak �stenen becer�ler�n 
gel�şt�r�lmes� �ç�n Becer�ler� Gel�şt�rme G�r�ş�m� 
P rogramı  uygu lanmaktad ı r.  Bu  p rogramı 
tamamlayanlar veya başaranlara Ulusal Meslek� 
Eğ�t�m Konsey� (Nat�onal Counc�l for Vocat�onal 
Tra�n�ng-NCVT) tarafından sert�fika ver�l�r (Santosh 
Mehrotra, Rav� Raman, Neha Kumra, Kala�yarasan, 
Dan�ela Röß,2014,p.37).

2009 yılında Başbakanlık Becer� Gel�şt�rme Ulusal 
Konsey� kurulmuş ve 2013 Haz�ran sayısında Ulusal 
Becer� Gel�şt�rme Ajansı (the Nat�onal Sk�lls 
D e v e l o p m e n t  A g e n c y )  o l a r a k  y e n � d e n 
düzenlenm�şt�r. Ajans özerk ve parlamento yetk�s�ne 
sah�pt�r. Ajansın, ülkedek� gel�şmeler�, becer� uyum 

ve becer� �ht�yaçlarını karşılamak �ç�n hükümet ve 
özel sektör arasındak� �şb�rl�ğ�n� teşv�k etmes� 
planlanmıştır. Aynı zamanda Ulusal Becer�ler 
Ye te r l � l � k  Çerçeves �  ( the  Na t �ona l  Sk � l l s 
Qual�ficat�ons Framework-NSQF) oluşturularak yen� 
meslek� yeterl�l�kler� bel�rlemek, meslek� yeterl�l�k 
verecek mevcut kuruluşlar �le b�rl�kte meslek� 
sert�fika kuruluşlarının kurulmasını teşv�k etmek ve 
bunların onaylanmasını sağlamak mümkün olmuştur 
(Santosh Mehrotra, Rav� Raman, Neha Kumra, 
Kala�yarasan, Dan�ela Röß,2014,p.37).

M e r ke z �  Ç ı r a k l ı k  Ko n s e y �  ( T h e  C e n t r a l 
Apprent�cesh�p Counc�l) değ�ş�k endüstr� çıraklık 
programlarını yönetmekted�r.

İlçe Meslek� Eğ�t�m Ofis� 
İlçe Meslek� Eğ�t�m Ofis� (D�str�ct Vocat�onal 
Educat�on Off�ce-DVEO) yerel ve bölgesel 
hükümetler adına �lçede meslek� ve tekn�k eğ�t�m�n 
etk�n b�r şek�lde uygulanmasını �zlemekted�r.

Şek�l 3: Meslek� ve tekn�k eğ�t�m s�stem�n�n yönet�m� 

Başbakan

Ulusal Becer�ler 
Gel�şt�rme Ajansı

Becer� Gel�şt�rme
Ulusal Pol�t�kalar

Çalışma ve
İst�hdam 
Bakanlığı

Ulusal Becer�
Gel�şt�rme 

Ş�rket�

Sektör Becer�
Gel�şt�rme
Konseyler�

İst�hdam ve
Eğ�t�m
Genel

Müdürlüğü

Ulusal
Meslek�
Yeterl�l�k

Çerçeves�

Zanaatkar 
Eğ�t�m

Programı

Becer� 
Gel�şt�rme

G�r�ş�m 
Programı

Meslek�
Eğ�t�m

Sağlayıcılar

Ulusal
Meslek� Eğ�t�m

Yeterl�l�k
Çerçeves�

Eğ�t�m
Araştırma ve

Öğrenme
Ulusal Konsey�

Tekn�k Eğ�t�m
�ç�n Tüm 
H�nd�stan

Konsey� (AICTE)

İnsan
Kaynakları
Gel�şt�rme
Bakanlığı

19 Bakanlık
ve Bölümler�

Pol�tekn�kler
Okul 

Düzey�nde
Meslek�
Eğ�t�m

Endüstr�
Meslek� 
Eğ�t�m

Enst�tüler�

Pol�t�ka / G�r�ş�mler

Kurumlar / Bakanlıklar / Bölümler

Not: Çalışma ve İst�hdam Bakanlığı, Meslek� eğ�t�m sağlayıcılar ve endüstr� eğ�t�m Enst�tüler�n düzenlemeler�n� yaparken, İnsan Kaynakları
 Gel�şt�rme Bakanlığı, okul düzey�nde meslek� eğ�t�m ve pol�tekn�klerle �lg�l� düzenleme yapmaktadır.

Meslek� eğ�t�m yönet�m�nde, Şek�l 3'de bel�rt�ld�ğ� g�b� pek çok bakanlık doğrudan veya dolaylı olarak 
sorumludur. Bunun yanı sıra konseyler ve ajanslar meslek� eğ�t�m�n yönet�m�nde etk�n görev almaktadır.
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Meslek� Eğ�t�m Okul Danışma Kurulu
Meslek� Eğ�t�m Okul Danışma Kurulu (School 
Adv�sory Comm�ttee-SAC), her okulun ulusal 
onaylanmış standartlar ve kurallar dah�l�nde meslek 
dersler�  ve kursların düzgün �şlemes� �ç�n 
oluşturulmuştur. Kurul, öğrenc�ler�n meslek seç�m�, 
öğretmenler�n, ek�pmanın vb. bel�rlenmes�nde okula 
danışmanlık yapmaktadır. Öğrenc�ler�n �ş başı 
e ğ � t � m l e r � n d e n ,  s a n a y � y e  v e  � s t � h d a m a 
yerleşt�r�lmeler�nden Kurul desteğ� alınmaktadır. 
Endüstr� ve �ş dünyasından başarılı b�r tems�lc� 
Kurul’un başkanlığını yapmaktadır. Ortaöğret�m ve 
ortaöğret�m üstü eğ�t�mler  (Report of the Work�ng 
Group F�ve Year Plan, 2007);

Ÿ Tekn�k eğ�t�m ağırlıklı alt derece sev�yeler�, 
ağırlıklı olarak pol�tekn�klerde,

Ÿ İler� ön l�sans d�ploması ve �ler� d�ploma pol�tekn�k 
ve kolejlerde,

Ÿ Ortaöğret�m sev�yes�nde meslek� eğ�t�m �se 
endüstr�yel eğ�t�m enst�tüler�nde (ITI)/ endüstr�yel 
eğ�t�m merkezler�nde (ITC) ver�lmekted�r.

H�nd�stan'da Tekn�k Eğ�t�m İç�n Tüm H�nd�stan 
Konsey’�n (Ind�a Counc�l for Techn�cal Educat�on-
A ICTE )  koord �ne  e t t �ğ �  se r t � fika /d �p loma 
programlarından l�sans programlarına çeş�tl� 
programlar uygulanmaktadır. Bunlar temel başlık 
altında toplanırsa; 

Ÿ Mühend�sl�k ve teknoloj�,
Ÿ Yönet�m,
Ÿ B�lg�sayar uygulamaları,
Ÿ M�marlık ve şeh�r planlama,

Ÿ Eczane,
Ÿ Otel yönet�m� ve y�yecek �çecek h�zmetler� 

teknoloj�s�,
Ÿ Sanat ve el sanatları uygulamaları

Meslek�  eğ� t �m programlar ı  Ulusal  Eğ� t �m 
Çerçeves�ne göre genelde 4 temel ders grubu 
üzer�ne oturmaktadır (NORRIC, 2006,p.10; IQAS, 
2009).

Ÿ D�l kursu,
Ÿ Genel temel kurs,
Ÿ Sağlık ve beden eğ�t�m�,
Ÿ Seçmel� meslek kurslarıdır.

Meslek� eğ�t�m, tarım, mühend�sl�k ve teknoloj�s� 
(b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�s� dah�l), �ş ve t�caret, ev 
b�l�m�, sağlık b�l�m�, para-med�kal h�zmetler ve beşer� 
b�l�mler g�b� alanları kapsamaktadır.

Meslek� eğ�t�m �ç�n genel temel kurs, genel 
çalışmalar, g�r�ş�mc�l�ğ� gel�şt�rme, çevre eğ�t�m�, 
kırsal kalkınma, b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�s�n� 
�çermekted�r.

Meslek� seçmel� dersler, �st�hdam fırsatlarına göre 
ver�leb�lmekted�r. Prat�k eğ�t�m, seçmel� meslek� 
eğ�t�m kurslarının Ulusal Müfredat Çerçeves�ne göre  
%70’�n� kapsamaktadır.

Zanaatkâr eğ�t�m programı kapsamında b�r yıllık b�r 
Mühend�sl�k Ç�z�m alanında �şlenen konular ve 
sureler� �le değerlend�rmede kullanılan puan değer� 
Tablo 17’de ver�lm�şt�r. Puanlamada sınav maks�mum 
50 olup m�n�mum 20 puan ve oturumda �se 20 
üzer�nden 8 puan alınıp toplam 70 puan üzer�nde 28 
puan geçerl� nottur.

Meslek� eğ�t�m s�stemler� daha z�yade İng�l�z eğ�t�m 
s�stem�n�n b�r benzer�n� teşk�l etmekted�r.

Otomot�v alanına a�t b�r�nc� sev�yeden yed�nc� 
sev�yeye kadar olan b�r eğ�t�m örneğ� Tablo 18'de 
aşağıda ver�lm�şt�r. Otomot�v sektöründek� eğ�t�m de 
uzmanlaşılan alanlar; Oto elektr�k ve elektron�ğ�, 
motor test�, araç test�, motor ayarları ve tarım 
ek�pman ve mak�naları temel alanlar olarak 
bel�rlenm�şt�r. Meslek� eğ�t�m programları Meslek� 
Eğ�t�m Kal�te Çerçeves� kapsamında ver�lmekted�r. 
Bu çalışmada otomot�v sektöründek� beş uzmanlık 
alanından yalnızca Oto Elektr�k ve Elektron�ğ�n�n 
programı sunulacaktır. 

Sert�fika Sev�yes� I
Ÿ Temel Oto Elektr�k: Temel Tanıtım/Aletler
Ÿ 2 ve 3 Tekerlekl� Araçlarda: Uygulama: Güç 

kaynağı, kablolama ve bağlantılar, kablolama 
d�yagramı, aydınlatma s�stemler�,  s�nyal ve alarm, 
�let�m ve bağlama

Sert�fika Sev�yes� II
Ÿ Temel Oto Elektr�k: Temel Tanıtım/Aletler
Ÿ 4 Tekerlekl� Araçlarda: Uygulama: Güç kaynağı, 

kablolama ve bağlantılar, kablolama d�yagramı, 
aydınlatma s�stemler�, s�nyal ve alarm, �let�m ve 
bağlama, s�lecek ve cam s�leceğ�, AC, müz�k 
s�stem�

Sert�fika Sev�yes� III
Ÿ Temel Oto Elektr�k: Temel Tanıtım/Aletler
Ÿ Uygulama: CV: Güç kaynağı, kablolama ve 

bağlantılar, kablolama d�yagramı, aydınlatma 
s�stemler�, s�nyal ve alarm, �let�m ve bağlama, 
s�lecek ve cam s�leceğ�, AC, müz�k s�stem� ve 
temel elektron�k 

Sert�fika Sev�yes� IV
Ÿ Oto Elektron�k: Temeller, sensörler, yalıtım, ECU, 

d�ognast�k, ayarlar,  kal�brasyon,  serv�s/yedek 
parça, gösterge panel�

Sert�fika Sev�yes� V
Ÿ ECU Teknolo j � s � :  Temel ,  programlama, 

har�talandırma, s�nyal, s�stem kontrolü sert�fikası
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Tablo 16: Meslek� �ler� ortaöğret�m (11-12. sınıf) dersler� (IQAS, 2009,p.19).

Dersler  

Zorunlu Dersler 
· Dil 
· Sağlık ve beden eğitimi 

Temel Dersler  

· Genel çalışmalar 
· Girişimciliği geliştirme 
· Çevre eğitimi 
· Kırsal kalkınma 
· Bilgi ve iletişim teknolojisi  

Seçmeli 

Öğrenciler, yerel ihtiyaçlar, istihdam fırsatları,  öğrenci istek ve yeteneklerine bağlı olarak 
aşağıdaki değişik dersleri seçebilirler.  
 
Alınacak dersler aşağıdaki temel alanlardan biri seçilerek yapılmaktadır. Bu alanlar: 

· Tarım 
· Mühendislik ve teknoloji 
· İş ve ticaret 
· Ana bilim 
· Sağlık ve paramedikal hizmetler 
· Beşeri bilimler  
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Meslek� Eğ�t�m Okul Danışma Kurulu
Meslek� Eğ�t�m Okul Danışma Kurulu (School 
Adv�sory Comm�ttee-SAC), her okulun ulusal 
onaylanmış standartlar ve kurallar dah�l�nde meslek 
dersler�  ve kursların düzgün �şlemes� �ç�n 
oluşturulmuştur. Kurul, öğrenc�ler�n meslek seç�m�, 
öğretmenler�n, ek�pmanın vb. bel�rlenmes�nde okula 
danışmanlık yapmaktadır. Öğrenc�ler�n �ş başı 
e ğ � t � m l e r � n d e n ,  s a n a y � y e  v e  � s t � h d a m a 
yerleşt�r�lmeler�nden Kurul desteğ� alınmaktadır. 
Endüstr� ve �ş dünyasından başarılı b�r tems�lc� 
Kurul’un başkanlığını yapmaktadır. Ortaöğret�m ve 
ortaöğret�m üstü eğ�t�mler  (Report of the Work�ng 
Group F�ve Year Plan, 2007);

Ÿ Tekn�k eğ�t�m ağırlıklı alt derece sev�yeler�, 
ağırlıklı olarak pol�tekn�klerde,

Ÿ İler� ön l�sans d�ploması ve �ler� d�ploma pol�tekn�k 
ve kolejlerde,

Ÿ Ortaöğret�m sev�yes�nde meslek� eğ�t�m �se 
endüstr�yel eğ�t�m enst�tüler�nde (ITI)/ endüstr�yel 
eğ�t�m merkezler�nde (ITC) ver�lmekted�r.

H�nd�stan'da Tekn�k Eğ�t�m İç�n Tüm H�nd�stan 
Konsey’�n (Ind�a Counc�l for Techn�cal Educat�on-
A ICTE )  koord �ne  e t t �ğ �  se r t � fika /d �p loma 
programlarından l�sans programlarına çeş�tl� 
programlar uygulanmaktadır. Bunlar temel başlık 
altında toplanırsa; 

Ÿ Mühend�sl�k ve teknoloj�,
Ÿ Yönet�m,
Ÿ B�lg�sayar uygulamaları,
Ÿ M�marlık ve şeh�r planlama,

Ÿ Eczane,
Ÿ Otel yönet�m� ve y�yecek �çecek h�zmetler� 

teknoloj�s�,
Ÿ Sanat ve el sanatları uygulamaları

Meslek�  eğ� t �m programlar ı  Ulusal  Eğ� t �m 
Çerçeves�ne göre genelde 4 temel ders grubu 
üzer�ne oturmaktadır (NORRIC, 2006,p.10; IQAS, 
2009).

Ÿ D�l kursu,
Ÿ Genel temel kurs,
Ÿ Sağlık ve beden eğ�t�m�,
Ÿ Seçmel� meslek kurslarıdır.

Meslek� eğ�t�m, tarım, mühend�sl�k ve teknoloj�s� 
(b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�s� dah�l), �ş ve t�caret, ev 
b�l�m�, sağlık b�l�m�, para-med�kal h�zmetler ve beşer� 
b�l�mler g�b� alanları kapsamaktadır.

Meslek� eğ�t�m �ç�n genel temel kurs, genel 
çalışmalar, g�r�ş�mc�l�ğ� gel�şt�rme, çevre eğ�t�m�, 
kırsal kalkınma, b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�s�n� 
�çermekted�r.

Meslek� seçmel� dersler, �st�hdam fırsatlarına göre 
ver�leb�lmekted�r. Prat�k eğ�t�m, seçmel� meslek� 
eğ�t�m kurslarının Ulusal Müfredat Çerçeves�ne göre  
%70’�n� kapsamaktadır.

Zanaatkâr eğ�t�m programı kapsamında b�r yıllık b�r 
Mühend�sl�k Ç�z�m alanında �şlenen konular ve 
sureler� �le değerlend�rmede kullanılan puan değer� 
Tablo 17’de ver�lm�şt�r. Puanlamada sınav maks�mum 
50 olup m�n�mum 20 puan ve oturumda �se 20 
üzer�nden 8 puan alınıp toplam 70 puan üzer�nde 28 
puan geçerl� nottur.

Meslek� eğ�t�m s�stemler� daha z�yade İng�l�z eğ�t�m 
s�stem�n�n b�r benzer�n� teşk�l etmekted�r.

Otomot�v alanına a�t b�r�nc� sev�yeden yed�nc� 
sev�yeye kadar olan b�r eğ�t�m örneğ� Tablo 18'de 
aşağıda ver�lm�şt�r. Otomot�v sektöründek� eğ�t�m de 
uzmanlaşılan alanlar; Oto elektr�k ve elektron�ğ�, 
motor test�, araç test�, motor ayarları ve tarım 
ek�pman ve mak�naları temel alanlar olarak 
bel�rlenm�şt�r. Meslek� eğ�t�m programları Meslek� 
Eğ�t�m Kal�te Çerçeves� kapsamında ver�lmekted�r. 
Bu çalışmada otomot�v sektöründek� beş uzmanlık 
alanından yalnızca Oto Elektr�k ve Elektron�ğ�n�n 
programı sunulacaktır. 

Sert�fika Sev�yes� I
Ÿ Temel Oto Elektr�k: Temel Tanıtım/Aletler
Ÿ 2 ve 3 Tekerlekl� Araçlarda: Uygulama: Güç 

kaynağı, kablolama ve bağlantılar, kablolama 
d�yagramı, aydınlatma s�stemler�,  s�nyal ve alarm, 
�let�m ve bağlama

Sert�fika Sev�yes� II
Ÿ Temel Oto Elektr�k: Temel Tanıtım/Aletler
Ÿ 4 Tekerlekl� Araçlarda: Uygulama: Güç kaynağı, 

kablolama ve bağlantılar, kablolama d�yagramı, 
aydınlatma s�stemler�, s�nyal ve alarm, �let�m ve 
bağlama, s�lecek ve cam s�leceğ�, AC, müz�k 
s�stem�

Sert�fika Sev�yes� III
Ÿ Temel Oto Elektr�k: Temel Tanıtım/Aletler
Ÿ Uygulama: CV: Güç kaynağı, kablolama ve 

bağlantılar, kablolama d�yagramı, aydınlatma 
s�stemler�, s�nyal ve alarm, �let�m ve bağlama, 
s�lecek ve cam s�leceğ�, AC, müz�k s�stem� ve 
temel elektron�k 

Sert�fika Sev�yes� IV
Ÿ Oto Elektron�k: Temeller, sensörler, yalıtım, ECU, 

d�ognast�k, ayarlar,  kal�brasyon,  serv�s/yedek 
parça, gösterge panel�

Sert�fika Sev�yes� V
Ÿ ECU Teknolo j � s � :  Temel ,  programlama, 

har�talandırma, s�nyal, s�stem kontrolü sert�fikası
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Tablo 16: Meslek� �ler� ortaöğret�m (11-12. sınıf) dersler� (IQAS, 2009,p.19).

Dersler  

Zorunlu Dersler 
· Dil 
· Sağlık ve beden eğitimi 

Temel Dersler  

· Genel çalışmalar 
· Girişimciliği geliştirme 
· Çevre eğitimi 
· Kırsal kalkınma 
· Bilgi ve iletişim teknolojisi  

Seçmeli 

Öğrenciler, yerel ihtiyaçlar, istihdam fırsatları,  öğrenci istek ve yeteneklerine bağlı olarak 
aşağıdaki değişik dersleri seçebilirler.  
 
Alınacak dersler aşağıdaki temel alanlardan biri seçilerek yapılmaktadır. Bu alanlar: 

· Tarım 
· Mühendislik ve teknoloji 
· İş ve ticaret 
· Ana bilim 
· Sağlık ve paramedikal hizmetler 
· Beşeri bilimler  
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Sert�fika Sev�yes� VI
Ÿ İler� Elektron�k I: CAN otobüs s�stemler�, uzaktan 

kumanda s�stem�, GPS, W�F�, Mob�l aksesuar, 
s�stem kontrolü vb. g�b� güvenl�k s�stem�n�n 
tamamının b�leş�m�

Zorunlu
Ÿ İler� Elektron�k I: CAN otobüs s�stemler�, s�stem 

kontrolü, güvenl�k s�stemler�, b�lg�sayarlı s�stem�n 
arızası, ESC s�stem�- Electron�c Stab�l�ty 
Controll�ng systems, b�l�ş�m

Sert�fika Sev�yes� VII
Ÿ CAN otobüs s�stemler�, s�stem kontrolü, güvenl�k 

s�stemler�, b�lg�sayarlı s�stem�n arızası, ESC 
s�stem�- Electron�c Stab�l�ty Controll�ng systems, 
b�l�ş�m s�stemler�n�n tamamının b�leş�m�

Tekn�k Eğ�t�m İç�n Tüm H�nd�stan Konsey�  (Ind�a 
Counc�l for Techn�cal Educat�on-AICTE), H�nt Okulu 
Sert�fika Sınavları Konsey� �ç�n meslek� eğ�t�mde yen� 
b�r sınav s�stem� oluşturulmuştur. Meslek� Eğ�t�m 
Sert�fika sınavı �ç�n 10.sınıfın sonunda 2 yıllık meslek� 
eğ�t�m sonrası sınava tab� tutulurlar. Sınav sonucu 
adaylara meslek� eğ�t�m sert�fikası ver�lmekted�r. 
Sert�fika sınavı dersler� Tablo 19’da ver�lm�şt�r (IQAS, 
2009,p.45).

Tablo 17:  Zanaatkâr eğ�t�m programı kapsamında �k� dönem Mühend�sl�k Ç�z�m alanı ders dağıtım ç�zelges�

Oturum

 

Genel 
Toplam

 

Konu

 

Tahsis Edilen 
Zaman

 
Tahsis 
Edilen 
Puan

 

Birinci Sömestri

 

2

 

4

   

Çizim aletleri ve kullanımları

 

2

 

4

   

Hatlar

 

3

 

4

   

Geometrik

 

Şekil Çizimleri

  

8

 

8

   

Yazı

 

ve

 

Numaralandırma

 

8

 

8

   

Ölçülendirme

 

3

 

4

   

Serbest el

 

çizim

 

6

 

6

   

Çizin sayfa düzeni ve boyutları

 
6

 
4

   

Sunum yöntemi

 
3

 
4

   

Semboller
 

3
 

4
   

Toplam
 

44
 

50
 

20
 

70
 

İkinci Sömestri
 

İnşaat ölçekler
 

ve diyagonal
 

skala 
 

03
 

4
   

Yazı
 

ve Blok
 

Uygulaması
 

03
 

4
   

Ölçülendirme
 

uygulaması
 

03
 

4
   

Yapı geometrik
 

şekilleri
 

06
 

4
   

Katı Resim Çizimi
 

06
 

4
   

El aletlerinin
 

krokisi ve ilgili
 

işlerde
 

kullanılan
 

ölçüm 
aletleri

 06
 

6
   

Projeksiyonlar 03 4   

Blokların Otografi projeksiyon Çizimi 06 4   
Ortografik basit ve hızlı çizim 03 8   
Basit ayrıntı ve monte görünümlü çizim 03 8   
Toplam  42 50 20 70 

G�r�ş ve önem�

Atölye Hesaplaması

Tablo 18:  Otomot�v sektörü alanında oto elektr�k ve elektron�k programının sev�yeler� ve süreler�

S.No. Sertifika Seviyesi Mesleki Süresi (saat)

1. Seviye-I 200 
2. Seviye II 250 
3. Seviye-III 350 
4. Seviye-IV 350 
5. Seviye-V 500 
6. Seviye-VI 550 
7.  Seviye-VII 750 
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Tablo 19:  Meslek� eğ�t�m sert�fika sınavı dersler�

Zorunlu Dersler Genel Hazırlık, Endüstri Sosyolojisi  
Girişimcilik 

Seçmeli Dersler 

Makina Mühendisliği Teknisyeni 
Telekomünikasyon Mühendisliği Teknisyeni  
Bilgisayar Teorisi ve Sistem Ana listi 
İş Etütleri 
İnşaat Mühendisliği Teknisyeni 
İklimlendirme ve Soğutma 
Ofset Matbaa Teknisyenleri 
Grafik Tasarımı Teknisyeni 
Beden Eğitimi 
Çocuk kreşi ve Okul Öncesi Okul Yönetimi 
Konaklama İşletmeciliği 
Dış ve İç Mekân Tasarımı 
Ofis Yardımcısı 

 

İng�l�zce: Kâğıt I ve Kâğıt II

İk� yıllık örnek b�r meslek� eğ�t�m programı (XI ve XII. sınıf) Tablo 20 ve 21’de sunulmuştur.

Tablo 20:  F�nansal P�yasa Yönet�m� alanına a�t haftalık ders dağıtım ç�zelges� (XI. sınıf)

Not:  1,2 ve 4 nolu sıradak� dersler akadem�k Alana a�tt�r.

1 2 3 4 5 6

No
Ders�n Adı

Program süres�/Hafta Sınav Toplam
Puan CBSE-Endüstr� Ortak Sert�fikası

1

2

3

4

5

Teor�k Prat�k Toplam

D�l I 7 - 7

8 - 8

D�l II veya
Ekonom� (030) veya
İş Etütler� (054) veya

G�r�ş�mc�l�k(066)

�. İşletme Muhasebes� I

��. F�nansal P�yasaya 
G�r�ş-I

���. F�nansal P�yasalarda 
B�lg�sayar 

Uygulamaları-I

Ara Toplam

Ek (Seçmel�)

Yatırım Fonu  
(Mutual Fund) veya

Beden ve Sağlık Eğ�t�m�

Kütüphane

Toplam

Ser� 2’de bulunan 
dersler har�ç herhang� 

b�r akadem�k ders 
seçeb�l�r.

Ulusal Menkul Kıymetler Borsası 
(Nat�onal Stock Exchange-NSE) 

Onl�ne F�nansal P�yasa
 Sert�fikası alınması zorunludur. 
Bu sert�fika �ç�n 9 ve 10 uncu 

sınıflarda yaz dönem�nde Başlangış 
Modüller� şekl�nde alınab�l�r.

6 4 10

6 4 10

4 6 10

31 14 45

10 - 10

8 - 8

2 - 2

1 - 1

52

100

100

100

100

100

100

100

-

-

Saat Saat
Puan

(Uygulama)
Puan

(Teor�k)

100

100

60

60

40

100

100

-

-

3

3

3

3

2

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

40

60

2

2

3

-

-

-

-
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Sert�fika Sev�yes� VI
Ÿ İler� Elektron�k I: CAN otobüs s�stemler�, uzaktan 

kumanda s�stem�, GPS, W�F�, Mob�l aksesuar, 
s�stem kontrolü vb. g�b� güvenl�k s�stem�n�n 
tamamının b�leş�m�

Zorunlu
Ÿ İler� Elektron�k I: CAN otobüs s�stemler�, s�stem 

kontrolü, güvenl�k s�stemler�, b�lg�sayarlı s�stem�n 
arızası, ESC s�stem�- Electron�c Stab�l�ty 
Controll�ng systems, b�l�ş�m

Sert�fika Sev�yes� VII
Ÿ CAN otobüs s�stemler�, s�stem kontrolü, güvenl�k 

s�stemler�, b�lg�sayarlı s�stem�n arızası, ESC 
s�stem�- Electron�c Stab�l�ty Controll�ng systems, 
b�l�ş�m s�stemler�n�n tamamının b�leş�m�

Tekn�k Eğ�t�m İç�n Tüm H�nd�stan Konsey�  (Ind�a 
Counc�l for Techn�cal Educat�on-AICTE), H�nt Okulu 
Sert�fika Sınavları Konsey� �ç�n meslek� eğ�t�mde yen� 
b�r sınav s�stem� oluşturulmuştur. Meslek� Eğ�t�m 
Sert�fika sınavı �ç�n 10.sınıfın sonunda 2 yıllık meslek� 
eğ�t�m sonrası sınava tab� tutulurlar. Sınav sonucu 
adaylara meslek� eğ�t�m sert�fikası ver�lmekted�r. 
Sert�fika sınavı dersler� Tablo 19’da ver�lm�şt�r (IQAS, 
2009,p.45).

Tablo 17:  Zanaatkâr eğ�t�m programı kapsamında �k� dönem Mühend�sl�k Ç�z�m alanı ders dağıtım ç�zelges�

Oturum

 

Genel 
Toplam

 

Konu

 

Tahsis Edilen 
Zaman

 
Tahsis 
Edilen 
Puan

 

Birinci Sömestri

 

2

 

4

   

Çizim aletleri ve kullanımları

 

2

 

4

   

Hatlar

 

3

 

4

   

Geometrik

 

Şekil Çizimleri

  

8

 

8

   

Yazı

 

ve

 

Numaralandırma

 

8

 

8

   

Ölçülendirme

 

3

 

4

   

Serbest el

 

çizim

 

6

 

6

   

Çizin sayfa düzeni ve boyutları

 
6

 
4

   

Sunum yöntemi

 
3

 
4

   

Semboller
 

3
 

4
   

Toplam
 

44
 

50
 

20
 

70
 

İkinci Sömestri
 

İnşaat ölçekler
 

ve diyagonal
 

skala 
 

03
 

4
   

Yazı
 

ve Blok
 

Uygulaması
 

03
 

4
   

Ölçülendirme
 

uygulaması
 

03
 

4
   

Yapı geometrik
 

şekilleri
 

06
 

4
   

Katı Resim Çizimi
 

06
 

4
   

El aletlerinin
 

krokisi ve ilgili
 

işlerde
 

kullanılan
 

ölçüm 
aletleri

 06
 

6
   

Projeksiyonlar 03 4   

Blokların Otografi projeksiyon Çizimi 06 4   
Ortografik basit ve hızlı çizim 03 8   
Basit ayrıntı ve monte görünümlü çizim 03 8   
Toplam  42 50 20 70 

G�r�ş ve önem�

Atölye Hesaplaması

Tablo 18:  Otomot�v sektörü alanında oto elektr�k ve elektron�k programının sev�yeler� ve süreler�

S.No. Sertifika Seviyesi Mesleki Süresi (saat)

1. Seviye-I 200 
2. Seviye II 250 
3. Seviye-III 350 
4. Seviye-IV 350 
5. Seviye-V 500 
6. Seviye-VI 550 
7.  Seviye-VII 750 
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Tablo 19:  Meslek� eğ�t�m sert�fika sınavı dersler�

Zorunlu Dersler Genel Hazırlık, Endüstri Sosyolojisi  
Girişimcilik 

Seçmeli Dersler 

Makina Mühendisliği Teknisyeni 
Telekomünikasyon Mühendisliği Teknisyeni  
Bilgisayar Teorisi ve Sistem Ana listi 
İş Etütleri 
İnşaat Mühendisliği Teknisyeni 
İklimlendirme ve Soğutma 
Ofset Matbaa Teknisyenleri 
Grafik Tasarımı Teknisyeni 
Beden Eğitimi 
Çocuk kreşi ve Okul Öncesi Okul Yönetimi 
Konaklama İşletmeciliği 
Dış ve İç Mekân Tasarımı 
Ofis Yardımcısı 

 

İng�l�zce: Kâğıt I ve Kâğıt II

İk� yıllık örnek b�r meslek� eğ�t�m programı (XI ve XII. sınıf) Tablo 20 ve 21’de sunulmuştur.

Tablo 20:  F�nansal P�yasa Yönet�m� alanına a�t haftalık ders dağıtım ç�zelges� (XI. sınıf)

Not:  1,2 ve 4 nolu sıradak� dersler akadem�k Alana a�tt�r.

1 2 3 4 5 6

No
Ders�n Adı

Program süres�/Hafta Sınav Toplam
Puan CBSE-Endüstr� Ortak Sert�fikası

1

2

3

4

5

Teor�k Prat�k Toplam

D�l I 7 - 7

8 - 8

D�l II veya
Ekonom� (030) veya
İş Etütler� (054) veya

G�r�ş�mc�l�k(066)

�. İşletme Muhasebes� I

��. F�nansal P�yasaya 
G�r�ş-I

���. F�nansal P�yasalarda 
B�lg�sayar 

Uygulamaları-I

Ara Toplam

Ek (Seçmel�)

Yatırım Fonu  
(Mutual Fund) veya

Beden ve Sağlık Eğ�t�m�

Kütüphane

Toplam

Ser� 2’de bulunan 
dersler har�ç herhang� 

b�r akadem�k ders 
seçeb�l�r.

Ulusal Menkul Kıymetler Borsası 
(Nat�onal Stock Exchange-NSE) 

Onl�ne F�nansal P�yasa
 Sert�fikası alınması zorunludur. 
Bu sert�fika �ç�n 9 ve 10 uncu 

sınıflarda yaz dönem�nde Başlangış 
Modüller� şekl�nde alınab�l�r.

6 4 10

6 4 10

4 6 10

31 14 45

10 - 10

8 - 8

2 - 2

1 - 1

52

100

100

100

100

100

100

100

-

-

Saat Saat
Puan

(Uygulama)
Puan

(Teor�k)

100

100

60

60

40

100

100

-

-

3

3

3

3

2

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

40

60

2

2

3

-

-

-

-



B
R

IC
S

 Ü
lk

el
er

�n
de

 E
ğ�

t�
m

 S
�s

te
m

�
H

İN
D

İS
TA

N
R

I
C

S
B

Tablo 21:   F�nansal P�yasa Yönet�m� alanına a�t haftalık ders dağıtım ç�zelges� (XII. sınıf)

1 2 3 4 5 6

No
Ders�n Adı

Program süres�/Hafta Sınav Toplam
Puan CBSE-Endüstr� Ortak Sert�fikası

1

2

3

4

5

Teor�k Prat�k Toplam

D�l I 7 - 7

8 - 8

D�l II veya Ekonom� 
(030) veya

İş Etütler� (054)  veya
G�r�ş�mc�l�k(066)

�. İşletme Muhasebes� I

��. F�nansal P�yasaya 
G�r�ş-I

���. İş süreçler�nde 
dış kaynak kullanım 

Becer�ler�

Ara Toplam

Ek (Seçmel�)

Mal Borsası 
(Commod�t�es Market) 

veya

Beden ve Sağlık Eğ�t�m�

Kütüphane

Toplam

Ser� 2’de bulunan 
dersler har�ç herhang� 

b�r akadem�k ders 
seçeb�l�r.

Ulusal Menkul Kıymetler Borsası 
 (Nat�onal Stock Exchange-NSE) 

Onl�ne F�nansal P�yasa Sert�fikası 
alınması zorunludur. Bu sert�fika �ç�n 

9 ve 10 uncu sınıflarda yaz 
dönem�nde Başlangış Modüller� 

şekl�nde alınab�l�r.

6 4 10

6 4 10

4 6 10

33 12 45

6 4 10

8 - 8

2 - 2

1 - 1

100

100

100

100

100

100

100

-

-

Saat Saat
Puan

(Uygulama)
Puan

(Teor�k)

100

100

60

60

60

60

100

-

-

3

3

3

3

3

2

3

-

-

40

-

-

-

2

-

-

-

40

40

40

2

2

2

-

-

-

-

S. No 

1 National Trade Certificates 
(NTC) Ulusal Ticaret Belgeleri 

2 National Apprenticeship Certificates 
(NAC) 

3 National Trade Certificate for MITI MITI Ulusal Ticaret Belgesi 

4 Centre of Excellence Certificate (COE) Mükemmellik Merkezi Sertifikası  

5 All India Merit Certificates Tüm Hindistan Başarı Sertifikaları 

6 Regional Merit Certificates Bölgesel Başarı Sertifikaları 

7 Higher National Technician Certificates  
(HNTC) Yüksek Ulusal Teknisyeni  Sertifikası  

8 Principle of Teaching Certificate  
P.O.T.G (W)  Öğretim Prensibi Sertifikası 

9 National Craft Instructor Certificates (NCIC) Ulusal El Sanatları Öğretimeni Sertifikaları 

 

Kaynak: D�rectorate General of Employment And  Tra�n�ng (DGE&T) M�n�stry of Labour & Employment  Governement of Ind�a, 
http://www.dget.n�c.�n/content/
http://www.dget.n�c.�n/content/students/cert�ficates--and-related-�nformat�on.php

Ulusal Çıraklık Sert�fikaları

Türkçe AdıSert�fika Adı

Tablo 22:    Meslek� eğ�t�m sert�fikaları

100

Değerlend�rme/Puanlama S�stem�
H�nd�stan’da ulusal b�r değerlend�rme standardı 
y o k t u r .  H e m  o r t a ö ğ r e t � m d e  h e m  d e 
yükseköğret�mde farklı notlandırma s�stemler� 
kullanılmaktadır. Ortaöğret�mde genel olarak 
kullanılan puanlama s�stem� �se Tablo 23’te 
bel�rt�lm�şt�r.

Ortaöğret�m Merkez Kurul kararı gereğ� 10 ve 12 nc� 
sınıflardak� sınavlarda geçme notu her derste 
%33’dür. Kurul (Central Board of Secondary 
Educat�on-CBSE) A-E arası sek�z kademede 
değerlend�rme yapmaktadır. Bunlar A1-A2, B1-B2, 
C1-C2, D1-D2, E1-E2 (%33 ve altı) burada 40 puanı 
alan geçerl� not alır.

E-YÜKSEKÖĞRETİM

Yükseköğre t �m ,  ün �vers � te le r,  ün �vers � te 
sev�yes�nde kabul gören enst�tüler, kolejler ve ulusal 
öneme sah�p enst�tülerde ver�lmekted�r. Mezun 
olanlara Bakalorya dereces�, mastır dereces� ön 
doktora veya doktora dereces� ver�lmekted�r. 
Ün�vers�te eğ�t�m�;

Ÿ Ün�vers�teler (merkez ve devlet ün�vers�teler�)
Ÿ İt�barlı ün�vers�teler 
Ÿ Devlet ün�vers�teler� (açık öğret�m)
Ÿ Özel ün�vers�teler, 
Ÿ Öneml� ulusal enst�tüler de yapılmaktadır.

L�sans sev�yes�
L�sans (Bakalorya) dereces� üç şek�lde olmaktadır. 
Bunlar; l�sansa geç�ş veya genel dereces�, l�sans 
özel yada onur dereces� �le meslek� konulardak� 
l�sanstır.

L�sans dereces� genell�kle genel/l�sansa geç�ş ve 
özel/onur dereces� 3 yıl sürmekted�r. En yaygın olanı 
�se sanat, b�l�m ve t�caret l�sans dereces�d�r.

Öğrenc�ye genel veya geç�ş dereces� İng�l�zce 
ver�lmekte ve bununla b�rl�kte H�nt D�l� ve buna �lave 
�k� veya üç d�ğer alanda eğ�t�m almak zorundadır.

Onur dereces� programında, öğrenc�ler �k�nc� yıl 
temel dersler� tamamladıktan sonra çalışmanın 
üçüncü yılında bell� b�r alanıda uzmanlaşmaktadır.

Meslek� konularda l�sans dereceler� 4 veya 5 yıl daha 
uzun  süre l �  eğ � t �m programına  ka t ı lmay ı 
gerekt�rmekted�r.

L�sansüstü
L�sansüstü programları 6 ay �le 2 yıl sürmekted�r. 
Genell�kle 1 yıl tam zamanlı çalışma gerekt�rmekted�r.
Ün�vers�te eğ�t�m�nde, neredeyse tüm l�sansüstü 
programlara g�r�ş en az b�r l�sans dereces� 
gerekt�rmekted�r.

Master dereces�, genell�kle �k� yıl olan b�l�m, sanat ve 
t�caret alanında yapılmaktadır. Tezs�z mastırda 
yapılab�lmekted�r.

Mühend�sl�k ve teknoloj� alanlarında çoğu mastır 
dereceler�n�n süres� b�r buçuk yıldır. Öğrenc�ler 
mastır programında son dönemde proje hazırlarlar. 
Felsefe mastırı da yoğun olarak program açmaktadır. 
Genell�kle üç dönem (1,5 yıl) sürmekted�r.
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Tablo 23:  Ortaöğret�mde genel olarak kullanılan puanlama 
                  s�stem�

Yüzde  Sınıflama

 

 %35 ve altı

Birinci sınıf / Bölüm

İkinci sınıf / Bölüm

Üçüncü sınıf / Bölüm

Kaldı

%49-35

%50-59

%60-100

101
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Tablo 21:   F�nansal P�yasa Yönet�m� alanına a�t haftalık ders dağıtım ç�zelges� (XII. sınıf)

1 2 3 4 5 6

No
Ders�n Adı

Program süres�/Hafta Sınav Toplam
Puan CBSE-Endüstr� Ortak Sert�fikası

1

2

3

4

5

Teor�k Prat�k Toplam

D�l I 7 - 7

8 - 8

D�l II veya Ekonom� 
(030) veya

İş Etütler� (054)  veya
G�r�ş�mc�l�k(066)

�. İşletme Muhasebes� I

��. F�nansal P�yasaya 
G�r�ş-I

���. İş süreçler�nde 
dış kaynak kullanım 

Becer�ler�

Ara Toplam

Ek (Seçmel�)

Mal Borsası 
(Commod�t�es Market) 

veya

Beden ve Sağlık Eğ�t�m�

Kütüphane

Toplam

Ser� 2’de bulunan 
dersler har�ç herhang� 

b�r akadem�k ders 
seçeb�l�r.

Ulusal Menkul Kıymetler Borsası 
 (Nat�onal Stock Exchange-NSE) 

Onl�ne F�nansal P�yasa Sert�fikası 
alınması zorunludur. Bu sert�fika �ç�n 

9 ve 10 uncu sınıflarda yaz 
dönem�nde Başlangış Modüller� 

şekl�nde alınab�l�r.

6 4 10

6 4 10

4 6 10

33 12 45

6 4 10

8 - 8

2 - 2

1 - 1

100

100

100

100

100

100

100

-

-

Saat Saat
Puan

(Uygulama)
Puan

(Teor�k)

100

100

60

60

60

60

100

-

-

3

3

3

3

3

2

3

-

-

40

-

-

-

2

-

-

-

40

40

40

2

2

2

-

-

-

-

S. No 

1 National Trade Certificates 
(NTC) Ulusal Ticaret Belgeleri 

2 National Apprenticeship Certificates 
(NAC) 

3 National Trade Certificate for MITI MITI Ulusal Ticaret Belgesi 

4 Centre of Excellence Certificate (COE) Mükemmellik Merkezi Sertifikası  

5 All India Merit Certificates Tüm Hindistan Başarı Sertifikaları 

6 Regional Merit Certificates Bölgesel Başarı Sertifikaları 

7 Higher National Technician Certificates  
(HNTC) Yüksek Ulusal Teknisyeni  Sertifikası  

8 Principle of Teaching Certificate  
P.O.T.G (W)  Öğretim Prensibi Sertifikası 

9 National Craft Instructor Certificates (NCIC) Ulusal El Sanatları Öğretimeni Sertifikaları 

 

Kaynak: D�rectorate General of Employment And  Tra�n�ng (DGE&T) M�n�stry of Labour & Employment  Governement of Ind�a, 
http://www.dget.n�c.�n/content/
http://www.dget.n�c.�n/content/students/cert�ficates--and-related-�nformat�on.php

Ulusal Çıraklık Sert�fikaları

Türkçe AdıSert�fika Adı

Tablo 22:    Meslek� eğ�t�m sert�fikaları

100

Değerlend�rme/Puanlama S�stem�
H�nd�stan’da ulusal b�r değerlend�rme standardı 
y o k t u r .  H e m  o r t a ö ğ r e t � m d e  h e m  d e 
yükseköğret�mde farklı notlandırma s�stemler� 
kullanılmaktadır. Ortaöğret�mde genel olarak 
kullanılan puanlama s�stem� �se Tablo 23’te 
bel�rt�lm�şt�r.

Ortaöğret�m Merkez Kurul kararı gereğ� 10 ve 12 nc� 
sınıflardak� sınavlarda geçme notu her derste 
%33’dür. Kurul (Central Board of Secondary 
Educat�on-CBSE) A-E arası sek�z kademede 
değerlend�rme yapmaktadır. Bunlar A1-A2, B1-B2, 
C1-C2, D1-D2, E1-E2 (%33 ve altı) burada 40 puanı 
alan geçerl� not alır.

E-YÜKSEKÖĞRETİM

Yükseköğre t �m ,  ün �vers � te le r,  ün �vers � te 
sev�yes�nde kabul gören enst�tüler, kolejler ve ulusal 
öneme sah�p enst�tülerde ver�lmekted�r. Mezun 
olanlara Bakalorya dereces�, mastır dereces� ön 
doktora veya doktora dereces� ver�lmekted�r. 
Ün�vers�te eğ�t�m�;

Ÿ Ün�vers�teler (merkez ve devlet ün�vers�teler�)
Ÿ İt�barlı ün�vers�teler 
Ÿ Devlet ün�vers�teler� (açık öğret�m)
Ÿ Özel ün�vers�teler, 
Ÿ Öneml� ulusal enst�tüler de yapılmaktadır.

L�sans sev�yes�
L�sans (Bakalorya) dereces� üç şek�lde olmaktadır. 
Bunlar; l�sansa geç�ş veya genel dereces�, l�sans 
özel yada onur dereces� �le meslek� konulardak� 
l�sanstır.

L�sans dereces� genell�kle genel/l�sansa geç�ş ve 
özel/onur dereces� 3 yıl sürmekted�r. En yaygın olanı 
�se sanat, b�l�m ve t�caret l�sans dereces�d�r.

Öğrenc�ye genel veya geç�ş dereces� İng�l�zce 
ver�lmekte ve bununla b�rl�kte H�nt D�l� ve buna �lave 
�k� veya üç d�ğer alanda eğ�t�m almak zorundadır.

Onur dereces� programında, öğrenc�ler �k�nc� yıl 
temel dersler� tamamladıktan sonra çalışmanın 
üçüncü yılında bell� b�r alanıda uzmanlaşmaktadır.

Meslek� konularda l�sans dereceler� 4 veya 5 yıl daha 
uzun  süre l �  eğ � t �m programına  ka t ı lmay ı 
gerekt�rmekted�r.

L�sansüstü
L�sansüstü programları 6 ay �le 2 yıl sürmekted�r. 
Genell�kle 1 yıl tam zamanlı çalışma gerekt�rmekted�r.
Ün�vers�te eğ�t�m�nde, neredeyse tüm l�sansüstü 
programlara g�r�ş en az b�r l�sans dereces� 
gerekt�rmekted�r.

Master dereces�, genell�kle �k� yıl olan b�l�m, sanat ve 
t�caret alanında yapılmaktadır. Tezs�z mastırda 
yapılab�lmekted�r.

Mühend�sl�k ve teknoloj� alanlarında çoğu mastır 
dereceler�n�n süres� b�r buçuk yıldır. Öğrenc�ler 
mastır programında son dönemde proje hazırlarlar. 
Felsefe mastırı da yoğun olarak program açmaktadır. 
Genell�kle üç dönem (1,5 yıl) sürmekted�r.
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Tablo 23:  Ortaöğret�mde genel olarak kullanılan puanlama 
                  s�stem�

Yüzde  Sınıflama

 

 %35 ve altı

Birinci sınıf / Bölüm

İkinci sınıf / Bölüm

Üçüncü sınıf / Bölüm

Kaldı

%49-35

%50-59

%60-100

101
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Doktora programı �se; en az 3 yıllık programdır. 
Öğrenc�ler mastır dereces�nden sonra başvura-
b�lmekted�r.

Ün�vers�teler, merkez� ve yerel hükümetler 
tarafından kurulmuş ün�vers�teler şekl�nded�r. 
Merkez� olanların finansmanı ve yönet�m� merkez, 
yerel olanların finansmanı ve yönet�m� yerel 
hükümetler tarafından yapılmaktadır. Akadem�k 
kontrol ve yönet�m, Akadem�k Üst Kurul (Un�vers�ty 
Grand Comm�ss�on) tarafından yapılmaktadır. 
Ün�vers � te lerde İng� l �z  Ün�vers � te  s �s tem� 
kullanılmaktadır.

Buna göre, ün�vers�te ve onun altında faal�yet 
gösteren kolejler var. Yan� Amer�kan Fakülte 
s�stem�n�n yer�ne İng�l�z Kolej S�stem� tak�p 
ed�lmekted�r. Ün�vers�teler�n altında, ün�vers�te 
tarafından tanınmış sınav uygulaması ve tak�b� 
ün�vers�te tarafından yapılan yüzlerce kolej 
bulunmaktadır. B�r ün�vers�ten�n altında resm� devlet 
kolejler� olab�leceğ� g�b� özel kolejler de aynı 
ün�vers�ten�n altında eğ�t�m ver�leb�lmekted�r.

Ün�vers�teler�n büyük b�r çoğunluğunun İng�l�zce 
eğ�t�m vermes�n�n yanında yerel d�lde eğ�t�m veren 
ün�vers�teler de mevcuttur. Özel �ht�yaçları 
karşılamak üzere kurulmuş özel enst�tüler de 
mevcuttur ve bunlar çok kal�tel�d�r. Genel anlamda 
teor�ye ve b�l�me önem veren b�r eğ�t�m vardır. 

H�nd�stan’da tıp ve mühend�sl�k eğ�t�m� dünya 
standartlarının üstünded�r. Buralardan mezun olan 
doktorlar ve mühend�sler dünyanın en �y�ler� 
arasındadır. Dünyanın en �y� ün�vers�teler� arasında 
kabul ed�len ve sev�yeler� uluslararası kuruluşlar 
arasında tesc�l ed�lm�ş ün�vers�teler vardır. 7 tane ITT 
(Ind�an Inst�tute of Technology) ve 6 tane IIM ( Ind�an 
Inst�tute of Management) ve buna benzer dallarda 
�ht�saslaşmış ve çok kal�tel� ün�vers�teler mevcuttur. 

H�nd�stan’dak� ün�vers�telerde b�rçok ülkeden gel�p 
eğ�t�m alan yabancı öğrenc�ler mevcuttur. 

Yet�şk�n Eğ�t�m�
H�nd�stan’da çok sayıda okuma yazma b�lmeyen 
vardır. Yet�şk�n eğ�t�m�n�n  ana odağı temel 
okuryazarlık olmuştur. B�r d�z� yet�şk�n eğ�t�m� 
programı da uygulamaya konmuştur. Ülkede Sürekl� 
Eğ�t�m Programı (CEP) kapsamında yaşam boyu 
öğrenmey� hedef alan programlar eyaletlerde 
yet�şk�n�n �ht�yaçları d�kkate alınarak uygulan-
maktadır. Programların, eyaletler bünyes�ndek� halk 
eğ�t�m merkezler� aracılığı �le en uzak yerlere 
ulaşılması sağlanmaktadır (EFA, 2015).

Yet�şk�nlere temel olarak okur-yazarlık kursları 
ağırlıklı olmakla b�rl�kte, halk sağlığı b�l�nc�, bakım, 
gıda ve beslenme, su koruma, nüfus, AIDS / STD, 
tüket�c� b�l�nc� / haklar, yasal okuryazarlık, becer� 
gel�şt�rme ve d�ğer �lg�l� alanlarda kısa vadel� temat�k 
dersler ver�lmekted�r (EFA, 2015).

H�nd�stan'da yet �şk�n eğ� t �m�/okuryazar l ık 
programları, örgün eğ�t�m fırsatını kaçıran ama 
öğrenme �ht�yacını h�sseden b�reylere, okuryazarlık, 
temel eğ�t�m, meslek� eğ�t�m (becer� gel�şt�rme) de 
dah�l olmak üzere b�r çok alanda yet�şk�n eğ�t�m� 
sunulmaktadır (EFA, 2015).
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F-ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

Temel eğ�t�m öğretmenl�ğ� eğ�t�m�, Öğretmen Eğ�t�m 
Enst�tüler�nde (Teacher Tra�n�ng Inst�tutes-TTI), bazı 
eyaletlerde �se Temel Eğ�t�m Enst�tüler� veya Temel 
Eğ�t�m Öğretmen Kolejler� olarak adlandırılan 
kurumlarda yapılmaktadır. Kurslar 2 yıllık olup kurs 
sonunda İlkokul Öğretmenl�ğ� Sert�fikası veya 
d�ploması alınmaktadır.

Ortaöğret�mde �se l�sans sev�yes�nde eğ�t�m 
gerekl�d�r. Burada değ�ş�k branşlarda (b�l�m, sanat ve 
t�caret g�b�) tam zamanlı yıllık programlara katılım 
gerekmekted�r. Mastır programından mezun 
olanlarda bu alanda öğretmenl�k yapab�lmekted�r. 
Dör t  bö lgede eğ � t �m ko le j le r �nde  eğ � t �m 
ver�lmekted�r. Kolejlerde aynı zamanda 4 yıllık l�sans 
entegre programlarda uygulanab�lmekted�r.

Kolejlerde öğretmenl�k yapab�lmek �ç�n �se eğ�t�m 
mastırı ve doktora dereces� alınmak zorundadır. Bu 
programlar ün�vers�telerde ver�lmekted�r.

Meslek� ve tekn�k eğ�t�mdek� öğret�m görevl�s� 
(�nstructor) merkez� eğ�t�m merkezler�nde eğ�t�m 
almaktadır. Bunlar b�r yıl becer� eğ�t�m� ve öğretme 
prens�pler� konusunda eğ�t�m almak zorundadırlar.

Ulusal Öğretmen Eğ�t�m Konsey� (The Nat�onal 
Counc�l for Teacher Educat�on) öğretmen eğ�t�m� ve 
denet�m�nden sorumludur.

Eğ�t�m kademeler�ne göre 10'uncu veya 12'nc� sınıfın 
sonunda mezun olanlar aşağıda ver�len okullara 
başvurarak öğretmenl�k programına katılab�l�rler;

Ÿ Ün�vers�te eğ�t�m� bölümler�,
Ÿ Ün�vers�teye bağlı kolejler,
Ÿ Açık ün�vers�teler,
Ÿ Öğretmen eğ�t�m� kurumları g�b� özel kurumlar, 
Ÿ İlköğret�m öğretmen eğ�t�m� kolejler�,
Ÿ Özel enst�tüler

Okul Önces� ve Kreş Öğretmen Eğ�t�m�
Okulönces� ve anaokulu öğretmen� eğ�t�m� 
genell�kle özel enst�tüler tarafından ver�lmekted�r. 
10’uncu yıl sınavlarını tamamlayınca b�r yıllık veya 
duruma göre 2 yıllık programı da kapsayab�l-
mekted�r. Bu durum eyaletler arası farklılık 
göstereb�l�r. Eğ�t�mde 30 gün staj zorunluluğu vardır. 
Ün�vers�te eğ�t�m programlarını 1 yıl alanlar okul 
önces� öğretmen� adayı olab�l�rler.

Ÿ Okul Önces� Eğ�t�m Sert�fikası, 
Ÿ Okul Önces� Eğ�t�mde D�ploma,
Ÿ Erken Çocukluk Bakım ve Eğ�t�m� D�ploması
Ÿ Anaokulu Öğretmen� Eğ�t�m Belges�

Temel Eğ�t�m Öğretmen Eğ�t�m�
Temel eğ�t�m öğretmen eğ�t�m�,  öğretmen eğ�t�m 
b�l�mler� enst�tüler�, �lköğret�m öğretmen eğ�t�m� 
kolejler�, ün�vers�teler, özel enst�tüler �le �lçe eğ�t�m 
ve öğret�m enst�tüler� tarafından sunulmaktadır.

Temel eğ�t�m sert�fika veya d�ploma programı 30 gün 
stajda dah�l her yıl 150 gün eğ�t�m ve toplam 2 yılı 
�çermekted�r. 12'nc� sınavı başarı �le verenler bu 
okullara başvurab�l�rler. Temel eğ�t�m öğretmenl�ğ� 
�ç�n ün�vers�telerde eğ�t�m programı uygulana-
b�lmekted�r.

İlköğret�m öğretmen� eğ�t�m programları �ç�n ver�len 
sert�fika ve d�ploma aşağıda sunulmuştur. Bunlar;

Ÿ Temel Eğ�t�m Sert�fikası
Ÿ Sınıf Öğretmenl�ğ� Sert�fikası
Ÿ Öğretmen Eğ�t�m� Sert�fikası 
Ÿ Öğretmen Eğ�t�m�nde D�ploması
Ÿ Temel Eğ�t�m D�ploması
Ÿ D�ploma Eğ�t�m�
Ÿ Temel Eğ�t�m (Öğretmen) D�ploma Eğ�t�m�

Ortaöğret�m Öğretmen Eğ�t�m�
Ortaöğret�m öğretmenl�ğ� �ç�n ün�vers�teler ve 5 
bö lgedek �  eğ � t �m  ens t � tü le r �  p rogramla r 
düzenlemek-ted�r.

Bu kurumlarda öğretmen olab�lmek �ç�n l�sans 
(Bakalorya-B.Ed) eğ�t�m� almak gerekmekted�r. Bu 
okullarda öğretmenl�k yapab�lmek �ç�n sınıflara göre 
de �lave eğ�t�m programları gerekmekted�r. Mastır 
programları bunlardan b�r tanes�d�r.
 
Beden Eğ�t�m� Öğretmen Eğ�t�m�
Temel eğ�t�m öğretmenler�nden beden eğ�t�m� 
sert�fikası (Cert�ficate of Phys�cal Educat�on-CPEd) 
alması gerekmekted�r. Eğ�t�mde genell�kle tam 
zamanlı b�r yıllık program uygulanmaktadır. Beden 
eğ�t�m� programına katılab�lmek �ç�n 12’nc� sınıfı en 
az ortalama % 45 �le geçmek gerek�r.  Ortaöğret�m�n 
�ler� kademes� �ç�n �se mastır veya deng� programı 
tamamlaması gerekmekted�r.

Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Öğretmen Eğ�t�m�
T�caret Eğ�tmen�
Çalışma ve İst�hdam Bakanlığı endüstr� meslek 
enst� tüler�  � le çırakl ık eğ�t �m� programının 
uygulanması �ç �n meslek eğ�tmenler �nden 
sorumludur. Bunların eğ�t�m� 1-2 yıl arasında 
mesleklere göre değ�şmekted�r. Programı başarı �le 
b�t�renler Öğret�m Elemanı Eğ�t�m Sert�fikasına (the 
Ins t ructor  Tra �n �ng Cer t �ficate- ITC)  sah �p 
olmaktadırlar, mühend�sl�k d�ploması, Ulusal Çıraklık 
sert�fikası ve Ulusal T�caret Sert�fikası �le 1 yıl �ş 
deney�m� aranmaktadır.

103



B
R

IC
S

 Ü
lk

el
er

�n
de

 E
ğ�

t�
m

 S
�s

te
m

�
H

İN
D

İS
TA

N
R

I
C

S
B

Doktora programı �se; en az 3 yıllık programdır. 
Öğrenc�ler mastır dereces�nden sonra başvura-
b�lmekted�r.

Ün�vers�teler, merkez� ve yerel hükümetler 
tarafından kurulmuş ün�vers�teler şekl�nded�r. 
Merkez� olanların finansmanı ve yönet�m� merkez, 
yerel olanların finansmanı ve yönet�m� yerel 
hükümetler tarafından yapılmaktadır. Akadem�k 
kontrol ve yönet�m, Akadem�k Üst Kurul (Un�vers�ty 
Grand Comm�ss�on) tarafından yapılmaktadır. 
Ün�vers � te lerde İng� l �z  Ün�vers � te  s �s tem� 
kullanılmaktadır.

Buna göre, ün�vers�te ve onun altında faal�yet 
gösteren kolejler var. Yan� Amer�kan Fakülte 
s�stem�n�n yer�ne İng�l�z Kolej S�stem� tak�p 
ed�lmekted�r. Ün�vers�teler�n altında, ün�vers�te 
tarafından tanınmış sınav uygulaması ve tak�b� 
ün�vers�te tarafından yapılan yüzlerce kolej 
bulunmaktadır. B�r ün�vers�ten�n altında resm� devlet 
kolejler� olab�leceğ� g�b� özel kolejler de aynı 
ün�vers�ten�n altında eğ�t�m ver�leb�lmekted�r.

Ün�vers�teler�n büyük b�r çoğunluğunun İng�l�zce 
eğ�t�m vermes�n�n yanında yerel d�lde eğ�t�m veren 
ün�vers�teler de mevcuttur. Özel �ht�yaçları 
karşılamak üzere kurulmuş özel enst�tüler de 
mevcuttur ve bunlar çok kal�tel�d�r. Genel anlamda 
teor�ye ve b�l�me önem veren b�r eğ�t�m vardır. 

H�nd�stan’da tıp ve mühend�sl�k eğ�t�m� dünya 
standartlarının üstünded�r. Buralardan mezun olan 
doktorlar ve mühend�sler dünyanın en �y�ler� 
arasındadır. Dünyanın en �y� ün�vers�teler� arasında 
kabul ed�len ve sev�yeler� uluslararası kuruluşlar 
arasında tesc�l ed�lm�ş ün�vers�teler vardır. 7 tane ITT 
(Ind�an Inst�tute of Technology) ve 6 tane IIM ( Ind�an 
Inst�tute of Management) ve buna benzer dallarda 
�ht�saslaşmış ve çok kal�tel� ün�vers�teler mevcuttur. 

H�nd�stan’dak� ün�vers�telerde b�rçok ülkeden gel�p 
eğ�t�m alan yabancı öğrenc�ler mevcuttur. 

Yet�şk�n Eğ�t�m�
H�nd�stan’da çok sayıda okuma yazma b�lmeyen 
vardır. Yet�şk�n eğ�t�m�n�n  ana odağı temel 
okuryazarlık olmuştur. B�r d�z� yet�şk�n eğ�t�m� 
programı da uygulamaya konmuştur. Ülkede Sürekl� 
Eğ�t�m Programı (CEP) kapsamında yaşam boyu 
öğrenmey� hedef alan programlar eyaletlerde 
yet�şk�n�n �ht�yaçları d�kkate alınarak uygulan-
maktadır. Programların, eyaletler bünyes�ndek� halk 
eğ�t�m merkezler� aracılığı �le en uzak yerlere 
ulaşılması sağlanmaktadır (EFA, 2015).

Yet�şk�nlere temel olarak okur-yazarlık kursları 
ağırlıklı olmakla b�rl�kte, halk sağlığı b�l�nc�, bakım, 
gıda ve beslenme, su koruma, nüfus, AIDS / STD, 
tüket�c� b�l�nc� / haklar, yasal okuryazarlık, becer� 
gel�şt�rme ve d�ğer �lg�l� alanlarda kısa vadel� temat�k 
dersler ver�lmekted�r (EFA, 2015).

H�nd�stan'da yet �şk�n eğ� t �m�/okuryazar l ık 
programları, örgün eğ�t�m fırsatını kaçıran ama 
öğrenme �ht�yacını h�sseden b�reylere, okuryazarlık, 
temel eğ�t�m, meslek� eğ�t�m (becer� gel�şt�rme) de 
dah�l olmak üzere b�r çok alanda yet�şk�n eğ�t�m� 
sunulmaktadır (EFA, 2015).
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F-ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

Temel eğ�t�m öğretmenl�ğ� eğ�t�m�, Öğretmen Eğ�t�m 
Enst�tüler�nde (Teacher Tra�n�ng Inst�tutes-TTI), bazı 
eyaletlerde �se Temel Eğ�t�m Enst�tüler� veya Temel 
Eğ�t�m Öğretmen Kolejler� olarak adlandırılan 
kurumlarda yapılmaktadır. Kurslar 2 yıllık olup kurs 
sonunda İlkokul Öğretmenl�ğ� Sert�fikası veya 
d�ploması alınmaktadır.

Ortaöğret�mde �se l�sans sev�yes�nde eğ�t�m 
gerekl�d�r. Burada değ�ş�k branşlarda (b�l�m, sanat ve 
t�caret g�b�) tam zamanlı yıllık programlara katılım 
gerekmekted�r. Mastır programından mezun 
olanlarda bu alanda öğretmenl�k yapab�lmekted�r. 
Dör t  bö lgede eğ � t �m ko le j le r �nde  eğ � t �m 
ver�lmekted�r. Kolejlerde aynı zamanda 4 yıllık l�sans 
entegre programlarda uygulanab�lmekted�r.

Kolejlerde öğretmenl�k yapab�lmek �ç�n �se eğ�t�m 
mastırı ve doktora dereces� alınmak zorundadır. Bu 
programlar ün�vers�telerde ver�lmekted�r.

Meslek� ve tekn�k eğ�t�mdek� öğret�m görevl�s� 
(�nstructor) merkez� eğ�t�m merkezler�nde eğ�t�m 
almaktadır. Bunlar b�r yıl becer� eğ�t�m� ve öğretme 
prens�pler� konusunda eğ�t�m almak zorundadırlar.

Ulusal Öğretmen Eğ�t�m Konsey� (The Nat�onal 
Counc�l for Teacher Educat�on) öğretmen eğ�t�m� ve 
denet�m�nden sorumludur.

Eğ�t�m kademeler�ne göre 10'uncu veya 12'nc� sınıfın 
sonunda mezun olanlar aşağıda ver�len okullara 
başvurarak öğretmenl�k programına katılab�l�rler;

Ÿ Ün�vers�te eğ�t�m� bölümler�,
Ÿ Ün�vers�teye bağlı kolejler,
Ÿ Açık ün�vers�teler,
Ÿ Öğretmen eğ�t�m� kurumları g�b� özel kurumlar, 
Ÿ İlköğret�m öğretmen eğ�t�m� kolejler�,
Ÿ Özel enst�tüler

Okul Önces� ve Kreş Öğretmen Eğ�t�m�
Okulönces� ve anaokulu öğretmen� eğ�t�m� 
genell�kle özel enst�tüler tarafından ver�lmekted�r. 
10’uncu yıl sınavlarını tamamlayınca b�r yıllık veya 
duruma göre 2 yıllık programı da kapsayab�l-
mekted�r. Bu durum eyaletler arası farklılık 
göstereb�l�r. Eğ�t�mde 30 gün staj zorunluluğu vardır. 
Ün�vers�te eğ�t�m programlarını 1 yıl alanlar okul 
önces� öğretmen� adayı olab�l�rler.

Ÿ Okul Önces� Eğ�t�m Sert�fikası, 
Ÿ Okul Önces� Eğ�t�mde D�ploma,
Ÿ Erken Çocukluk Bakım ve Eğ�t�m� D�ploması
Ÿ Anaokulu Öğretmen� Eğ�t�m Belges�

Temel Eğ�t�m Öğretmen Eğ�t�m�
Temel eğ�t�m öğretmen eğ�t�m�,  öğretmen eğ�t�m 
b�l�mler� enst�tüler�, �lköğret�m öğretmen eğ�t�m� 
kolejler�, ün�vers�teler, özel enst�tüler �le �lçe eğ�t�m 
ve öğret�m enst�tüler� tarafından sunulmaktadır.

Temel eğ�t�m sert�fika veya d�ploma programı 30 gün 
stajda dah�l her yıl 150 gün eğ�t�m ve toplam 2 yılı 
�çermekted�r. 12'nc� sınavı başarı �le verenler bu 
okullara başvurab�l�rler. Temel eğ�t�m öğretmenl�ğ� 
�ç�n ün�vers�telerde eğ�t�m programı uygulana-
b�lmekted�r.

İlköğret�m öğretmen� eğ�t�m programları �ç�n ver�len 
sert�fika ve d�ploma aşağıda sunulmuştur. Bunlar;

Ÿ Temel Eğ�t�m Sert�fikası
Ÿ Sınıf Öğretmenl�ğ� Sert�fikası
Ÿ Öğretmen Eğ�t�m� Sert�fikası 
Ÿ Öğretmen Eğ�t�m�nde D�ploması
Ÿ Temel Eğ�t�m D�ploması
Ÿ D�ploma Eğ�t�m�
Ÿ Temel Eğ�t�m (Öğretmen) D�ploma Eğ�t�m�

Ortaöğret�m Öğretmen Eğ�t�m�
Ortaöğret�m öğretmenl�ğ� �ç�n ün�vers�teler ve 5 
bö lgedek �  eğ � t �m  ens t � tü le r �  p rogramla r 
düzenlemek-ted�r.

Bu kurumlarda öğretmen olab�lmek �ç�n l�sans 
(Bakalorya-B.Ed) eğ�t�m� almak gerekmekted�r. Bu 
okullarda öğretmenl�k yapab�lmek �ç�n sınıflara göre 
de �lave eğ�t�m programları gerekmekted�r. Mastır 
programları bunlardan b�r tanes�d�r.
 
Beden Eğ�t�m� Öğretmen Eğ�t�m�
Temel eğ�t�m öğretmenler�nden beden eğ�t�m� 
sert�fikası (Cert�ficate of Phys�cal Educat�on-CPEd) 
alması gerekmekted�r. Eğ�t�mde genell�kle tam 
zamanlı b�r yıllık program uygulanmaktadır. Beden 
eğ�t�m� programına katılab�lmek �ç�n 12’nc� sınıfı en 
az ortalama % 45 �le geçmek gerek�r.  Ortaöğret�m�n 
�ler� kademes� �ç�n �se mastır veya deng� programı 
tamamlaması gerekmekted�r.

Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Öğretmen Eğ�t�m�
T�caret Eğ�tmen�
Çalışma ve İst�hdam Bakanlığı endüstr� meslek 
enst� tüler�  � le çırakl ık eğ�t �m� programının 
uygulanması �ç �n meslek eğ�tmenler �nden 
sorumludur. Bunların eğ�t�m� 1-2 yıl arasında 
mesleklere göre değ�şmekted�r. Programı başarı �le 
b�t�renler Öğret�m Elemanı Eğ�t�m Sert�fikasına (the 
Ins t ructor  Tra �n �ng Cer t �ficate- ITC)  sah �p 
olmaktadırlar, mühend�sl�k d�ploması, Ulusal Çıraklık 
sert�fikası ve Ulusal T�caret Sert�fikası �le 1 yıl �ş 
deney�m� aranmaktadır.
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Haydarabad İler� Eğ�t�m ve Öğret�m Enst�tüsü ve 
Merkez Eğ�t�m Enst�tüsü b�r yıllığına üç ayrı modül 
eğ�t�m sunmaktadır. Bunlar;

Ÿ T�car� teknoloj�s� (altı ay),
Ÿ T�caret metodoloj�s� ve öğret�m �lkeler� (üç ay),
Ÿ Mühend�sl�k teknoloj�s� (üç ay).

Pol�tekn�k Öğretmen Eğ�t�m�
Ulusal Tekn�k Öğretmen Eğ�t�m ve Araştırma 
Enst�tüler�nde (as nat�onal �nst�tutes of techn�cal 
teachers’ tra�n�ng and research- NITTTR), öğretmen-
er�n h�zmet �ç� eğ�t�mler� �le b�rl�kte, mühend�sl�k ve 
teknoloj�, eğ�t�m yönet�m�, öğret�m metodoloj�ler� 
konusunda eğ�t�mler ver�lmekted�r. 

D�ğer b�r yöntem �se tekn�k eğ�t�mde 1.5 yıl süren 
mastır programına katılmaktadır. Kayıt �ç�n 3 yıl �ş 
deney�m�n�n yanı sıra eğ�t�mde bakalorya (B.Ed) ya 
da BTeck F�rs Class sert�fika gerekmekted�r.

D�ğer uzun yolda eğ�t�m� tamamlayanlar �se 
aşağıdak� d�plomaya sah�p olduktan sonra 
öğretmen olab�l�rler. Bunlar;

• Tekn�k öğret�m d�ploma
• Teknoloj� l�sans (eğ�t�m)
• Teknoloj�de Mastır  (eğ�t�m)
• Teknoloj�de Mastır  (�nsan kaynakları gel�ş�m�)
• Mühend�sl�k Mastır (eğ�t�m)
• Mühend�sl�k eğ�t�m�nde Doktora (d�s�pl�nler arası)

Eğ�t�m kademeler�ne göre öğretmen eğ�t�m 
düzeyler� ve eğ�t�m veren kurumalar Tablo 21’de 
ver�lm�şt�r (NORRIC, 2006,p.35; IQAS, 2009,p.39).
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Kademe 
Seviyesi Derece/ Sertifika Kayıt Şartları 

 
Eğitimin 
Yapıldığı Kurum 

Okul Öncesi 
Eğitim 

Öğretmeni 
3-6 yaş Okun öncesi öğretmen 

eğitim sertifikası 

10. sınıf mezunu 
(Hemşirelikte 12. sınıf 
mezunu olmak)  

En az 1 yıl 
Hemşirelik 
eğitiminde 
en az 2 yıl 

 

Temel Eğitim 
(İlk Kademesi) 
Öğretmenleri) 

1-5 Öğretmen, Öğretmen 
Eğitim Sertifikası veya 
İlkokul Öğretmen 
sertifikası eğitim  
 
 

10'uncu yılda 
mezun olmak 
(Ortaöğretim I) 

1-2 yıl  
 
Öğretmen Eğitim 
Enstitüleri 
 
 

Temel Eğitim 
(ikinci 

kademesi) 
öğretmenleri) 

6-8 

12'nci yılda mezun 
olmak  
(Ortaöğretim II) 
 

2 yıl 

Ortaöğretim I 
Kademesi 
Öğretmeni 

9-10  
Lisans  
(Eğitimde-B.Ed.), 
Lisans Eğitim Derecesi 
(Sanat, bilim, ticaret) 
 
 

Bakalorya Lisans
Dereces�   1 yıl 

Üniversitede 
Lisansüstü 
Kursları 

Ortaöğretim II. 
Kademesi 
Öğretmeni 

11-12 Master 1 yıl  
Üniversitede 
Lisansüstü 
Kursları 

Ortaöğretim 
Öğretmenliği 9-12 

Lisans  (BA),  Lisans 
(Eğitimde-B.Ed.) veya 
Lisans (Bilim- BS),  
Lisans (Eğitimde-B.Ed.) 
veya Lisans  
(Ticaret- BCom.), 
Lisans (Eğitimde-B.Ed.) 

12 nci yılda mezun 
olmak  
(Ortaöğretim II) 

yıl4  
Dört Bölge 
Kolejinde Eğitim 
 

Yüksekokul 
(Politeknik) 

Öğretmenliği 

Kolej 
Eğitimi - 

Mastır (Eğitim) ve 
Doktora (BDT) 
derecesi 

2- 3 yıl Üniversite 

Mesleki ve 
teknik okul 

öğretmenliği 

Tüm 
seviyelerde 

Öğretim Görevlisi 
Sertifikası (I.T.C. ) 

Diploma 
(Mühendislik vb.) 1 yıl Merkezi Eğitim 

Enstitüleri 

 

Okutacağı 
Sınıf

Eğ�t�m 
Süres�

Tablo 23:  Eğ�t�m Kademeler�ne göre öğretmen eğ�t�m düzeyler� ve eğ�t�m veren kurumlar
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Eğ�t�m sektörün en öneml� unsuru olan ve ülkede en 
öneml� sorunların başında öğretmen alımları gel�p 
öğretmen maaşları göz önüne alındığında eğ�t�m 
bütçeler�n�n en büyük payıda y�ne bu kalem 
almaktadır. Kuşkusuz pol�t�k baskılar, s�yas� 
müdahaleler ülkede etk�nl�ğ�n� korumaktadır. 
Eyaletler�n okullara öğretmen ataması �le �lg�l� 
standartları vardır. Bu standartları taşıyan öğretmen 
adayları öğretmenl�ğe başvura-b�lmekted�r. 
Öğretmen alımında yerel hükümetler arasında 
uygulamada bazı farklılıklar olab�lmekted�r. Bazı 
eyaletler, yarışma sonucu elde ed�len sonuca göre 
öğretmen �st�hdam ederken, bazıları �se öğretmen�n 
akadem�k ve meslek� performansları d�kkate alarak 
�st�hdam etmekted�r. Bazı yerel hükümetler �se elde 
ed�len sınav sonucu ve öncek� deney�mler� de 
d�kkate alarak �st�hdam etmekted�rler (UNESCO-IBE, 
2011, p.30).

Öğretmen maaşlarının bel�rlenmes� eyaletler arası 
farklılıklar olmakla b�rl�kte, öğretmen�n temel 
akadem�k yeterl�l�kler�, eğ�t�m ve deney�mler� 
referans alınmaktadır. Pek çok eyalet, ulusal ücret 
skalasını referans alarak ücret bel�rleme yoluna 
g�tmekted�r. Ortaöğret�mde b�r öğretmen�n maaşı 
eğ�t�m durumu ve performansına bağlı olmakla 
çalıştığı yere göre değ�şmekle b�rl�kte (2009 yılında) 
yaklaşık 200-250 ABD dolarıdır (K�n B�ng Wu, 
p.Pxx��, 2009).
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Haydarabad İler� Eğ�t�m ve Öğret�m Enst�tüsü ve 
Merkez Eğ�t�m Enst�tüsü b�r yıllığına üç ayrı modül 
eğ�t�m sunmaktadır. Bunlar;

Ÿ T�car� teknoloj�s� (altı ay),
Ÿ T�caret metodoloj�s� ve öğret�m �lkeler� (üç ay),
Ÿ Mühend�sl�k teknoloj�s� (üç ay).

Pol�tekn�k Öğretmen Eğ�t�m�
Ulusal Tekn�k Öğretmen Eğ�t�m ve Araştırma 
Enst�tüler�nde (as nat�onal �nst�tutes of techn�cal 
teachers’ tra�n�ng and research- NITTTR), öğretmen-
er�n h�zmet �ç� eğ�t�mler� �le b�rl�kte, mühend�sl�k ve 
teknoloj�, eğ�t�m yönet�m�, öğret�m metodoloj�ler� 
konusunda eğ�t�mler ver�lmekted�r. 

D�ğer b�r yöntem �se tekn�k eğ�t�mde 1.5 yıl süren 
mastır programına katılmaktadır. Kayıt �ç�n 3 yıl �ş 
deney�m�n�n yanı sıra eğ�t�mde bakalorya (B.Ed) ya 
da BTeck F�rs Class sert�fika gerekmekted�r.

D�ğer uzun yolda eğ�t�m� tamamlayanlar �se 
aşağıdak� d�plomaya sah�p olduktan sonra 
öğretmen olab�l�rler. Bunlar;

• Tekn�k öğret�m d�ploma
• Teknoloj� l�sans (eğ�t�m)
• Teknoloj�de Mastır  (eğ�t�m)
• Teknoloj�de Mastır  (�nsan kaynakları gel�ş�m�)
• Mühend�sl�k Mastır (eğ�t�m)
• Mühend�sl�k eğ�t�m�nde Doktora (d�s�pl�nler arası)

Eğ�t�m kademeler�ne göre öğretmen eğ�t�m 
düzeyler� ve eğ�t�m veren kurumalar Tablo 21’de 
ver�lm�şt�r (NORRIC, 2006,p.35; IQAS, 2009,p.39).
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Kademe 
Seviyesi Derece/ Sertifika Kayıt Şartları 

 
Eğitimin 
Yapıldığı Kurum 

Okul Öncesi 
Eğitim 

Öğretmeni 
3-6 yaş Okun öncesi öğretmen 

eğitim sertifikası 

10. sınıf mezunu 
(Hemşirelikte 12. sınıf 
mezunu olmak)  

En az 1 yıl 
Hemşirelik 
eğitiminde 
en az 2 yıl 

 

Temel Eğitim 
(İlk Kademesi) 
Öğretmenleri) 

1-5 Öğretmen, Öğretmen 
Eğitim Sertifikası veya 
İlkokul Öğretmen 
sertifikası eğitim  
 
 

10'uncu yılda 
mezun olmak 
(Ortaöğretim I) 

1-2 yıl  
 
Öğretmen Eğitim 
Enstitüleri 
 
 

Temel Eğitim 
(ikinci 

kademesi) 
öğretmenleri) 

6-8 

12'nci yılda mezun 
olmak  
(Ortaöğretim II) 
 

2 yıl 

Ortaöğretim I 
Kademesi 
Öğretmeni 

9-10  
Lisans  
(Eğitimde-B.Ed.), 
Lisans Eğitim Derecesi 
(Sanat, bilim, ticaret) 
 
 

Bakalorya Lisans
Dereces�   1 yıl 

Üniversitede 
Lisansüstü 
Kursları 

Ortaöğretim II. 
Kademesi 
Öğretmeni 

11-12 Master 1 yıl  
Üniversitede 
Lisansüstü 
Kursları 

Ortaöğretim 
Öğretmenliği 9-12 

Lisans  (BA),  Lisans 
(Eğitimde-B.Ed.) veya 
Lisans (Bilim- BS),  
Lisans (Eğitimde-B.Ed.) 
veya Lisans  
(Ticaret- BCom.), 
Lisans (Eğitimde-B.Ed.) 

12 nci yılda mezun 
olmak  
(Ortaöğretim II) 

yıl4  
Dört Bölge 
Kolejinde Eğitim 
 

Yüksekokul 
(Politeknik) 

Öğretmenliği 

Kolej 
Eğitimi - 

Mastır (Eğitim) ve 
Doktora (BDT) 
derecesi 

2- 3 yıl Üniversite 

Mesleki ve 
teknik okul 

öğretmenliği 

Tüm 
seviyelerde 

Öğretim Görevlisi 
Sertifikası (I.T.C. ) 

Diploma 
(Mühendislik vb.) 1 yıl Merkezi Eğitim 

Enstitüleri 

 

Okutacağı 
Sınıf

Eğ�t�m 
Süres�

Tablo 23:  Eğ�t�m Kademeler�ne göre öğretmen eğ�t�m düzeyler� ve eğ�t�m veren kurumlar
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Eğ�t�m sektörün en öneml� unsuru olan ve ülkede en 
öneml� sorunların başında öğretmen alımları gel�p 
öğretmen maaşları göz önüne alındığında eğ�t�m 
bütçeler�n�n en büyük payıda y�ne bu kalem 
almaktadır. Kuşkusuz pol�t�k baskılar, s�yas� 
müdahaleler ülkede etk�nl�ğ�n� korumaktadır. 
Eyaletler�n okullara öğretmen ataması �le �lg�l� 
standartları vardır. Bu standartları taşıyan öğretmen 
adayları öğretmenl�ğe başvura-b�lmekted�r. 
Öğretmen alımında yerel hükümetler arasında 
uygulamada bazı farklılıklar olab�lmekted�r. Bazı 
eyaletler, yarışma sonucu elde ed�len sonuca göre 
öğretmen �st�hdam ederken, bazıları �se öğretmen�n 
akadem�k ve meslek� performansları d�kkate alarak 
�st�hdam etmekted�r. Bazı yerel hükümetler �se elde 
ed�len sınav sonucu ve öncek� deney�mler� de 
d�kkate alarak �st�hdam etmekted�rler (UNESCO-IBE, 
2011, p.30).

Öğretmen maaşlarının bel�rlenmes� eyaletler arası 
farklılıklar olmakla b�rl�kte, öğretmen�n temel 
akadem�k yeterl�l�kler�, eğ�t�m ve deney�mler� 
referans alınmaktadır. Pek çok eyalet, ulusal ücret 
skalasını referans alarak ücret bel�rleme yoluna 
g�tmekted�r. Ortaöğret�mde b�r öğretmen�n maaşı 
eğ�t�m durumu ve performansına bağlı olmakla 
çalıştığı yere göre değ�şmekle b�rl�kte (2009 yılında) 
yaklaşık 200-250 ABD dolarıdır (K�n B�ng Wu, 
p.Pxx��, 2009).
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ÇİN HALK CUMHURİYETİ 
HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Nüfusu 1,379,302.771 (Haz�ran 2017 tahm�n�)

Yüzölçümü

Yönet�m�

Başkent�

K�ş� Başına Düşen M�ll� Gel�r

Okul Önces� Eğ�t�m

Temel Eğ�t�m B�r�nc� Kademe
(İlkokul)

Temel Eğ�t�m İk�nc� Kademe
(Ortaokul)

Kolejler/Ün�vers�te

Zorunlu Eğ�t�m Süres�

9,596,961 km²

Tek Part� Yönet�m� (Devlet Ç�n Komün�st Part�s�)

Pek�n (Be�j�ng)

$8.643 (2017 yılı)

3-5 Yaş (3 yıl)

1-6.sınıf
6 yıl
6-12 yaş arası

7-9.Yıl
3 yıl
12-15 yaş arası
Ortaokul
Meslek� Ortaokul

Kolejler (2+)
Meslek� Tekn�k Kolejler veya Pol�tekn�kler
Ün�vers�teler

9 yıl. 6-15 yaş grubu
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Öğret�m Süres� Ort. 35 Hafta (34-37 Hafta) 

Eğ�t�m Kademeler�

R
I

C
S

B

4+5+2

Oraöğret�m Kademes�

10-12. yıl
3 yıl
15-18 yaş arası
Genel L�se (3 yıl)
Pol�tekn�k L�se (3 yıl)
Tekn�k L�se
Kal�fiye İşc� L�ses� 
Uzmanlaşmış Meslek L�ses�
Yet�şk�n Uzmanlaşmış Meslek L�ses�
Meslek L�ses�
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A- ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN 
GENEL GÖRÜNÜMÜ

Ç�n Halk Cumhur�yet� (ÇHC), 5000 yıl önces�ne 
dayanan köklü b�r tar�h� geçm�şe sah�p b�r ülked�r. 
Ç�n Uygarlığı tar�h boyunca gözle görülür b�r 
devamlılık serg�lem�şt�r. Bu bölge, b�r �mparator 
etrafında b�lenen en büyük s�yas� b�rleşme M.Ö. 221 
yılında Q�n Hanedanı �mparator Q�n Sh� Huang D� 
zamanında gerçekleşm�şt�r. Tar�h boyunca pek çok 
b�rleşme, bölünme ve hanedan çatışmalarına sahne 
olan Ç�n’de �mparatorluk s�stem� 1911’de sona 
erm�şt�r. 1911-1949 dönem�n� �ç�ne alan s�yas� güç 
çatışmaları, Mao Zetung’un 1 Ek�m 1949’da Ç�n Halk 
Cumhur�yet�’n�n kuruluşunu �lan etmes�yle son 
bulmuştur. Ç�n Halk Cumhur�yet� 1949 yılından bu 
yana Ç�n Komün�st Part�s� tarafında yönet�lmekted�r. 
Yed� üyeden oluşan, Başkanlığını ve Genel 
Sekreterl�ğ�n� Hu J�ntao’nun yaptığı Pol�t Büro Da�m� 
Kom�tes� Ülkedek� en yüksek yönet�m pol�t�kasıdır. 
Hu J�ntao aynı zamanda Devlet Başkanlığı görev�n� 
de yürütmekted�r (Çakıroğlu, 2008). Yönet�m yapısı 
parlamenter s�steme dayalı parlamento tarafından 
kontrol ed�lmekted�r. Ülkey� yöneten komün�st part�, 
köy, kasaba, �lçe, �l ve bölge, beled�ye ve ulusal 
sev�yede h�yerarş�k b�r yapıya sah�pt�r. Ülke Ç�n Halk 
Cumhur�yet� Anayasasına göre yönet�lmekted�r 
(Alexander Schnarr, Sun Yang and Ka� Gle�ßner, 
2008, p.2). 

Ç�n Halk Cumhur�yet�, Doğu Asya’nın 1 m�lyar 38 
m�lyon nüfuslu en popüler ülkeler�nden b�r� olmakla 
b�rl�kte dünyanın en kalabalık ülkes�d�r. 21. yy 
ortalarına kadar nüfusun artmaya devam edeceğ� ve 
1,6 m�lyar c�varında dengeleneceğ� beklenmekted�r. 
2014 yılı nüfus artış hızı ortalama b�nde 44 
c�varındadır. Ç�n Halk Cumhur�yet�n�n �dar� yapısı 
aşağıdak� şek�lde oluşmaktadır. 

Ÿ 23 adet eyalet,
Ÿ 5 adet özerk (Otonom) bölge: S�ncan-Uygur, İç  

Moğol�stan, N�ngx�a Hu�, T�bet, Guangx�.
Ÿ 4 adet merkeze doğrudan bağlı şeh�r: Pek�n,  

T�anj�n, Şanghay, Chongq�ng.
Ÿ 2 adet gen�ş özerkl�ğe sah�p özel �dar� bölge: 

Hong Kong, Makau

Para b�r�m� Renm�nb� (RMB- Halkın Parası) d�r. Günlük 
kullanımda Yuan denmekted�r

Yüksek nüfus, ülke �ç�n en büyük sorunlardan b�r�s�n� 
teşk�l etmen�n yanı sıra, büyük b�r ekonom�k güç 
kaynağı olma n�tel�ğ�nded�r. İşs�zl�k oranı 2016 
ver�ler�ne göre %4,1 c�varındadır. 

Yaş gruplarına göre 2014 yılı ortalama nüfus dağılım 
oranları �se şu şek�lded�r.
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ÇİN HALK CUMHURİYETİ 
HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Nüfusu 1,379,302.771 (Haz�ran 2017 tahm�n�)

Yüzölçümü

Yönet�m�

Başkent�

K�ş� Başına Düşen M�ll� Gel�r

Okul Önces� Eğ�t�m

Temel Eğ�t�m B�r�nc� Kademe
(İlkokul)

Temel Eğ�t�m İk�nc� Kademe
(Ortaokul)

Kolejler/Ün�vers�te

Zorunlu Eğ�t�m Süres�

9,596,961 km²

Tek Part� Yönet�m� (Devlet Ç�n Komün�st Part�s�)

Pek�n (Be�j�ng)

$8.643 (2017 yılı)

3-5 Yaş (3 yıl)

1-6.sınıf
6 yıl
6-12 yaş arası

7-9.Yıl
3 yıl
12-15 yaş arası
Ortaokul
Meslek� Ortaokul

Kolejler (2+)
Meslek� Tekn�k Kolejler veya Pol�tekn�kler
Ün�vers�teler

9 yıl. 6-15 yaş grubu
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A- ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN 
GENEL GÖRÜNÜMÜ

Ç�n Halk Cumhur�yet� (ÇHC), 5000 yıl önces�ne 
dayanan köklü b�r tar�h� geçm�şe sah�p b�r ülked�r. 
Ç�n Uygarlığı tar�h boyunca gözle görülür b�r 
devamlılık serg�lem�şt�r. Bu bölge, b�r �mparator 
etrafında b�lenen en büyük s�yas� b�rleşme M.Ö. 221 
yılında Q�n Hanedanı �mparator Q�n Sh� Huang D� 
zamanında gerçekleşm�şt�r. Tar�h boyunca pek çok 
b�rleşme, bölünme ve hanedan çatışmalarına sahne 
olan Ç�n’de �mparatorluk s�stem� 1911’de sona 
erm�şt�r. 1911-1949 dönem�n� �ç�ne alan s�yas� güç 
çatışmaları, Mao Zetung’un 1 Ek�m 1949’da Ç�n Halk 
Cumhur�yet�’n�n kuruluşunu �lan etmes�yle son 
bulmuştur. Ç�n Halk Cumhur�yet� 1949 yılından bu 
yana Ç�n Komün�st Part�s� tarafında yönet�lmekted�r. 
Yed� üyeden oluşan, Başkanlığını ve Genel 
Sekreterl�ğ�n� Hu J�ntao’nun yaptığı Pol�t Büro Da�m� 
Kom�tes� Ülkedek� en yüksek yönet�m pol�t�kasıdır. 
Hu J�ntao aynı zamanda Devlet Başkanlığı görev�n� 
de yürütmekted�r (Çakıroğlu, 2008). Yönet�m yapısı 
parlamenter s�steme dayalı parlamento tarafından 
kontrol ed�lmekted�r. Ülkey� yöneten komün�st part�, 
köy, kasaba, �lçe, �l ve bölge, beled�ye ve ulusal 
sev�yede h�yerarş�k b�r yapıya sah�pt�r. Ülke Ç�n Halk 
Cumhur�yet� Anayasasına göre yönet�lmekted�r 
(Alexander Schnarr, Sun Yang and Ka� Gle�ßner, 
2008, p.2). 

Ç�n Halk Cumhur�yet�, Doğu Asya’nın 1 m�lyar 38 
m�lyon nüfuslu en popüler ülkeler�nden b�r� olmakla 
b�rl�kte dünyanın en kalabalık ülkes�d�r. 21. yy 
ortalarına kadar nüfusun artmaya devam edeceğ� ve 
1,6 m�lyar c�varında dengeleneceğ� beklenmekted�r. 
2014 yılı nüfus artış hızı ortalama b�nde 44 
c�varındadır. Ç�n Halk Cumhur�yet�n�n �dar� yapısı 
aşağıdak� şek�lde oluşmaktadır. 

Ÿ 23 adet eyalet,
Ÿ 5 adet özerk (Otonom) bölge: S�ncan-Uygur, İç  

Moğol�stan, N�ngx�a Hu�, T�bet, Guangx�.
Ÿ 4 adet merkeze doğrudan bağlı şeh�r: Pek�n,  

T�anj�n, Şanghay, Chongq�ng.
Ÿ 2 adet gen�ş özerkl�ğe sah�p özel �dar� bölge: 

Hong Kong, Makau

Para b�r�m� Renm�nb� (RMB- Halkın Parası) d�r. Günlük 
kullanımda Yuan denmekted�r

Yüksek nüfus, ülke �ç�n en büyük sorunlardan b�r�s�n� 
teşk�l etmen�n yanı sıra, büyük b�r ekonom�k güç 
kaynağı olma n�tel�ğ�nded�r. İşs�zl�k oranı 2016 
ver�ler�ne göre %4,1 c�varındadır. 

Yaş gruplarına göre 2014 yılı ortalama nüfus dağılım 
oranları �se şu şek�lded�r.
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Ç�n Halk Cumhur�yet� yaklaşık 9,6 m�lyon km² 
yüzölçümü (Türk�ye'n�n 12 katından daha büyüktür.) 
�le Rusya ve Kanada’dan sonra dünyanın en büyük 
üçüncü ülkes�d�r. Kuzey - Güney uç noktaları 
arasındak� mesafe yaklaşık 5500 km, Doğu-Batı uç 
noktaları arasındak� mesafe yaklaşık 5000 km’d�r.
Ç�n Halk Cumhur�yet�’n�n % 93’ünü Ç�n Hanlığının 
oluşturduğu 56 etn�k grup ve yaklaşık % 7 azınlıktan 
meydana gelmekted�r.

Ç�n Halk Cumhur�yet�nde, en yaygın kullanılan d�l 
Han-T�bet d�l a�les�ne bağlı H�u-Mançu Ç�nces�d�r. 
Bunların dışındak� d�ğer 54 etn�k grubun kend� 
d�ller�, bazılarının da yazı d�l�n� (% 23) kullanır. 40.000 
s�mgeden meydana gelen Ç�nce’y� okuyup 
yazmada zorlanılması ve halkın cah�lleşmes�n� 
önlemek �ç�n 1.000 s�mgeden meydana gelen temel 
Ç�nce’y�  oluşturmuş ve bu temel Ç�nce’y� 
öğrenenler� okuma yazma b�lmeyen yerlere sevk 
e t m � ş t � r  ( h t t p : / / r d b . m e b . g o v. t r / y a y � n l a r / 
%C3%87�n%20E%C4%9F�t�m%20S�stem�.pdf)

Ç�n yazısı alfabe değ�ld�r. Kel�meler� �fade eden 
�şaretlerd�r. Her harf b�r ses� değ�l, b�r düşüncey� 
�fade eder. Yukarıdan aşağıya yazılır. Yazılı d�l �le 
konuşulan d�l arasında bağlantı yoktur; �nsanlar aynı 
yazıyı öğren�rler ama farklı d�ller konuşurlar. Bu 
karakterler�n 2 b�n kadarını b�lenler okuma yazma 
b�l�yor kabul ed�l�r. İy� eğ�t�m almış b�r Ç�nl� okuyucu 
5000 �le 7000 karakter� b�l�r.

Başkent Pek�n, Ç�n Halk Cumhur�yet�n�n pol�t�k 
merkez� olurken, Şanghay �se esk� b�r balıkçı 
kasabası �ken 2000’l� yıllarda büyük b�r �ş merkez� 
olmuş ve eğ�t�mde büyük aşamalar kaydetm�ş, 
özell�kle PISA sonuçlarına göre �lk üçte yer 
almaktadır.  Bu merkezler ayrıca yükseköğret�m�nde 
çek�m merkezler� olmuştur.

Ç�n Halk Cumhur�yet�, dünyada ekonom�k faal�yet�n 
�lk ortaya çıktığı yerlerden b�r�d�r. Başta tarım, 
dokuma, madenc�l�k ve el sanatları (boyama, 

porselen vs.) alanında çok büyük b�r kültür 
gel�şt�rm�şlerd�r. Dünyada �lk baraj yapılan, kâğıdı, 
matbaayı, barutu ve fişeğ� �lk keşfeden ülked�r. 
Ayrıca bütün Orta Asya’yı geç�p Akden�z’e ulaşan 
İpek Yolu t�caret�n� gel�şt�rm�şlerd�r (http://www. 
eg�t�m.aku.edu.tr/GUE07.pptx). 

Ç�n son dönemde yabancı sermayey� çekme 
konusunda çok başarılı olmuştur. 1990'ların 
başından �t�baren gel�şmekte olan ülkelere yapılan 
yatırımların başında Ç�n yer almıştır. Ç�n hükümet� 
yabancı yatırımlara ayrıcalıklı muamele yer�ne 
ülken�n bu anlamda b�r doyuma ulaştığı düşünces� 
�le yerl� ve yabancı yatırımlara eş�t muamele 
anlamına gelen uluslararası kabul görmüş, "M�ll� 
Muamele" �lkes�n� uygulamaya koymuştur. Bununla 
b�rl�kte altyapının zayıf olduğu batı ve �ç bölgelerde 
özell�kle uzun vadel� projeler �ç�n bazı özel teşv�kler 
düşünülmekted�r. ABD, Ç�n'�n �hracattak� en büyük 
pazarı olup AB ülkeler� de ülken�n öneml� t�car� 
partnerler� arasında yer almaktadır (Ç�n Halk 
Cumhur�yet� Ülke Raporu, 2013).

Bugün Ç�n Halk Cumhur�yet�, dünya ekonom�k 
s�stem�ne uyum sağlamak üzere çaba göster-
mekted�r. GATT /WTO- Dünya T�caret Örgütü’nün 
1947’dek� kurucusu ve fik�r babalarından b�r� olan 
Ç�n, 1950’de ayrıldığı s�steme 11 Kasım 2001 
tar�h�nde ger� dönmüş bulunmaktadır (Çakıroğlu, 
2008). Özell�kle bu yıllardan sonra ekonom�de 
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Tablo 1:  Ç�n Nüfus Dağılımı

Dağılımı (%) Cinsiyeti

17.1 Erkek: 127,484,177
Kadın: 109,113,241

12.8 Erkek: 94,215,607
Kadın: 82,050,623

 

48.5

 

Erkek: 341,466,438
Kadın: 327,661,460

 

10.8

 
Erkek: 74,771,050
Kadın: 73,441,177

10.8
 Erkek:71,103,029

Kadın: 77,995,969

0-14 Yaş Arası

Yaş Durumu

65 Yaş ve üzer�

15-24 Yaş Arası

25-54 Yaş Arası

55-64 Yaş Arası

Kaynak: CIA Factbook, 2018.
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öneml� hamleler yaparak dünyanın en büyük �lk üç 
ekonom�s� �çer�s�nde yer almaktadır. Dünya T�caret 
Örgütüne üye olunmasından sonra dünya kap�tal�n�n 
ülkeye g�r�ş� �le �lg�l� düzenlemeler yapılmış olup bu 
düzenlemeler hem avantaj hem de dezavantaj 
sağlamıştır. Ekonom�dek� açıklık, Ç�n� yabancı 
kap�tal�ne ve modern teknoloj�ye, yen� eğ�t�m ve 
yönet�m yapısına kavuşturmuştur. Düşük ücret 
kazanma ve yaşam ucuzluğu bu büyümey� öneml� 
şek�lde poz�t�f etk�lem�şt�r (Alexander Schnarr, Sun 
Yang and Ka� Gle�ßner 2008, p.2) .

Ekonom�dek� hızlı değ�ş�m ve dönüşüm sektörler� de 
öneml� ölçüde etk�lem�şt�r. Brüt Gayr� Safi Hasılanın, 
1978-2000 yılları mukayese ed�ld�ğ�nde, tarım 
sektöründe % 80’lerden % 50’lere, h�zmet (serv�s) 
sektöründe �se % 10’lardan %30’lara ve endüstr�de 
�se %10’lardan %20’lere çıkmıştır (CIA Factbook, 
2015; Alexander Schnarr, Sun Yang and Ka� 
Gle�ßner2008, p.4).

2013 yılı �st�hdamına bakıldığında tarım alanında 
%33,6, h�zmet (serv�s) sektöründe %36,1 ve endüstr� 
sektöründe �se %30,3 olarak gerçekleşm�şt�r (CIA 
Factbook, 2015).

Ç�n Halk Cumhur�yet�n�n 2017 gayr� safi yurt�ç�  
hasılası (GSYH) 12 Tr�lyon 014 M�lyar ABD Dolarıdır, 
büyüme hızı yıllık yaklaşık %7.7 olup k�ş� başı gayr� 
safi m�ll� hâsıla ortalaması 9,800 ABD Dolarıdır (CIA 
Factbook, 2015; the UNESCO-UIS, 2015).

B- ÇİN HALK CUMHURİYETİ 
EĞİTİMİNE GENEL BAKIŞ

Günümüzde Ç�n Halk Cumhur�yet� 474.000 okul, 10 
m�lyon öğretmen ve 200 m�lyon öğrenc�y� (Ç�n 
Eğ�t�m ve Araştırma Ağı, 2011) �çeren benzer� 
görülmem�ş ulusal sev�yede Yen� Müfredat Reformu 
(NCR)’nu yürütmekted�r.

Ç�n İmparatorluğu’nun hemen hemen tüm kurumları, 
gelenekler�, eğ�t�m� Konfüçyüs’ün erdeml� b�rey, 
erdeml� toplum �lkeler�ne göre b�ç�mlenm�şt�r. 
Konfüçyüs, Ç�n’de herkese açık ve herkes�n 
yarar lanab� leceğ� b�r  eğ�t �m� amaçl ıyordu. 
Konfüçyüs’ten önce soylular oğullarını bel�rl� 
sanatlarda eğ�tmek �ç�n özel hocalar tutar, devlet 
memurları alt kademelere gerekl� tekn�kler� 
öğret�rlerd�. Konfüçyüs, Ç�n’de öğretme sanatını b�r 
meslek, b�r başka dey�şle yaşam tarzı olarak kuran �lk 
k�ş�d�r. Herkese aynı eğ�t�m� vermeye kalkıştığınızda, 
b�r denges�zl�k ortaya çıkar. Çabuk kavrayanla, yavaş 
kavrayanı b�rl�kte eğ�tmeye kalkıştığınızda, yavaş 
kavrayan k�ş� ger�de kalacaktır.  “Yeters�z”, 
“becer�ks�z”� “başarısız” duruma düşecekt�r. Çevres� 
tarafından horlanacaktır. Bu durumdan kurtulmak 
�ç�n, büyük b�r olasılıkla eğ�t�me devam etmek 
�stemeyecekt�r. Toplum �ç�nde b�r sorun olacaktır. 
Oysa o da kend� çapında başarılı olab�lecek 
durumdadır. Böylel�kle Konfüçyüs, günümüzde hala 
çözümlenemeyen b�r sorunu, 2500 yıl önce d�le 
get�rmekte ve çözümünü göstermekted�r (Sezg�n, 
2008, p.20-21). 

Ç�n eğ�t�m s�stem�n�n geçm�ş�, geleneğ�ne bağlı 
olarak kökler� M.Ö 16. yüzyıla uzanmaktadır. Eğ�t�m 
s�stem�, sıkı merkez� s�stemle donatılmış, Konfüçyüs 
geleneğ�ne ve h�yerarş�k sınav yapısına sah�pt�r 
(Guo, 2012, p.88).

Sınav odaklı eğ�t�m s�stem�, Ç�n'de geçm�ş ve ş�md�k� 
zamanlarda �st�krarlı olmamıştır. Fakat sınav kültürü 
Ç�n halkının günlük sosyal yaşamda �ç�ne 
dokunmuştur (Guo, 2012, p.88).

Ç�n halkının geleneksel  �nanış lar ına göre  
öğretmelerde b�lg�n�n depolandığı �nanılmaktaydı ve 
öğrenc�lerden gerekl� tüm b�lg� ve becer�ler� elde 
etmes� beklenmekted�r. 1950'ler�n başında Ç�n 
Komün�st Part�s� tarafından kabul ed�len esk� 
Sovyetler B�rl�ğ� eğ�t�m model�n� tak�ben, Ç�n'dek� 
mevcut eğ�t �m s�stem�nde, � lköğret�m�n ve 
ortaöğret�m altışar yıl oluşmuştur.
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Ç�n Halk Cumhur�yet� yaklaşık 9,6 m�lyon km² 
yüzölçümü (Türk�ye'n�n 12 katından daha büyüktür.) 
�le Rusya ve Kanada’dan sonra dünyanın en büyük 
üçüncü ülkes�d�r. Kuzey - Güney uç noktaları 
arasındak� mesafe yaklaşık 5500 km, Doğu-Batı uç 
noktaları arasındak� mesafe yaklaşık 5000 km’d�r.
Ç�n Halk Cumhur�yet�’n�n % 93’ünü Ç�n Hanlığının 
oluşturduğu 56 etn�k grup ve yaklaşık % 7 azınlıktan 
meydana gelmekted�r.

Ç�n Halk Cumhur�yet�nde, en yaygın kullanılan d�l 
Han-T�bet d�l a�les�ne bağlı H�u-Mançu Ç�nces�d�r. 
Bunların dışındak� d�ğer 54 etn�k grubun kend� 
d�ller�, bazılarının da yazı d�l�n� (% 23) kullanır. 40.000 
s�mgeden meydana gelen Ç�nce’y� okuyup 
yazmada zorlanılması ve halkın cah�lleşmes�n� 
önlemek �ç�n 1.000 s�mgeden meydana gelen temel 
Ç�nce’y�  oluşturmuş ve bu temel Ç�nce’y� 
öğrenenler� okuma yazma b�lmeyen yerlere sevk 
e t m � ş t � r  ( h t t p : / / r d b . m e b . g o v. t r / y a y � n l a r / 
%C3%87�n%20E%C4%9F�t�m%20S�stem�.pdf)

Ç�n yazısı alfabe değ�ld�r. Kel�meler� �fade eden 
�şaretlerd�r. Her harf b�r ses� değ�l, b�r düşüncey� 
�fade eder. Yukarıdan aşağıya yazılır. Yazılı d�l �le 
konuşulan d�l arasında bağlantı yoktur; �nsanlar aynı 
yazıyı öğren�rler ama farklı d�ller konuşurlar. Bu 
karakterler�n 2 b�n kadarını b�lenler okuma yazma 
b�l�yor kabul ed�l�r. İy� eğ�t�m almış b�r Ç�nl� okuyucu 
5000 �le 7000 karakter� b�l�r.

Başkent Pek�n, Ç�n Halk Cumhur�yet�n�n pol�t�k 
merkez� olurken, Şanghay �se esk� b�r balıkçı 
kasabası �ken 2000’l� yıllarda büyük b�r �ş merkez� 
olmuş ve eğ�t�mde büyük aşamalar kaydetm�ş, 
özell�kle PISA sonuçlarına göre �lk üçte yer 
almaktadır.  Bu merkezler ayrıca yükseköğret�m�nde 
çek�m merkezler� olmuştur.

Ç�n Halk Cumhur�yet�, dünyada ekonom�k faal�yet�n 
�lk ortaya çıktığı yerlerden b�r�d�r. Başta tarım, 
dokuma, madenc�l�k ve el sanatları (boyama, 

porselen vs.) alanında çok büyük b�r kültür 
gel�şt�rm�şlerd�r. Dünyada �lk baraj yapılan, kâğıdı, 
matbaayı, barutu ve fişeğ� �lk keşfeden ülked�r. 
Ayrıca bütün Orta Asya’yı geç�p Akden�z’e ulaşan 
İpek Yolu t�caret�n� gel�şt�rm�şlerd�r (http://www. 
eg�t�m.aku.edu.tr/GUE07.pptx). 

Ç�n son dönemde yabancı sermayey� çekme 
konusunda çok başarılı olmuştur. 1990'ların 
başından �t�baren gel�şmekte olan ülkelere yapılan 
yatırımların başında Ç�n yer almıştır. Ç�n hükümet� 
yabancı yatırımlara ayrıcalıklı muamele yer�ne 
ülken�n bu anlamda b�r doyuma ulaştığı düşünces� 
�le yerl� ve yabancı yatırımlara eş�t muamele 
anlamına gelen uluslararası kabul görmüş, "M�ll� 
Muamele" �lkes�n� uygulamaya koymuştur. Bununla 
b�rl�kte altyapının zayıf olduğu batı ve �ç bölgelerde 
özell�kle uzun vadel� projeler �ç�n bazı özel teşv�kler 
düşünülmekted�r. ABD, Ç�n'�n �hracattak� en büyük 
pazarı olup AB ülkeler� de ülken�n öneml� t�car� 
partnerler� arasında yer almaktadır (Ç�n Halk 
Cumhur�yet� Ülke Raporu, 2013).

Bugün Ç�n Halk Cumhur�yet�, dünya ekonom�k 
s�stem�ne uyum sağlamak üzere çaba göster-
mekted�r. GATT /WTO- Dünya T�caret Örgütü’nün 
1947’dek� kurucusu ve fik�r babalarından b�r� olan 
Ç�n, 1950’de ayrıldığı s�steme 11 Kasım 2001 
tar�h�nde ger� dönmüş bulunmaktadır (Çakıroğlu, 
2008). Özell�kle bu yıllardan sonra ekonom�de 
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Tablo 1:  Ç�n Nüfus Dağılımı

Dağılımı (%) Cinsiyeti

17.1 Erkek: 127,484,177
Kadın: 109,113,241

12.8 Erkek: 94,215,607
Kadın: 82,050,623

 

48.5

 

Erkek: 341,466,438
Kadın: 327,661,460

 

10.8

 
Erkek: 74,771,050
Kadın: 73,441,177

10.8
 Erkek:71,103,029

Kadın: 77,995,969

0-14 Yaş Arası

Yaş Durumu

65 Yaş ve üzer�

15-24 Yaş Arası

25-54 Yaş Arası

55-64 Yaş Arası

Kaynak: CIA Factbook, 2018.
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öneml� hamleler yaparak dünyanın en büyük �lk üç 
ekonom�s� �çer�s�nde yer almaktadır. Dünya T�caret 
Örgütüne üye olunmasından sonra dünya kap�tal�n�n 
ülkeye g�r�ş� �le �lg�l� düzenlemeler yapılmış olup bu 
düzenlemeler hem avantaj hem de dezavantaj 
sağlamıştır. Ekonom�dek� açıklık, Ç�n� yabancı 
kap�tal�ne ve modern teknoloj�ye, yen� eğ�t�m ve 
yönet�m yapısına kavuşturmuştur. Düşük ücret 
kazanma ve yaşam ucuzluğu bu büyümey� öneml� 
şek�lde poz�t�f etk�lem�şt�r (Alexander Schnarr, Sun 
Yang and Ka� Gle�ßner 2008, p.2) .

Ekonom�dek� hızlı değ�ş�m ve dönüşüm sektörler� de 
öneml� ölçüde etk�lem�şt�r. Brüt Gayr� Safi Hasılanın, 
1978-2000 yılları mukayese ed�ld�ğ�nde, tarım 
sektöründe % 80’lerden % 50’lere, h�zmet (serv�s) 
sektöründe �se % 10’lardan %30’lara ve endüstr�de 
�se %10’lardan %20’lere çıkmıştır (CIA Factbook, 
2015; Alexander Schnarr, Sun Yang and Ka� 
Gle�ßner2008, p.4).

2013 yılı �st�hdamına bakıldığında tarım alanında 
%33,6, h�zmet (serv�s) sektöründe %36,1 ve endüstr� 
sektöründe �se %30,3 olarak gerçekleşm�şt�r (CIA 
Factbook, 2015).

Ç�n Halk Cumhur�yet�n�n 2017 gayr� safi yurt�ç�  
hasılası (GSYH) 12 Tr�lyon 014 M�lyar ABD Dolarıdır, 
büyüme hızı yıllık yaklaşık %7.7 olup k�ş� başı gayr� 
safi m�ll� hâsıla ortalaması 9,800 ABD Dolarıdır (CIA 
Factbook, 2015; the UNESCO-UIS, 2015).

B- ÇİN HALK CUMHURİYETİ 
EĞİTİMİNE GENEL BAKIŞ

Günümüzde Ç�n Halk Cumhur�yet� 474.000 okul, 10 
m�lyon öğretmen ve 200 m�lyon öğrenc�y� (Ç�n 
Eğ�t�m ve Araştırma Ağı, 2011) �çeren benzer� 
görülmem�ş ulusal sev�yede Yen� Müfredat Reformu 
(NCR)’nu yürütmekted�r.

Ç�n İmparatorluğu’nun hemen hemen tüm kurumları, 
gelenekler�, eğ�t�m� Konfüçyüs’ün erdeml� b�rey, 
erdeml� toplum �lkeler�ne göre b�ç�mlenm�şt�r. 
Konfüçyüs, Ç�n’de herkese açık ve herkes�n 
yarar lanab� leceğ� b�r  eğ�t �m� amaçl ıyordu. 
Konfüçyüs’ten önce soylular oğullarını bel�rl� 
sanatlarda eğ�tmek �ç�n özel hocalar tutar, devlet 
memurları alt kademelere gerekl� tekn�kler� 
öğret�rlerd�. Konfüçyüs, Ç�n’de öğretme sanatını b�r 
meslek, b�r başka dey�şle yaşam tarzı olarak kuran �lk 
k�ş�d�r. Herkese aynı eğ�t�m� vermeye kalkıştığınızda, 
b�r denges�zl�k ortaya çıkar. Çabuk kavrayanla, yavaş 
kavrayanı b�rl�kte eğ�tmeye kalkıştığınızda, yavaş 
kavrayan k�ş� ger�de kalacaktır.  “Yeters�z”, 
“becer�ks�z”� “başarısız” duruma düşecekt�r. Çevres� 
tarafından horlanacaktır. Bu durumdan kurtulmak 
�ç�n, büyük b�r olasılıkla eğ�t�me devam etmek 
�stemeyecekt�r. Toplum �ç�nde b�r sorun olacaktır. 
Oysa o da kend� çapında başarılı olab�lecek 
durumdadır. Böylel�kle Konfüçyüs, günümüzde hala 
çözümlenemeyen b�r sorunu, 2500 yıl önce d�le 
get�rmekte ve çözümünü göstermekted�r (Sezg�n, 
2008, p.20-21). 

Ç�n eğ�t�m s�stem�n�n geçm�ş�, geleneğ�ne bağlı 
olarak kökler� M.Ö 16. yüzyıla uzanmaktadır. Eğ�t�m 
s�stem�, sıkı merkez� s�stemle donatılmış, Konfüçyüs 
geleneğ�ne ve h�yerarş�k sınav yapısına sah�pt�r 
(Guo, 2012, p.88).

Sınav odaklı eğ�t�m s�stem�, Ç�n'de geçm�ş ve ş�md�k� 
zamanlarda �st�krarlı olmamıştır. Fakat sınav kültürü 
Ç�n halkının günlük sosyal yaşamda �ç�ne 
dokunmuştur (Guo, 2012, p.88).

Ç�n halkının geleneksel  �nanış lar ına göre  
öğretmelerde b�lg�n�n depolandığı �nanılmaktaydı ve 
öğrenc�lerden gerekl� tüm b�lg� ve becer�ler� elde 
etmes� beklenmekted�r. 1950'ler�n başında Ç�n 
Komün�st Part�s� tarafından kabul ed�len esk� 
Sovyetler B�rl�ğ� eğ�t�m model�n� tak�ben, Ç�n'dek� 
mevcut eğ�t �m s�stem�nde, � lköğret�m�n ve 
ortaöğret�m altışar yıl oluşmuştur.
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Ç�n Halk Cumhur�yet� 1980’l� yılların başında 
toplumda der�n sosyal değ�ş�m ve yüksek ekonom�k 
büyüme eğ�l�m�ne g�rmes� �le b�rl�kte özell�kle temel 
eğ�t�m ve ortaöğret�mde öneml� değ�ş�kl�klere yol 
açan reform çalışmalarına başlanmıştır. Ç�n bu 
reform çalışmalarında temel eğ�t�m� (�lk ve ortaokul)  
öncel�kler� arasına alarak �nsan kaynaklarının gel�ş�m 
sev�yeler�n� yükseltmede b�r d�z� stratej�k planları 
uygulamaya ve mevzuatlarında değ�ş�kl�kler 
yapmaya başlamıştır. Bu değ�ş�kl�kler; 1986 yılında 
eğ�t�m reformu, 1993’lü yıllarda yüksek derecede 
zorunlu temel eğ�t�m üzer�nde durulmuş, 2001 
yılında Reformun temel eğ�t�mde evrenselleşmes� 
konusunda öneml� kararlar alınmış, 2002 yılında 
özell�kle kırsal alandak� temel eğ�t�m okullarının 
yönet�m�nde esnekl�kler get�r�lerek �l, �lçe, kasaba ve 
köy yönet�mler�ne görevler ver�lm�ş, 2006 yılında �se 
�lçeler�n eğ�t�mde sorumlulukları artırılırmıştır (Zhou 
Nanzhao and Zhu Muju, 2007, p.4).

Çocuklar 6 yaşında (bazı bölgelerde 7 yaşında) 
eğ�t�me başlarlar, 6 yıl �lkokul ve 3 yıl ortaokul olup 
toplam 9 yıl zorunlu eğ�t�m kapsamındadır. 3 yıl 
ortaöğret�m sonrası öğrenc�ler ün�vers�te veya �ş 
hayatına atılab�lmekted�rler. Haftada beş buçuk gün 
okula g�d�l�r. İlkokul ve ortaokulun okul dönemler� �k� 
dönemden oluşmaktadır. İlkokulların döneml�k 
eğ�t�m ve öğret�m� 38 haftalık öğret�m dönem�n� 
kapsar ve 13 haftalık tat�llerden oluşmaktadır. 
Ortaokulların b�r yıllık eğ�t�m süres� 39 haftadır. 12 
haftada tat�lden oluşuyor. L�se (ortaöğret�m) 
dönem�n�n yıllık eğ�t�m süres� �se 40 haftadır. Ayrıca 
10-11 haftalık tat�lden oluşur. İlkokul ve ortaokullarda 
haftada 5 gün öğret�m yapılmaktadır.  Meslek� 
eğ�t�m� �se Devlet Konsey� sorumluluğunda olup 
yerel yetk�l�ler ve sektör odaları �le yakın �ş b�rl�ğ� 
yapılmaktadır (UNESCO-IBE, 2010, p.5; Prof.Dr. 
Mustafa Ergün).

Hong-Kong Özel Eyalet�nde �lkokulda eğ�t�m 
öğret�m süres� 190 gün veya 887 saat tam gün eğ�t�m 
(sınav zamanı dah�l değ�l), orta okulda �se 190 gün 
veya 1013 saat tam gün eğ�t�m (sınav zamanı dah�l 
değ�l )  olarak bel�r lenm�şt�r.  Hong-Kong da 
ortaokulda yıllık ders saat� okul gün olarak 172, yıllık 
ders saat� olarak �se 918 saatt�r. B�r ders saat� 45 
dak�kadır (Curr�culum Development Counc�l, 
HKSAR, 2002,p.4;Sen�or Secondary Curr�culum 
Gu�de Booklet 2, Hong-Kong, 2014).

Ülkede eğ�t�m alanındak� reform hala sosyal�st 
p�yasa ekonom�s�n�n ve 21. yy’ın �ht�yaçlarına etk�l� 
b�r şek�lde adapte olamamaktadır. Temel eğ�t�mde, 
öğrenc�ler üzer�ndek� ağır baskılar ve çok yüksek 
orandak� problemler tamamen çözülememekted�r. 
Tüm sosyal sektörler tarafından desteklenen 
uygulamadak� meslek� eğ�t�m s�stem� hala tam 
olarak oturtulmuş değ�ld�r. Yükseköğret�mde,  
e ğ � t � m  e n s t � t ü l e r � n � n  y a y g ı n l a ş m a s ı  v e 
yükseköğret�m�n yapısındak� d�s�pl�nde aşırı 
fragmantasyon yükseköğret�m rasyonel b�r zem�ne 
yeter�nce oturtulamamıştır. Ayrıca, eğ�t�m s�stem�n�n 
g�rd�s� hala yeterl� değ�ld�r. 
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Öğretmenler�n maaşı ve �y� haller�nde olan ödeme 
paket� rekabetç� değ�ld�r. Eğ�t�m ve öğret�m�n 
ka l � tes �n �n  �y � leş t � r � lmes �nde negat � f  e tk � 
öğretmenler�n eğ�t�m vermes�n� zorlaştırıyor (Sezg�n, 
2008, p.78-79). 

Ç�n Halk Cumhur�yet�’nde dört modernleşme alanı 
olarak; tarım, sanay�, m�ll� savunma ve b�l�m-teknoloj� 
bel�rlend�. Bu alanlarda yapılan çalışmalar;

Ÿ “Dört temel prens�p” olarak sosyal�st yol, halkın 
demokrat�k d�ktatörlüğü, Ç�n Komün�st Part�s�’n�n 
l �der l �ğ �  ve Marks �zm-Len�n �zm-Mao�zm 
düşünces� esas alındı.

Ÿ Seçk�n okullar (key schools) kapatıldı.
Ÿ Ortaöğret�m düzey�nde meslek� ve tekn�k l�seler� 

kurularak meslek� eğ�t�me ağırlık ver�lmes� 
çalışmasına başlandı.

Ç�n Halk Cumhur�yet�’nde, 1995’te Dokuz Yıllık 
Zorunlu Eğ�t�m Kanunu yürürlüğe g�rm�şt�r. Burada 
hem sosyal�st modernleşmeden hem de ülke 
halkının geleneksel kültür ve meden�yet�nden 
bahsed�lmekted�r. Ayrıca �lköğret�mde %100, 
ortaokullarda %95, l�selerde %50’n�n üzer�nde 
okullaşma hedefler� konmuştur. 9 yıl zorunlu eğ�t�me 
geç�ş �le �lkokul ve ortaokul program bütünlüğü 
sağlanmıştır. (Prof.Dr. Mustafa Ergün).

Ç�n Halk Cumhur�yet�nde meslek� eğ�t�mde yüksek 
kal�tel� becer�ler�n kazandırılması, sektörün 
�ht�yaçlarına uygun elamanın yet�şt�r�lmes� �ç� temel 
�lkeler�n yer aldığı ve meslek� eğ�t�mle �lg�l� esk�ye 
nazaran daha �şlevsel b�r yapının oluşması �ç�n 1996 
yılında Meslek� Eğ�t�m Kanunu yürürlüğe g�rm�şt�r.

1952 yılından bu yana l�se son sınıf öğrenc�ler�n 
g�rd�ğ� ulusal sev�yede ün�vers�teye g�r�ş sınavı 
uygulanmaya başlandı. 

Üç yılda b�r yapılan ve uluslararası eğ�t�m ölçme-
değerlend�rme s�stem� olarak adlandırılab�lecek 
PISA olarak kısaltı lan Uluslararası Öğrenc� 
Değer lend� rme Programı  (Programme for 
Internat�onal Student Assessment) 2012 sonuçları 
tüm Dünya’da kamuoyuyla  pay laş ı lmış t ı r. 
Araştırmaya göre, Şangay bölges�, S�ngapur, Hong 
Kong ve Kore PISA genel ortalamada �lk sıralarda yer 
almaktadır. 

Ç�n Halk Cumhur�yet� ortaöğret�m s�stem�nde b�r 
or�j�nall�k yoktur. Ortaokul ve l�seler vardır. L�seler 
genel (akadem�k) ve tekn�k-meslek l�seler� olarak �k� 
gruba ayrılır. D�ğer ülkelerden farklı yanı ortaokul 
düzey�nde de meslek� eğ�t�m ver�lmes�d�r. Bu daha 
z�yade kırsal kes�mlerdek� okullarda eğ�t�m 
ver�lmekted�r. L�se g�r�ş sınavı (Zhongkao) vardır. 
Sınav sözlü ve yazılı olarak yapılır. L�se b�t�rme sınavı 
ve ün�vers�teye g�r �ş sınavı yapı lmaktadır. 
Ün�vers�teye g�r �ş s ınavı  dünyanın en zor 
sınavlarından b�r� olarak kabul ed�lmekted�r. 

Özell�kle Ç�nl� öğrenc�ler Pek�n, Şanghay g�b� 
yerlerde yüksek prest�jl� ün�vers�telere g�rmek �ç�n 
b�rb�rler� �le yarışmaktadırlar (Prof.Dr. Mustafa Ergün).

Eğ�t�m�n finansmanı �se ağırlıklı olarak devlet 
tarafından karşılanmaktadır. 2000’ l� yıllardan sonra 
özel okullara önem ver�lmeye başlanmıştır. Farklı 
kültürlerde ve ekonom�k şartlarda yaşayanların 
olması neden�yle, yerel yönet�mler de eğ�t�me 
finansal destek vermekted�r. Meslek� eğ�t�mde �se 
sektörle �ş b�rl�ğ� yapan okullara ek dış kaynak 
yanında okulların bütçes� doğrudan devletçe 
karşılanmaktadır. Ayrıca a�leler çocuklarını 
mahalledek� okullarına göndermek zorundadırlar. 
Vel�ler çocuklarını oturduğu mahalle dışında başka 
b � r  oku la  gönder � l � r se  ek  üc re t  ödemek 
zorundadırlar.

1986 yasasında zorunlu eğ�t �m� uygulama 
bakımından Ç�n’de üç bölge oluşturulmuştur. 
Gel�şm�ş bölgeler, orta gel�şm�ş kasaba ve şeh�rler 
ve gel�şmem�ş bölgeler. Dolayısıyla �lköğret�mde 
eş�tl�k ve standardı, sağlamak çok zordur. Yerele bazı 
yetk�ler� devrederek bu zorlukların hafiflet�lmes�ne 
çalışılmaktadır.

Ülkede 2000’l� yıllar önces� daha z�yade merkez� 
olarak programlara uygun eğ�t�m setler� (K�tap, 
eğ�t�m materyal�, öğretmen k�tabı, vb.) hazırlayıp 
onaylandıktan sonra okul lar ın kul lanımına 
sunmaktaydı. Ülkedek� bölgeler arasında çok c�dd� 
farklılıklar olması ve bu farklılıklara uygun eğ�t�m 
setler�n�n (materyal ve k�taplar) hazırlanması hususu 
ortaya çıkınca, özell�kle bölgelerde bu yönde 
çalışmalara başlanmış b�r çok �lde p�lot uygulamalar 
yapılmış ve başarıya ulaşınca bu konuda pol�t�kalar 
gel�şt�r�lm�ş ve uygun şartları taşıyan bölgesel eğ�t�m 
bölümler�nde bu bölgelerde görev yapan uzmanlar, 
öğretmenler, akadem�syen ve araştırmacılardan 
oluşan kom�syonlarca eğ�t�m setler� hazırlanması 
teşv�k ed�lm�şt�r.

Eğ�t�mde bölgeler arası farklılığın kapatılması 
amacıyla özell�kle eğ�t�m setler�, ders v�deoları, 
CD’ler� web sayfaları, yen� yazılımlarla hazırlanmış 
materya l ler �  okul larda kuru lan b � lg �sayar 
laboratuvarları kullanılarak farklılıkları azaltılmaya 
çalışılmaktadır.

9 yıllık temel eğ�t�mde kullanılan tüm k�taplar basım 
ve dağıtım önces� �deoloj�k düşünce �çer�p 
�çermed�ğ�, b�l�msell�ğ� ve öğrenc� sev�yeler�ne 
uygunluğu denetleme kurulunca �ncelend�kten 
sonra onay kom�tes�nce onaylanıp yerel bölgeler�n 
kullanımına �z�n ver�l�r. Yerel öğret�m materyaller� �se, 
�llerde oluşturulan okul k�tapları �nceleme ve onay 
kom�syonlarınca �ncelen�p onaylandıktan sonra 
okulun kullanımına �z�n ver�l�r.
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Ç�n Halk Cumhur�yet� 1980’l� yılların başında 
toplumda der�n sosyal değ�ş�m ve yüksek ekonom�k 
büyüme eğ�l�m�ne g�rmes� �le b�rl�kte özell�kle temel 
eğ�t�m ve ortaöğret�mde öneml� değ�ş�kl�klere yol 
açan reform çalışmalarına başlanmıştır. Ç�n bu 
reform çalışmalarında temel eğ�t�m� (�lk ve ortaokul)  
öncel�kler� arasına alarak �nsan kaynaklarının gel�ş�m 
sev�yeler�n� yükseltmede b�r d�z� stratej�k planları 
uygulamaya ve mevzuatlarında değ�ş�kl�kler 
yapmaya başlamıştır. Bu değ�ş�kl�kler; 1986 yılında 
eğ�t�m reformu, 1993’lü yıllarda yüksek derecede 
zorunlu temel eğ�t�m üzer�nde durulmuş, 2001 
yılında Reformun temel eğ�t�mde evrenselleşmes� 
konusunda öneml� kararlar alınmış, 2002 yılında 
özell�kle kırsal alandak� temel eğ�t�m okullarının 
yönet�m�nde esnekl�kler get�r�lerek �l, �lçe, kasaba ve 
köy yönet�mler�ne görevler ver�lm�ş, 2006 yılında �se 
�lçeler�n eğ�t�mde sorumlulukları artırılırmıştır (Zhou 
Nanzhao and Zhu Muju, 2007, p.4).

Çocuklar 6 yaşında (bazı bölgelerde 7 yaşında) 
eğ�t�me başlarlar, 6 yıl �lkokul ve 3 yıl ortaokul olup 
toplam 9 yıl zorunlu eğ�t�m kapsamındadır. 3 yıl 
ortaöğret�m sonrası öğrenc�ler ün�vers�te veya �ş 
hayatına atılab�lmekted�rler. Haftada beş buçuk gün 
okula g�d�l�r. İlkokul ve ortaokulun okul dönemler� �k� 
dönemden oluşmaktadır. İlkokulların döneml�k 
eğ�t�m ve öğret�m� 38 haftalık öğret�m dönem�n� 
kapsar ve 13 haftalık tat�llerden oluşmaktadır. 
Ortaokulların b�r yıllık eğ�t�m süres� 39 haftadır. 12 
haftada tat�lden oluşuyor. L�se (ortaöğret�m) 
dönem�n�n yıllık eğ�t�m süres� �se 40 haftadır. Ayrıca 
10-11 haftalık tat�lden oluşur. İlkokul ve ortaokullarda 
haftada 5 gün öğret�m yapılmaktadır.  Meslek� 
eğ�t�m� �se Devlet Konsey� sorumluluğunda olup 
yerel yetk�l�ler ve sektör odaları �le yakın �ş b�rl�ğ� 
yapılmaktadır (UNESCO-IBE, 2010, p.5; Prof.Dr. 
Mustafa Ergün).

Hong-Kong Özel Eyalet�nde �lkokulda eğ�t�m 
öğret�m süres� 190 gün veya 887 saat tam gün eğ�t�m 
(sınav zamanı dah�l değ�l), orta okulda �se 190 gün 
veya 1013 saat tam gün eğ�t�m (sınav zamanı dah�l 
değ�l )  olarak bel�r lenm�şt�r.  Hong-Kong da 
ortaokulda yıllık ders saat� okul gün olarak 172, yıllık 
ders saat� olarak �se 918 saatt�r. B�r ders saat� 45 
dak�kadır (Curr�culum Development Counc�l, 
HKSAR, 2002,p.4;Sen�or Secondary Curr�culum 
Gu�de Booklet 2, Hong-Kong, 2014).

Ülkede eğ�t�m alanındak� reform hala sosyal�st 
p�yasa ekonom�s�n�n ve 21. yy’ın �ht�yaçlarına etk�l� 
b�r şek�lde adapte olamamaktadır. Temel eğ�t�mde, 
öğrenc�ler üzer�ndek� ağır baskılar ve çok yüksek 
orandak� problemler tamamen çözülememekted�r. 
Tüm sosyal sektörler tarafından desteklenen 
uygulamadak� meslek� eğ�t�m s�stem� hala tam 
olarak oturtulmuş değ�ld�r. Yükseköğret�mde,  
e ğ � t � m  e n s t � t ü l e r � n � n  y a y g ı n l a ş m a s ı  v e 
yükseköğret�m�n yapısındak� d�s�pl�nde aşırı 
fragmantasyon yükseköğret�m rasyonel b�r zem�ne 
yeter�nce oturtulamamıştır. Ayrıca, eğ�t�m s�stem�n�n 
g�rd�s� hala yeterl� değ�ld�r. 
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Öğretmenler�n maaşı ve �y� haller�nde olan ödeme 
paket� rekabetç� değ�ld�r. Eğ�t�m ve öğret�m�n 
ka l � tes �n �n  �y � leş t � r � lmes �nde negat � f  e tk � 
öğretmenler�n eğ�t�m vermes�n� zorlaştırıyor (Sezg�n, 
2008, p.78-79). 

Ç�n Halk Cumhur�yet�’nde dört modernleşme alanı 
olarak; tarım, sanay�, m�ll� savunma ve b�l�m-teknoloj� 
bel�rlend�. Bu alanlarda yapılan çalışmalar;

Ÿ “Dört temel prens�p” olarak sosyal�st yol, halkın 
demokrat�k d�ktatörlüğü, Ç�n Komün�st Part�s�’n�n 
l �der l �ğ �  ve Marks �zm-Len�n �zm-Mao�zm 
düşünces� esas alındı.

Ÿ Seçk�n okullar (key schools) kapatıldı.
Ÿ Ortaöğret�m düzey�nde meslek� ve tekn�k l�seler� 

kurularak meslek� eğ�t�me ağırlık ver�lmes� 
çalışmasına başlandı.

Ç�n Halk Cumhur�yet�’nde, 1995’te Dokuz Yıllık 
Zorunlu Eğ�t�m Kanunu yürürlüğe g�rm�şt�r. Burada 
hem sosyal�st modernleşmeden hem de ülke 
halkının geleneksel kültür ve meden�yet�nden 
bahsed�lmekted�r. Ayrıca �lköğret�mde %100, 
ortaokullarda %95, l�selerde %50’n�n üzer�nde 
okullaşma hedefler� konmuştur. 9 yıl zorunlu eğ�t�me 
geç�ş �le �lkokul ve ortaokul program bütünlüğü 
sağlanmıştır. (Prof.Dr. Mustafa Ergün).

Ç�n Halk Cumhur�yet�nde meslek� eğ�t�mde yüksek 
kal�tel� becer�ler�n kazandırılması, sektörün 
�ht�yaçlarına uygun elamanın yet�şt�r�lmes� �ç� temel 
�lkeler�n yer aldığı ve meslek� eğ�t�mle �lg�l� esk�ye 
nazaran daha �şlevsel b�r yapının oluşması �ç�n 1996 
yılında Meslek� Eğ�t�m Kanunu yürürlüğe g�rm�şt�r.

1952 yılından bu yana l�se son sınıf öğrenc�ler�n 
g�rd�ğ� ulusal sev�yede ün�vers�teye g�r�ş sınavı 
uygulanmaya başlandı. 

Üç yılda b�r yapılan ve uluslararası eğ�t�m ölçme-
değerlend�rme s�stem� olarak adlandırılab�lecek 
PISA olarak kısaltı lan Uluslararası Öğrenc� 
Değer lend� rme Programı  (Programme for 
Internat�onal Student Assessment) 2012 sonuçları 
tüm Dünya’da kamuoyuyla  pay laş ı lmış t ı r. 
Araştırmaya göre, Şangay bölges�, S�ngapur, Hong 
Kong ve Kore PISA genel ortalamada �lk sıralarda yer 
almaktadır. 

Ç�n Halk Cumhur�yet� ortaöğret�m s�stem�nde b�r 
or�j�nall�k yoktur. Ortaokul ve l�seler vardır. L�seler 
genel (akadem�k) ve tekn�k-meslek l�seler� olarak �k� 
gruba ayrılır. D�ğer ülkelerden farklı yanı ortaokul 
düzey�nde de meslek� eğ�t�m ver�lmes�d�r. Bu daha 
z�yade kırsal kes�mlerdek� okullarda eğ�t�m 
ver�lmekted�r. L�se g�r�ş sınavı (Zhongkao) vardır. 
Sınav sözlü ve yazılı olarak yapılır. L�se b�t�rme sınavı 
ve ün�vers�teye g�r �ş sınavı yapı lmaktadır. 
Ün�vers�teye g�r �ş s ınavı  dünyanın en zor 
sınavlarından b�r� olarak kabul ed�lmekted�r. 

Özell�kle Ç�nl� öğrenc�ler Pek�n, Şanghay g�b� 
yerlerde yüksek prest�jl� ün�vers�telere g�rmek �ç�n 
b�rb�rler� �le yarışmaktadırlar (Prof.Dr. Mustafa Ergün).

Eğ�t�m�n finansmanı �se ağırlıklı olarak devlet 
tarafından karşılanmaktadır. 2000’ l� yıllardan sonra 
özel okullara önem ver�lmeye başlanmıştır. Farklı 
kültürlerde ve ekonom�k şartlarda yaşayanların 
olması neden�yle, yerel yönet�mler de eğ�t�me 
finansal destek vermekted�r. Meslek� eğ�t�mde �se 
sektörle �ş b�rl�ğ� yapan okullara ek dış kaynak 
yanında okulların bütçes� doğrudan devletçe 
karşılanmaktadır. Ayrıca a�leler çocuklarını 
mahalledek� okullarına göndermek zorundadırlar. 
Vel�ler çocuklarını oturduğu mahalle dışında başka 
b � r  oku la  gönder � l � r se  ek  üc re t  ödemek 
zorundadırlar.

1986 yasasında zorunlu eğ�t �m� uygulama 
bakımından Ç�n’de üç bölge oluşturulmuştur. 
Gel�şm�ş bölgeler, orta gel�şm�ş kasaba ve şeh�rler 
ve gel�şmem�ş bölgeler. Dolayısıyla �lköğret�mde 
eş�tl�k ve standardı, sağlamak çok zordur. Yerele bazı 
yetk�ler� devrederek bu zorlukların hafiflet�lmes�ne 
çalışılmaktadır.

Ülkede 2000’l� yıllar önces� daha z�yade merkez� 
olarak programlara uygun eğ�t�m setler� (K�tap, 
eğ�t�m materyal�, öğretmen k�tabı, vb.) hazırlayıp 
onaylandıktan sonra okul lar ın kul lanımına 
sunmaktaydı. Ülkedek� bölgeler arasında çok c�dd� 
farklılıklar olması ve bu farklılıklara uygun eğ�t�m 
setler�n�n (materyal ve k�taplar) hazırlanması hususu 
ortaya çıkınca, özell�kle bölgelerde bu yönde 
çalışmalara başlanmış b�r çok �lde p�lot uygulamalar 
yapılmış ve başarıya ulaşınca bu konuda pol�t�kalar 
gel�şt�r�lm�ş ve uygun şartları taşıyan bölgesel eğ�t�m 
bölümler�nde bu bölgelerde görev yapan uzmanlar, 
öğretmenler, akadem�syen ve araştırmacılardan 
oluşan kom�syonlarca eğ�t�m setler� hazırlanması 
teşv�k ed�lm�şt�r.

Eğ�t�mde bölgeler arası farklılığın kapatılması 
amacıyla özell�kle eğ�t�m setler�, ders v�deoları, 
CD’ler� web sayfaları, yen� yazılımlarla hazırlanmış 
materya l ler �  okul larda kuru lan b � lg �sayar 
laboratuvarları kullanılarak farklılıkları azaltılmaya 
çalışılmaktadır.

9 yıllık temel eğ�t�mde kullanılan tüm k�taplar basım 
ve dağıtım önces� �deoloj�k düşünce �çer�p 
�çermed�ğ�, b�l�msell�ğ� ve öğrenc� sev�yeler�ne 
uygunluğu denetleme kurulunca �ncelend�kten 
sonra onay kom�tes�nce onaylanıp yerel bölgeler�n 
kullanımına �z�n ver�l�r. Yerel öğret�m materyaller� �se, 
�llerde oluşturulan okul k�tapları �nceleme ve onay 
kom�syonlarınca �ncelen�p onaylandıktan sonra 
okulun kullanımına �z�n ver�l�r.
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Ülkede eğ�t�m yönet�m�; 1954 Anayasasına göre 
gerçek güç kaynağı, eyalet ve mahall� �dare 
kurullarınca seç�len k�mselerden oluşan "Ulusal Halk 
Kongres� “d�r. Bu kongre, yönet�m�n en üst 
sev�yes�nde yer alan b�r organ olarak eğ�t�m �şler�yle 
de �lg�len�r. Eğ�t�m Bakanlığı bu kongren�n aldığı 
kararlara göre yürütmede bulunur. Yükseköğret�m 
dışındak� öğret�m kurumları Eğ�t�m Bakanlığına 
bağlıdır (İbrah�m Çınar). Devlet Eğ�t�m Kom�syonu 
1985 ve 1998 yılları arasında en yüksek eğ�t�m organı 
�d�. Daha sonra Eğ�t�m Bakanlığı �se ülkede 
doğrudan en yüksek eğ�t�m yönet�m� organı hal�ne 
gelm�şt�r. Eğ�t�m Bakanlığı, �lg�l� kanunların ve 
düzenlemeler�n uygulamasındak� değ�ş�kl�kler� �le 
ülkede eğ�t�m prens�p �lke ve pol�t�kaları, özel eğ�t�m 
pol�t�kalarının hazırlanmasını bel�rleyen, uygulayan 
ve eğ�t�m gel�şt�rme planları koord�ne eden �lg�l� 
eğ � t �m depar tmanlar ı  � le  koord �nasyonun 
sağlanması �le eğ�t�m s�stem�n�n reformu �ç�n 
rehberl�k görev�n� yer�ne get�rmekted�r 
(UNESCO-IBE, 2010, p.5).

Eğ�t�m yönet�m�; 01 Eylül 1995'te de yürürlüğe g�ren 
Eğ � t �m  Kanunu ’nda  kurumla r ın  görev le r � 
tanımlanmıştır. Eğ�t�m Kanun’u 84 maddeden 
oluşmakta olup bazı öneml� kısımlar aşağıda yer 
almaktadır (Sezg�n, 2008, p.78-79; Zhou Nanzhao 
and Zhu Muju, 2007, p.4; Educat�on Law of the 
People's Republ�c of Ch�na, MOE 1995).

Ÿ Devlet Konsey�ne (State Counc�l) ve farklı 
sev�yelerdek� yerel halk hükümetler� b�reysel 
sorumlulukla �şç� ayrımı ve sev�yeler�yle yönet�m 
prens�pler�ne göre eğ�t�m çalışmasını yönetmek 
ve denetleme görev� ver�lm�şt�r. Ortaokul ve alt 
dallardak� eğ�t�m Devlet Konsey�'n�n gözet�m� 
a l t ında yere l  ha lk  �dare ler �  ta ra f ından 
yönet�lmekted�r. Yükseköğret�m, Devlet Konsey� 
ve �ller�n yerel �dares�, merkez� �dareye bağlı 
özerk alan ve beled�yeler gözet�m�nded�r.

Ÿ Devlet Konsey�'n�n eğ�t�m bölümü tüm ülkedek� 
eğ�t�m faal�yetler�nden sorumlu olup tüm 
ülkedek� eğ�t�m teşebbüsler�n�n planlarını 
yapmaktadır. Eğ�t�m �dares� �le sorumlu halk 
hükümetler�ne bağlı ülke veya üstü düzeydek� 
bölümler, �dar� bölgeler�n salah�yet ve çeş�d�ne 
göre eğ�t�m çalışmalarından sorumludur. Yerel 
hükümete bağlı d�ğer bölümler, kend� sorumluk 
alanları �çer�s�nde eğ�t�m çalışmalarından 
sorumludurlar.

Ÿ Ç�n Halk Cumhur�yet�nde, devlet, ana okulu, 
�lkokul, ortaokul ve yükseköğret�m� de �çeren 
okul s�stem�n� ben�msem�şt�r. Devlet, b�l�m 
okullarını kurmalıdır. Okul ve d�ğer eğ�t�m 
kurumları �le �lg�l� tüzükler, Devlet Konsey� ve 
Devlet Konsey� otor�tes�ndek� eğ�t�mle �lg�l� d�ğer 
bölümler tarafından okul s�stem�, eğ�t�m�n türü, 
süres�, g�r�ş şartları ve eğ�t�m hedefler� hakkında 
çıkartılmaktadır.

Ÿ D e v l e t ,  d o k u z  y ı l l ı k  z o r u n l u  e ğ � t � m � 
ben�msemem�ş, farklı sev�yelerdek� yerel 
�dareler, okula g�tme yaşında olan çocuk ve 
gençler�n okula g�tt�ğ�nden em�n olacak ölçümler� 
yapmakta, okul yaşındak� çocuk ve gençler�n 
ebeveynler� veya vel�ler� ve alakalı sosyal 
organ�zasyonlar veya b�reyler okul yaşındak� 
çocuk ve gençler�n bel�rlenen sürede zorunlu 
eğ�t�m� tamamladığını tak�p etmekted�r.

Ÿ Devlet, meslek� ve yet�şk�n eğ�t�m s�stem�n� 
ben�msem�ş farklı sev�yelerdek� yerel �dareler, 
�lg�l� �dar� bölümler, g�r�ş�mler ve kurumlar meslek� 
okul eğ�t�m� veya çeş�tl� yolla meslek� eğ�t�m� 
ortaokulda ve ortaöğret�m �le yükseköğret�mde 
sunmaktadır.  Ayrıca kurs programlarıda 
düzenlemekted�r.

Ÿ Devlet Konsey� ve yerel �dareler, alakalı veya 
karşılığı olan makamdak� yere eğ�t�m çalışmaları, 
eğ�t�m harcamalarının bütçes� ve finansal 
hesap lar  hakk ında rapor  vermekte  ve 
çalışmaların yürütülmes�n� onaylamaktadır.

Okul önces� eğ�t�m�n yönet�m� esas olarak yerel 
yönet�mler�n sorumluluğundadır. 

Zorunlu eğ�t�m (�lk ve ortaokul eğ�t�m�n� kapsayan) 
dokuz yıllık b�r programı kapsamakta olup eğ�t�m 
yönet�m�, Devlet Konsey�n�n (State Counc�l) 
sorumluluğundadır. Prens�p olarak �se �lçedek� 
hükümet  ye tk � l � l e r �  t a ra f ından  (Peop le ’s 
government) yönet�lmekted�r. Eğ�t�m, �l, otonom 
bölge ve beled�ye �le �lçede bulunan halk konsey� 
taraf ından meslek�  eğ�t �m Devlet  Konsey� 
sorumluluğunda olup yerel yetk�l�ler ve sektör 
odaları �le yakın �ş b�rl�ğ� yapılmaktadır (UNESCO-
IBE, 2010, p.5). Tablo 1’de, merkez, �l, �lçe ve beled�ye 
sev�yes�nde eğ�t�m yönet�m�n�n sorumlu kurumları 
ver�lm�şt�r.
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Eğ�t�m yönet�m kademeler� göz önüne alındığında 
görev ve yetk� paylaşımı aşağıda sunulmuştur.

Bakanlık
Ÿ Ulusal müfredatı kurmak
Ÿ Zorunlu dersler �ç�n standart müfredat derlemek
Ÿ Ülke genel�nde kullanılmak üzere hazırlanan 

ders k�tapları  ve öğret�m materyaller�n� 
değerlend�rmek, denetlemek ve onaylamak

Ÿ İl eğ�t�m yetk�l�ler�n�n çalışmalarını denetlemek
Ÿ Az gel�şm�ş bölgeler ve öğretmen eğ�t�m 

programları �ç�n ayrılan özel fonu yönetmek

İl ve Büyük Şeh�rler
Ÿ İl �le �lg�l� temel eğ�t�m kalkınma planlarını 

hazırlamak
Ÿ Ulusal müfredata dayalı �l müfredat ve ders 

programları gel�şt�rmek
Ÿ İl �ç�nde kullanılmak üzere ders k�tapları ve 

öğret�m materyallern� değerlend�rmek ve 
onaylamak

Ÿ Okul programlarını yönetmek
Ÿ Alt düzey hükümetler �ç�n eğ�t�m sübvans�yonu 

sağlamak

Beled�ye, �lçe ve nah�ye eğ�t�m büroları
Ÿ Eğ�t�m fonunun uygulanması
Ÿ Dokuz yıllık zorunlu eğ�t�m�n uygulanması.

Şek�l 1’de 2011 yılına a�t ülkede eğ�t�m yönet�m� �le 
�lg�l� olarak eğ�t�m bakanlığından başlayıp okullara 
kadar eğ�t�mle �lg�l� tüm b�r�mler ver�lm�şt�r (Wang, 
2012,p.18) (2011).
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Seviyesi
 

Sorumlu Birimler

Ulusal

 

Devlet Konsey-

 

Çin Merkezi Hükümet

Eğitim Bakanlığı veya Devlet Eğitim 
Komisyonu

İl Belediye/İl Eğitim Departmanı
Belediye/İl Eğitim Komisyonu

Yerel Belediyeler / Yerel Eğitim Bürosu

Tablo 1:   Merkez, �l, �lçe ve beled�ye sev�yes�nde eğ�t�m 
               yönet�m�

Kaynakça: Internat�onal Educat�on Gu�de For The Assessment of 
Educat�on From Ch�na. (2008). P.6-7. Prepared by Internat�onal 
Qual�ficat�ons Assessment Serv�ce (IQAS), Government of Alberta. 
ISBN: 978 - 0 - 7785 - 6987 – 9, 
http://work.alberta.ca/Imm�grat�on/�nternat�onal-educat�on-
gu�des.html.
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Ülkede eğ�t�m yönet�m�; 1954 Anayasasına göre 
gerçek güç kaynağı, eyalet ve mahall� �dare 
kurullarınca seç�len k�mselerden oluşan "Ulusal Halk 
Kongres� “d�r. Bu kongre, yönet�m�n en üst 
sev�yes�nde yer alan b�r organ olarak eğ�t�m �şler�yle 
de �lg�len�r. Eğ�t�m Bakanlığı bu kongren�n aldığı 
kararlara göre yürütmede bulunur. Yükseköğret�m 
dışındak� öğret�m kurumları Eğ�t�m Bakanlığına 
bağlıdır (İbrah�m Çınar). Devlet Eğ�t�m Kom�syonu 
1985 ve 1998 yılları arasında en yüksek eğ�t�m organı 
�d�. Daha sonra Eğ�t�m Bakanlığı �se ülkede 
doğrudan en yüksek eğ�t�m yönet�m� organı hal�ne 
gelm�şt�r. Eğ�t�m Bakanlığı, �lg�l� kanunların ve 
düzenlemeler�n uygulamasındak� değ�ş�kl�kler� �le 
ülkede eğ�t�m prens�p �lke ve pol�t�kaları, özel eğ�t�m 
pol�t�kalarının hazırlanmasını bel�rleyen, uygulayan 
ve eğ�t�m gel�şt�rme planları koord�ne eden �lg�l� 
eğ � t �m depar tmanlar ı  � le  koord �nasyonun 
sağlanması �le eğ�t�m s�stem�n�n reformu �ç�n 
rehberl�k görev�n� yer�ne get�rmekted�r 
(UNESCO-IBE, 2010, p.5).

Eğ�t�m yönet�m�; 01 Eylül 1995'te de yürürlüğe g�ren 
Eğ � t �m  Kanunu ’nda  kurumla r ın  görev le r � 
tanımlanmıştır. Eğ�t�m Kanun’u 84 maddeden 
oluşmakta olup bazı öneml� kısımlar aşağıda yer 
almaktadır (Sezg�n, 2008, p.78-79; Zhou Nanzhao 
and Zhu Muju, 2007, p.4; Educat�on Law of the 
People's Republ�c of Ch�na, MOE 1995).

Ÿ Devlet Konsey�ne (State Counc�l) ve farklı 
sev�yelerdek� yerel halk hükümetler� b�reysel 
sorumlulukla �şç� ayrımı ve sev�yeler�yle yönet�m 
prens�pler�ne göre eğ�t�m çalışmasını yönetmek 
ve denetleme görev� ver�lm�şt�r. Ortaokul ve alt 
dallardak� eğ�t�m Devlet Konsey�'n�n gözet�m� 
a l t ında yere l  ha lk  �dare ler �  ta ra f ından 
yönet�lmekted�r. Yükseköğret�m, Devlet Konsey� 
ve �ller�n yerel �dares�, merkez� �dareye bağlı 
özerk alan ve beled�yeler gözet�m�nded�r.

Ÿ Devlet Konsey�'n�n eğ�t�m bölümü tüm ülkedek� 
eğ�t�m faal�yetler�nden sorumlu olup tüm 
ülkedek� eğ�t�m teşebbüsler�n�n planlarını 
yapmaktadır. Eğ�t�m �dares� �le sorumlu halk 
hükümetler�ne bağlı ülke veya üstü düzeydek� 
bölümler, �dar� bölgeler�n salah�yet ve çeş�d�ne 
göre eğ�t�m çalışmalarından sorumludur. Yerel 
hükümete bağlı d�ğer bölümler, kend� sorumluk 
alanları �çer�s�nde eğ�t�m çalışmalarından 
sorumludurlar.

Ÿ Ç�n Halk Cumhur�yet�nde, devlet, ana okulu, 
�lkokul, ortaokul ve yükseköğret�m� de �çeren 
okul s�stem�n� ben�msem�şt�r. Devlet, b�l�m 
okullarını kurmalıdır. Okul ve d�ğer eğ�t�m 
kurumları �le �lg�l� tüzükler, Devlet Konsey� ve 
Devlet Konsey� otor�tes�ndek� eğ�t�mle �lg�l� d�ğer 
bölümler tarafından okul s�stem�, eğ�t�m�n türü, 
süres�, g�r�ş şartları ve eğ�t�m hedefler� hakkında 
çıkartılmaktadır.

Ÿ D e v l e t ,  d o k u z  y ı l l ı k  z o r u n l u  e ğ � t � m � 
ben�msemem�ş, farklı sev�yelerdek� yerel 
�dareler, okula g�tme yaşında olan çocuk ve 
gençler�n okula g�tt�ğ�nden em�n olacak ölçümler� 
yapmakta, okul yaşındak� çocuk ve gençler�n 
ebeveynler� veya vel�ler� ve alakalı sosyal 
organ�zasyonlar veya b�reyler okul yaşındak� 
çocuk ve gençler�n bel�rlenen sürede zorunlu 
eğ�t�m� tamamladığını tak�p etmekted�r.

Ÿ Devlet, meslek� ve yet�şk�n eğ�t�m s�stem�n� 
ben�msem�ş farklı sev�yelerdek� yerel �dareler, 
�lg�l� �dar� bölümler, g�r�ş�mler ve kurumlar meslek� 
okul eğ�t�m� veya çeş�tl� yolla meslek� eğ�t�m� 
ortaokulda ve ortaöğret�m �le yükseköğret�mde 
sunmaktadır.  Ayrıca kurs programlarıda 
düzenlemekted�r.

Ÿ Devlet Konsey� ve yerel �dareler, alakalı veya 
karşılığı olan makamdak� yere eğ�t�m çalışmaları, 
eğ�t�m harcamalarının bütçes� ve finansal 
hesap lar  hakk ında rapor  vermekte  ve 
çalışmaların yürütülmes�n� onaylamaktadır.

Okul önces� eğ�t�m�n yönet�m� esas olarak yerel 
yönet�mler�n sorumluluğundadır. 

Zorunlu eğ�t�m (�lk ve ortaokul eğ�t�m�n� kapsayan) 
dokuz yıllık b�r programı kapsamakta olup eğ�t�m 
yönet�m�, Devlet Konsey�n�n (State Counc�l) 
sorumluluğundadır. Prens�p olarak �se �lçedek� 
hükümet  ye tk � l � l e r �  t a ra f ından  (Peop le ’s 
government) yönet�lmekted�r. Eğ�t�m, �l, otonom 
bölge ve beled�ye �le �lçede bulunan halk konsey� 
taraf ından meslek�  eğ�t �m Devlet  Konsey� 
sorumluluğunda olup yerel yetk�l�ler ve sektör 
odaları �le yakın �ş b�rl�ğ� yapılmaktadır (UNESCO-
IBE, 2010, p.5). Tablo 1’de, merkez, �l, �lçe ve beled�ye 
sev�yes�nde eğ�t�m yönet�m�n�n sorumlu kurumları 
ver�lm�şt�r.
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Eğ�t�m yönet�m kademeler� göz önüne alındığında 
görev ve yetk� paylaşımı aşağıda sunulmuştur.

Bakanlık
Ÿ Ulusal müfredatı kurmak
Ÿ Zorunlu dersler �ç�n standart müfredat derlemek
Ÿ Ülke genel�nde kullanılmak üzere hazırlanan 

ders k�tapları  ve öğret�m materyaller�n� 
değerlend�rmek, denetlemek ve onaylamak

Ÿ İl eğ�t�m yetk�l�ler�n�n çalışmalarını denetlemek
Ÿ Az gel�şm�ş bölgeler ve öğretmen eğ�t�m 

programları �ç�n ayrılan özel fonu yönetmek

İl ve Büyük Şeh�rler
Ÿ İl �le �lg�l� temel eğ�t�m kalkınma planlarını 

hazırlamak
Ÿ Ulusal müfredata dayalı �l müfredat ve ders 

programları gel�şt�rmek
Ÿ İl �ç�nde kullanılmak üzere ders k�tapları ve 

öğret�m materyallern� değerlend�rmek ve 
onaylamak

Ÿ Okul programlarını yönetmek
Ÿ Alt düzey hükümetler �ç�n eğ�t�m sübvans�yonu 

sağlamak

Beled�ye, �lçe ve nah�ye eğ�t�m büroları
Ÿ Eğ�t�m fonunun uygulanması
Ÿ Dokuz yıllık zorunlu eğ�t�m�n uygulanması.

Şek�l 1’de 2011 yılına a�t ülkede eğ�t�m yönet�m� �le 
�lg�l� olarak eğ�t�m bakanlığından başlayıp okullara 
kadar eğ�t�mle �lg�l� tüm b�r�mler ver�lm�şt�r (Wang, 
2012,p.18) (2011).
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Seviyesi
 

Sorumlu Birimler

Ulusal

 

Devlet Konsey-

 

Çin Merkezi Hükümet

Eğitim Bakanlığı veya Devlet Eğitim 
Komisyonu

İl Belediye/İl Eğitim Departmanı
Belediye/İl Eğitim Komisyonu

Yerel Belediyeler / Yerel Eğitim Bürosu

Tablo 1:   Merkez, �l, �lçe ve beled�ye sev�yes�nde eğ�t�m 
               yönet�m�

Kaynakça: Internat�onal Educat�on Gu�de For The Assessment of 
Educat�on From Ch�na. (2008). P.6-7. Prepared by Internat�onal 
Qual�ficat�ons Assessment Serv�ce (IQAS), Government of Alberta. 
ISBN: 978 - 0 - 7785 - 6987 – 9, 
http://work.alberta.ca/Imm�grat�on/�nternat�onal-educat�on-
gu�des.html.
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Ç�n Halk Cumhur�yet�nde, yükseköğret�m kurumları, 
Yükseköğret�m Bakanlığına bağlıdır. Okullar adem� 
merkez�yetç� b�r anlayışla yönet�l�r ve eyaletler, 
endüstr�yel kuruluşlar okulların yönet�m ve 
finansman �şler�yle �lg�len�rler (İbrah�m Çınar).

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m �le �lg�l� yönet�m�  
�k� otor�te altında toplanmaktadır: Eğ�t�m Bakanlığı ve 
Sosyal Güvenl�k Bakanlığı’dır, ayrıca T�caret / 
Endüstr� Bakanlığı da bazı alanlarda sorumludur.

Yerel sev�yede, �lg�l� eğ�t�m da�reler� ve �nsan 
kaynakları ve sosyal güvenl�k da�reler� devlet�n 
yürüttüğü meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m 
kuruluşlarının bütçes�n�, yerleş�m�n� ve personel 
yönet�m�n� kapsayan meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve 
öğret�m yönet�m�ne a�t günlük �şlerden sorumludur.
Meslek� ve tekn�k eğ�t�m merkez kuruluşu, Eğ�t�m 
Bakanlığı dah�l�nde meslek� ve tekn�k eğ�t�m �le �lg�l� 

ulusal b�r araştırma kuruluşudur. 1990 yılında kurulan 
bu kurum görev alanı (UNESCO-UNEVOC,2015);

Ÿ Yönet�me pol�t�k tavs�yelerde bulunmak,
Ÿ Meslek� eğ�t�m kuruluşları �ç�n profesyonel  

danışmanlık h�zmet�,
Ÿ Meslek� eğ�t�m araştırmaları �le �lg�l� koord�nasyon 

h�zmet�,
Ÿ Uluslararası �şb�rl�ğ� ve mübadele �le �lg�l� platform  

h�zmet� vermekted�r.

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m yönet�m� ulusal, yerel ve 
okul sev�yes�ne göre kurum sorumlulukları Şek�l 
2’de ver�lm�şt�r (Prof. Lamb and Dr. Guo, 2010, p.26).
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Şek�l 1:  Ç�n Eğ�t�m Yönet�m� ve S�stem�

Şek�l 2:  Meslek� ve tekn�k eğ�t�m yönet�m�

Be�jeng
Shangha�

T�anj�n
Chongq�ng

Eğ�t�m Bakanlığı

İl Eğ�t�m Departmanı

Beled�ye / Val�l�k
Eğ�t�m Bürosu

Bölge / İlçe Eğ�t�m
Bürosu

Nah�ye Eğ�t�m
Bürosu

Okullar

Eğ�t�m
 Araştırm

a B�r�m
ler�

Ulusal
Sev�yede

Yerel 
Sev�yede

Meslek� Eğ�t�m
Sağlayıcılar

Eğ�t�m
Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal
Güvenl�k Bakanlığı

Endüstr�/T�caret
Bakanlığı

Yerel Eğ�t�m
Bölümü

Yerel Çalışma ve
Sosyal Bürosu

Endüstr�/T�caret
Büro

Meslek ve Tekn�k
Okulları

Kal�fiye İşç�
Yet�şt�ren

Okullar/Eğ�t�m
Kurumları

Uzmanlaşmış
Meslek Okulları
(Meslek�/T�car�)
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Meslek� Eğ�t�m Konsey� 1982 yılında Hong Kong 
ekonom�s�n�n �ht�yaçlarını karşılamak üzere mal� 
açıdan daha ver�ml� ve gen�şlet�lm�ş b�r Meslek� ve 
tekn�k eğ�t�m ve öğret�m s�stem� sunmak ve yaymak 
�ç�n b�r d�rekt�f hazırlamıştır. Meslek� Eğ�t�m Konsey�, 
daha gen�ş b�r meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m 
s�stem� sağlamak �ç�n alınacak önlemler konusunda 
hükümete tavs�yelerde bulunan �dar� b�r yapıdır 
(UNESCO-UNEVOC,2015) . 

Konsey; eğ�t�m, sanay�, t�caret, h�zmet ve �ş sektörler� 
tems�lc�ler�n� kapsayan 18 s�v�l toplum üyes�nden ve 
�ş dünyasını tems�l eden kom�syon üyes�, T�caret ve 
Sanay� Genel Müdürlüğünden ve Eğ�t�m Sekreter 
Vek�l�nden oluşmaktadır. 

Meslek� eğ�t�m kom�syonunu tems�len Konsey’de 
bulunan b�r Yönet�c� Müdür de bulunmaktadır. 
Konsey 4 fonks�yonel kom�te, 21 eğ�t�m kurulu ve 5 
genel kom�te tarafından desteklenmekted�r 
(UNESCO-UNEVOC,2015) .

Eğ�t�m kurullarının amacı çeş�tl� sanay� dallarında 
veya t�car� sektörlerde �nsan gücü ve eğ�t�m 
�h t � yaç la r ı  konusunda  ve  bu  �h t � yaç la r ın 
karşılanmasında en �y� uygulamalar konusunda 
tavs�yelerde bulunmaktır.  Genel kom�teler 
ekonom�n�n b�rden fazla sektörüne uygulanab�len 
bel�rl� eğ�t�m alanlarından sorumludur. Bu alanlar 
çıraklık, t�caret, b�lg� teknoloj�s�, eğ�t�m ve gel�ş�m, 
yönet�m ve danışmanlık eğ�t�m�, tekn�syen eğ�t�m� ve 
engell�ler�n meslek� eğ�t�mler�d�r (UNESCO-
UNEVOC, 2015). Ulusal sınavlara danışmanlık ve 
koord�nasyon sağlamak �ç�n Eğ�t�m Bakanlığı altında 
Ulusal Eğ�t�m Sınav Kurumu (Nat�onal Educat�on 
Exam�nat�on Author�ty) oluşturulmuştur (UNESCO-
IBE, 2010, p.5).

1998 yılında Okul Program ve K�tapları Gel�şt�rme 
Ulusal Merkez� (NCCT) oluşturulmuştur. Görev�, 
�lkokul, ortaokul ve l�selerde uygulanmakta olan tüm 
v�deo, CD, yazılı k�tapları, eğ�t�m ve öğret�m 
materyal�n� değerlend�rmek ve uygunluğunu kontrol 
etmekted�r (UNESCO-IBE, 2010, p.5).

Ç�n Halk Cumhur�yet�’nde eğ�t�m denet�m�n�n temel 
amacı, eğ�t�m�n tüm alanlarında yapılan reform 
çalışmalarına destek vermek ve çağdaş dünyanın 
eğ�t�m s�stem� �le rekabet edeb�lecek düzeye 
get�rmekt�r. Bu amaçla merkez� sev�yede Devlet 
Eğ�t�m Teft�ş Kurumu oluşturulmuştur. S�stem�n en 
öneml� unsuru eğ�t�m müfett�şler�d�r. Bunlar merkez� 
sınavla alınırlar, 2 yıl stajdan sonra müfett�ş olurlar. 
Ancak, öğretmenl�k ve �darec�l�kte başarılı olanlar da 
müfett�ş olab�l�rler. Bel�rl� dönemlerde okulları 
denet�me g�derler ve okul performanslarını �zler ve 
raporlaştırırlar. Eğ�t�m�n denet�m� �se; �lçe düzey� 
üzer�nde devletçe yapılmaktadır. Denetç�ler�n asl� 
görev� eğ�t�m� �zlemek, programların ve �lg�l� kanun 
ve mevzuat ın  uygulanıp uygulanmadığın ı 
denetlemekt�r. 

Ayrıca okullara rehberl�k etmek hazırlanan raporlar, 
merkeze ve �lg�l� okul departmanlarına sunmaktır 
(UNESCO-IBE, 2010, p.5).

Merkez� Ç�n Halk Cumhur�yet� hükümet� tüm 
okullara, pol�t�ka d�rekt�fler�, müfredat yönergeler� ve 
malzemeler sağlar, ancak son 20 yıl �ç�nde hükümet, 
�l ve beled�ye düzey�nde ulusal bazlı sorumluluklar 
vermeye başlamıştır (Center of Internat�onal 
Educat�on Benchmark�ng Shanga�-Ch�ne).

2001 yılının Mayıs ayında yapılan Temel Eğ�t�m 
Reformu ve Gel�şt�r�lmes� Devlet Konsey� Kararında 
yerel yönet�mler�n kırsal alanda temel eğ�t�m�n 
yönet�m�nde sorumlu yerel yönet�m (buda kend� 
aralarında �l-�lçe-kasaba yönet�m� �le özell�kle �lçe 
yönet�m�n�n) öneml� rol alması şartı konmuştur. Bu 
sayede eğ�t�m�n fonlanmasında kasabalara 
sorumluluk ver�lemes� �le yönet�mde esnekl�k 
sağlanmıştır. Özell�kle kırsal kes�mlerde eğ�t�mde �y� 
sonuçlar almaya başlanmıştır (Zhou Nanzhao and 
Zhu Muju, 2007, p.4). Şek�l 3’de merkez� yönet�m 
s�stem� ver�lm�şt�r.

Shangha�, Pek�n, Chongqu�ng ve T�anj�n Beled�ye 
Eg�t�m Kom�syonu Eğ�t�m Bakanlığına d�rekt rapor 
ver�rler. Beled�ye Eğ�t�m Kom�syonları �se �l Eğ�t�m 
Departmanına, Bölge Eğ�t�m Bürosu Beled�ye Eğ�t�m 
Ko m � s y o n u n a  d � r e k t  r a p o r  v e r m e k t e d � r 
(OpenLearns, Open Un�vers�ty, 2015).

Ç�n eğ�t�m s�stem�nde okul yönet�m�nde part� 
tems�lc�s� yer almaktadır. Part� tems�lc�s� s�stemde 
öneml� yere sah�p olup müdür yardımcısının 
üzer�nde b�r poz�syondadır (OpenLearns, Open 
Un�vers�ty, 2015).
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Ç�n Halk Cumhur�yet�nde, yükseköğret�m kurumları, 
Yükseköğret�m Bakanlığına bağlıdır. Okullar adem� 
merkez�yetç� b�r anlayışla yönet�l�r ve eyaletler, 
endüstr�yel kuruluşlar okulların yönet�m ve 
finansman �şler�yle �lg�len�rler (İbrah�m Çınar).

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m �le �lg�l� yönet�m�  
�k� otor�te altında toplanmaktadır: Eğ�t�m Bakanlığı ve 
Sosyal Güvenl�k Bakanlığı’dır, ayrıca T�caret / 
Endüstr� Bakanlığı da bazı alanlarda sorumludur.

Yerel sev�yede, �lg�l� eğ�t�m da�reler� ve �nsan 
kaynakları ve sosyal güvenl�k da�reler� devlet�n 
yürüttüğü meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m 
kuruluşlarının bütçes�n�, yerleş�m�n� ve personel 
yönet�m�n� kapsayan meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve 
öğret�m yönet�m�ne a�t günlük �şlerden sorumludur.
Meslek� ve tekn�k eğ�t�m merkez kuruluşu, Eğ�t�m 
Bakanlığı dah�l�nde meslek� ve tekn�k eğ�t�m �le �lg�l� 

ulusal b�r araştırma kuruluşudur. 1990 yılında kurulan 
bu kurum görev alanı (UNESCO-UNEVOC,2015);

Ÿ Yönet�me pol�t�k tavs�yelerde bulunmak,
Ÿ Meslek� eğ�t�m kuruluşları �ç�n profesyonel  

danışmanlık h�zmet�,
Ÿ Meslek� eğ�t�m araştırmaları �le �lg�l� koord�nasyon 

h�zmet�,
Ÿ Uluslararası �şb�rl�ğ� ve mübadele �le �lg�l� platform  

h�zmet� vermekted�r.

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m yönet�m� ulusal, yerel ve 
okul sev�yes�ne göre kurum sorumlulukları Şek�l 
2’de ver�lm�şt�r (Prof. Lamb and Dr. Guo, 2010, p.26).
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Şek�l 1:  Ç�n Eğ�t�m Yönet�m� ve S�stem�

Şek�l 2:  Meslek� ve tekn�k eğ�t�m yönet�m�
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Meslek� Eğ�t�m Konsey� 1982 yılında Hong Kong 
ekonom�s�n�n �ht�yaçlarını karşılamak üzere mal� 
açıdan daha ver�ml� ve gen�şlet�lm�ş b�r Meslek� ve 
tekn�k eğ�t�m ve öğret�m s�stem� sunmak ve yaymak 
�ç�n b�r d�rekt�f hazırlamıştır. Meslek� Eğ�t�m Konsey�, 
daha gen�ş b�r meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m 
s�stem� sağlamak �ç�n alınacak önlemler konusunda 
hükümete tavs�yelerde bulunan �dar� b�r yapıdır 
(UNESCO-UNEVOC,2015) . 

Konsey; eğ�t�m, sanay�, t�caret, h�zmet ve �ş sektörler� 
tems�lc�ler�n� kapsayan 18 s�v�l toplum üyes�nden ve 
�ş dünyasını tems�l eden kom�syon üyes�, T�caret ve 
Sanay� Genel Müdürlüğünden ve Eğ�t�m Sekreter 
Vek�l�nden oluşmaktadır. 

Meslek� eğ�t�m kom�syonunu tems�len Konsey’de 
bulunan b�r Yönet�c� Müdür de bulunmaktadır. 
Konsey 4 fonks�yonel kom�te, 21 eğ�t�m kurulu ve 5 
genel kom�te tarafından desteklenmekted�r 
(UNESCO-UNEVOC,2015) .

Eğ�t�m kurullarının amacı çeş�tl� sanay� dallarında 
veya t�car� sektörlerde �nsan gücü ve eğ�t�m 
�h t � yaç la r ı  konusunda  ve  bu  �h t � yaç la r ın 
karşılanmasında en �y� uygulamalar konusunda 
tavs�yelerde bulunmaktır.  Genel kom�teler 
ekonom�n�n b�rden fazla sektörüne uygulanab�len 
bel�rl� eğ�t�m alanlarından sorumludur. Bu alanlar 
çıraklık, t�caret, b�lg� teknoloj�s�, eğ�t�m ve gel�ş�m, 
yönet�m ve danışmanlık eğ�t�m�, tekn�syen eğ�t�m� ve 
engell�ler�n meslek� eğ�t�mler�d�r (UNESCO-
UNEVOC, 2015). Ulusal sınavlara danışmanlık ve 
koord�nasyon sağlamak �ç�n Eğ�t�m Bakanlığı altında 
Ulusal Eğ�t�m Sınav Kurumu (Nat�onal Educat�on 
Exam�nat�on Author�ty) oluşturulmuştur (UNESCO-
IBE, 2010, p.5).

1998 yılında Okul Program ve K�tapları Gel�şt�rme 
Ulusal Merkez� (NCCT) oluşturulmuştur. Görev�, 
�lkokul, ortaokul ve l�selerde uygulanmakta olan tüm 
v�deo, CD, yazılı k�tapları, eğ�t�m ve öğret�m 
materyal�n� değerlend�rmek ve uygunluğunu kontrol 
etmekted�r (UNESCO-IBE, 2010, p.5).

Ç�n Halk Cumhur�yet�’nde eğ�t�m denet�m�n�n temel 
amacı, eğ�t�m�n tüm alanlarında yapılan reform 
çalışmalarına destek vermek ve çağdaş dünyanın 
eğ�t�m s�stem� �le rekabet edeb�lecek düzeye 
get�rmekt�r. Bu amaçla merkez� sev�yede Devlet 
Eğ�t�m Teft�ş Kurumu oluşturulmuştur. S�stem�n en 
öneml� unsuru eğ�t�m müfett�şler�d�r. Bunlar merkez� 
sınavla alınırlar, 2 yıl stajdan sonra müfett�ş olurlar. 
Ancak, öğretmenl�k ve �darec�l�kte başarılı olanlar da 
müfett�ş olab�l�rler. Bel�rl� dönemlerde okulları 
denet�me g�derler ve okul performanslarını �zler ve 
raporlaştırırlar. Eğ�t�m�n denet�m� �se; �lçe düzey� 
üzer�nde devletçe yapılmaktadır. Denetç�ler�n asl� 
görev� eğ�t�m� �zlemek, programların ve �lg�l� kanun 
ve mevzuat ın  uygulanıp uygulanmadığın ı 
denetlemekt�r. 

Ayrıca okullara rehberl�k etmek hazırlanan raporlar, 
merkeze ve �lg�l� okul departmanlarına sunmaktır 
(UNESCO-IBE, 2010, p.5).

Merkez� Ç�n Halk Cumhur�yet� hükümet� tüm 
okullara, pol�t�ka d�rekt�fler�, müfredat yönergeler� ve 
malzemeler sağlar, ancak son 20 yıl �ç�nde hükümet, 
�l ve beled�ye düzey�nde ulusal bazlı sorumluluklar 
vermeye başlamıştır (Center of Internat�onal 
Educat�on Benchmark�ng Shanga�-Ch�ne).

2001 yılının Mayıs ayında yapılan Temel Eğ�t�m 
Reformu ve Gel�şt�r�lmes� Devlet Konsey� Kararında 
yerel yönet�mler�n kırsal alanda temel eğ�t�m�n 
yönet�m�nde sorumlu yerel yönet�m (buda kend� 
aralarında �l-�lçe-kasaba yönet�m� �le özell�kle �lçe 
yönet�m�n�n) öneml� rol alması şartı konmuştur. Bu 
sayede eğ�t�m�n fonlanmasında kasabalara 
sorumluluk ver�lemes� �le yönet�mde esnekl�k 
sağlanmıştır. Özell�kle kırsal kes�mlerde eğ�t�mde �y� 
sonuçlar almaya başlanmıştır (Zhou Nanzhao and 
Zhu Muju, 2007, p.4). Şek�l 3’de merkez� yönet�m 
s�stem� ver�lm�şt�r.

Shangha�, Pek�n, Chongqu�ng ve T�anj�n Beled�ye 
Eg�t�m Kom�syonu Eğ�t�m Bakanlığına d�rekt rapor 
ver�rler. Beled�ye Eğ�t�m Kom�syonları �se �l Eğ�t�m 
Departmanına, Bölge Eğ�t�m Bürosu Beled�ye Eğ�t�m 
Ko m � s y o n u n a  d � r e k t  r a p o r  v e r m e k t e d � r 
(OpenLearns, Open Un�vers�ty, 2015).

Ç�n eğ�t�m s�stem�nde okul yönet�m�nde part� 
tems�lc�s� yer almaktadır. Part� tems�lc�s� s�stemde 
öneml� yere sah�p olup müdür yardımcısının 
üzer�nde b�r poz�syondadır (OpenLearns, Open 
Un�vers�ty, 2015).
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Eğ�t�m Bakanlığı, müfredatın hazırlanması gerekl� 
konularda standart b�r ders programı oluşturulması, 
u lusal  müfredat ın değerlend�r � lmes� ,  ders 
k�taplarının ve öğret�m materyaller�n�n onaylanması 
� l  eğ�t �m departmanlar ın denetlenmes� ve 
gel�şmem�ş okul s�stemler� ve öğretmen eğ�t�m 
programları  �ç �n özel fon sağlanmasından 
sorumludur (Center of Internat�onal Educat�on 
Benchmark�ng Shanga�-Ch�ne).

İller ve büyük şeh�rlerdek� Eğ�t�m Bölümler� 
bölgedek� okulların programları, ulusal müfredata 
dayalı �l müfredat gel�şt�rme, kend� bölge eğ�t�m 
gel�şt�rme planlarının hazırlanması, �l�nde kullanılan 
öğret�m materyaller�n�n seç�lmes�, yerel yönet�mlere 
eğ�t�m sübvans�yonları sağlamakla sorumludur 
(Center of Internat�onal Educat�on Benchmark�ng 
Shanga�-Ch�ne).

Yerel yönet�mler, müfredatı uygulama ve fon 
yönet�m�nden sorumludurlar.

Okul düzey�nde �se öğretmenler, materyal 
hazırlamak, kend� ders planlarını hazırlamak, 
gel�şt�rmek ve �lave müfredatı uygulamada 
özgürdürler. Yönet�c�, okulda çalışanların üzer�nde 
denet�m yetk�s�ne sah�p ve okulun sınıf sayılarında, 
öğretmen�n bel�rlenmes�nde ve sınıftak� öğrenc� 
sayılarını bel�rlemeden sorumludur. Şek�l 4’de örnek 
b�r okul yönet�m� s�stem� ver�lm�şt�r (Center of 
Internat�onal Educat�on Benchmark�ng Shanga�-
Ch�ne).

Ç�n Halk Cumhur�yet� eğ�t�m s�stem�nde okul 
yönet�m�nde part� tems�lc�s� yer almaktadır. Part� 
tems�lc�s� s�stemde öneml� yere sah�p olup müdür 
yardımcısının üzer�nde b�r poz�syondadır (Center of 

Internat�onal Educat�on Benchmark�ng Shanga�-
Ch�ne).

Yükseköğret�m, merkez� ve � l  sev�yes�nde 
yönet�lmekted�r. Ancak �l yönet�m� ana sorumluluğa 
sah�pt�r. Özel ün�vers�teler �se, özgün program 
uygulamada, fon bulmada ve paydaşlarla �şb�rl�ğ� 
�çer�s�nde otonom b�r yapıya sah�pt�r (Zhou Nanzhao 
and Zhu Muju, 2007,p.7).

Meslek� eğ�t�m �se Devlet Konsey�ne bağlı olarak 
çalışmakla b�rl�kte, yönet�mler�nde ana karar 
ver�c�ler olarak yerel otor�teler �le b�rl�kte sektörde 
yönet�me katılmaktadır (Zhou Nanzhao and Zhu 
Muju, 2007, p.7).

Anahtar okullar (Deneme Okulları), Kültür Devr�m� 
sırasında kapatılmış, 1970'ler de eğ�t�m hayatına 
g�rm�ş, 1980’ler�n başında s�steme entegre olmuştur. 
Daha sonraları en �y� öğrenc�ler�n eğ�t�m gördüğü 
okul hal�ne gelm�şt�r. Bazı bölgelerde eğ�t�mde 
eş�ts�zl�ğ� sağladığı �ç�n kapatılmışlardır. Bu okulların 
özell�kler� (Guo, L�nyuan, 2012, p.89; OpenLearns, 
Open Un�vers�ty, 2015):

1.  En n�tel�kl� öğretmenler bu okullarda �st�hdam 
ed�l�r. Bu öğretmenlere kırsal alanda görev 
yapana göre üç kat ücret öden�r.

2.  Eğ�t�m ortamı, fiz�ksel ve donanım olarak en 
uygun okullardır.

3. Akadem�k performansı yüksek olan başarılı 
öğrenc�ler kayıt ed�lmekted�r.

4.  Ezberc� yer�ne uygulamalı eğ�t�me ağırlık ver�l�r.
5.  Bölgelere göre okulları devlet (Val�l�kler veya �lçe 

teşk�latları) bel�rler.
6. Eğ�t�m programlarını val�l�kler veya beled�yeler 

bel�rler ve ekonom�k olarak destekler.
7. Okullar büyük yerleş�m b�r�mler�nde veya 

şeh�rlerde yoğunluklu olarak bulunur.
8.  Kırsal kes�mler veya alt sosyo ekonom�k gruptak� 

alanlarda okul yoğunluğu azalmaktadır.
9.  Sınavda başarılı olan d�ğer bölge öğrenc�ler� de 

değ�ş�k bölgelere g�deb�lmekted�r.
10. Ün�vers�teye g�r�ş oranı en yüksekokullardır.

Hükümet meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m 
fonunda l�derl�k rolü üstlenmekte ve öğrenc�ler �ç�n 
harç vermekted�r. 2009 yılında bu ücret az sayıdak� 
yoksul öğrenc�lerden orta öğren�m düzey�ndek� 
meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m okullarındak� 
yoksul öğrenc� ler �  de kapsayacak şek� lde 
gen�şlet�lm�şt�r (UNESCO-UNEVOC, 2015). 

B
R

IC
S

 Ü
lk

el
er

�n
de

 E
ğ�

t�
m

 S
�s

te
m

�
Ç

İN
R

I
C

S
B

Şek�l 4:  Okul Yönet�m�

Okul Müdürü

Part� Sekreteryası

Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı

Bölüm BaşkanıBölüm Başkanı

ÖğretmenlerÖğretmenler

123

Devlete a�t meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m 
kuruluşları Hükümet bütçes�nden finanse ed�l�rken 
devlete a�t olmayan meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve 
öğret�m yapan kuruluşlar finansman açısından 
bağımsızdır (UNESCO-UNEVOC, 2015). Ç�n Halk 
Cumhur�yet� Meslek� Eğ�t�m Kanunu’na göre, b�r 
kuruluş kend� personel�n�n veya �st�hdam etmey� 
planladığı k�ş�ler�n meslek� eğ�t�m� �le �lg�l� g�derler� 
karşılamakla yükümlüdür ve Devlet Konsey� 
finansman da�reler� �le b�rl�kte Devlet Konsey�ne 
bağlı �lg�l� da�reler tarafından kanuna uygun olarak 
özel önlemler� almakla yükümlüdür (UNESCO-
UNEVOC, 2015). 

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m kuruluşları orta 
düzey veya orta düzey üstü eğ�t�m alan öğrenc�lere 
ücret uygulamakta serbestt�r. Ancak, mal� güçlükler 
�çer�s�nde olan ve engell� öğrenc�lerden alınan 
eğ�t�m ücret� daha düşüktür. Bu öğrenc�ler eğ�t�m 
ücret �nden muaf da olab� l � r.  Eğ�t �m ücret � 
yükümlülüğü �le �lg�l� olarak alınacak önlemler 
doğrudan Merkez� Yönet�me bağlı olan �l, özerk 
bölge ve beled�ye yönet�mler� tarafından formüle 
ed�lmekted�r  (UNESCO-UNEVOC, 2015). 

Ayrıca, Devlet meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m� 
desteklemek �ç�n burs veren veya fon kuran 
kuruluşları, kurumları, S�v�l Toplum Örgütler�n� ve 
d�ğer kamu kuruluşlarını veya b�reyler� teşv�k 
etmekted�r (UNESCO-UNEVOC, 2015). 

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m kurumları 
tarafından toplanan bütün kazanımlar meslek� ve 
tekn�k eğ�t�m ve öğret�m� desteklemek �ç�n 
kullanılmaktadır.

Eğ�t�m Bakanlığı’nın 2015 yılı tahm�n� �stat�st�kler�ne 
göre 9 yıllık zorunlu eğ�t�mde 161 m�lyon, akadem�k 
ortaöğret�mde 45 m�lyon, meslek� ortaöğret�mde 
22.5 m�lyon ve yükseköğret�mde �se 33.5 m�lyon 
öğrenc� olması beklenmekted�r. 2013 yılı �t�bar�yle 
okul sayısı olarak �se; 198.553 okul önces�, 213.529 
�lkokul, 52.804 ortaokul, 13.304 l�se, 12.262 meslek 
l�ses�, 1.933 özel eğ�t�m ve rehberl�k okulları ve 2.491 
yükseköğret�m kurumu bulunmaktadır (Outl�ne of 
Ch�na’s Nat�onal Plan-2010-2020, 2010).

Ç�n Halk Cumhur�yet�’nde eğ�t�m�n temel�n� 
oluşturan İlköğret�m Eğ�t�m Kanunu; 18 Mart 1995'te 
yapılan 8. Ulusal Halk Kongre's�n�n 3. oturumunda 
kabul ed�ld�.  18 Mart 1995'te Ç�n Halk Cumhur�yet� 
Başbakanı tarafından sıra no.45 olarak Resm� 
Gazete’de yayınlandı ve 1 Eylül 1995'te de yürürlüğe 
g�rm�şt�r. Kanunda (Sezg�n, 2008, p.103-116; Outl�ne 
of Ch�na’s Nat�onal Plan-2010-2020, 2010);

Ÿ Eğ�t�m teşebbüsler�n� gel�şt�rme, tüm ulusun 
kal�tes�n� �y�leşt�rme, anayasasına uygun olarak 
sosyal�st materyal�st ve manev� uygarlık �nşasını 
hızlandırması; 

Ÿ Devlet, �dealler, et�k, d�s�pl�n, legall�k, ulusal 
savunma ve etn �k  b � r l �k te  o lduğu g �b � 
vatanseverl�k, kolekt�v�zm ve sosyal�zm�n h�tap 
ett�ğ� grup arasında eğ�t�m� yaygınlaştırması,

Ÿ Sosyal�st eğ�t�m g�r�ş�m�n�n gel�şt�r�lmes�nde, 
devlet Marks�zm-Len�n�zm, Mao Zedong 
Doktr�nler� ve yön veren olarak Ç�n� karakterlerle 
sosyal�zm�n �nşası teor�ler�n� desteklemes�,

Ÿ Ç�n halkının, eğ�t�m hakkına sah�p olması ve 
halkın m�ll�yet, ırk, c�ns�yet, meslek, mal veya d�n, 
�nanç farkı gözet�lmeks�z�n eğ�t�mde fırsat 
eş�tl�ğ�ne sah�p olması,

Ÿ Devlet�n, farklı azınlık grupların �ht�yaçlarına göre 
azınlık bölgeler�ne eğ�t�m alanındak� teşebbüsler� 
gel�şt�rmek �ç�n yardım etmes�

Ÿ Ç�n Halk Cumhur�yet�n�n, okul önces�, �lkokul, 
ortaokul, l�se ve yükseköğren�m� de �çeren okul 
s�stem�n� ve 9-yıllık zorunlu olması �le eğ�t�m 
s � s t e m � n d e  k a d e m e l e r  a r a s ı  ö l ç m e 
değerlend�rme �ç�n ulusal sınav s�stem� 
uygulaması,

Ÿ Okul ve d�ğer eğ�t�m kurumlarının kuruluşu, 
değ�ş�m� ve sonu, devlet taahhüt üne uygun 
sınav, onay, kayıt ve dosyalama prosedürüne, 
uygulamaları ve görevler�

Ÿ Eğ�t�m yönet�m�n�n k�mler tarafından ver�leceğ� ve 
sorumlulukları 

� le  yükseköğret �mde dah � l  düzen lemeler 
tanımlanmıştır.

Ülkede eğ�t�m 2020 v�zyonunu ortaya koymak adına 
b�r ulusal plan hazırlanmıştır. Ulusal plan ‘Ç�n Halk 
Cumhur�yet� Orta ve Uzun Vadel� Eğ�t�m Reformu ve 
Gel �şme Ulusal  Planı  (2010-2020) ’  olarak 
tanımlanmıştır. Aşağıda planda yer alan temel 
hususlar başlıklar hal�nde ver�lm�şt�r.
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(Alexander Schnarr, Sun Yang  and  Ka� Gle�bner, 2008, p.19).
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Eğ�t�m Bakanlığı, müfredatın hazırlanması gerekl� 
konularda standart b�r ders programı oluşturulması, 
u lusal  müfredat ın değerlend�r � lmes� ,  ders 
k�taplarının ve öğret�m materyaller�n�n onaylanması 
� l  eğ�t �m departmanlar ın denetlenmes� ve 
gel�şmem�ş okul s�stemler� ve öğretmen eğ�t�m 
programları  �ç �n özel fon sağlanmasından 
sorumludur (Center of Internat�onal Educat�on 
Benchmark�ng Shanga�-Ch�ne).

İller ve büyük şeh�rlerdek� Eğ�t�m Bölümler� 
bölgedek� okulların programları, ulusal müfredata 
dayalı �l müfredat gel�şt�rme, kend� bölge eğ�t�m 
gel�şt�rme planlarının hazırlanması, �l�nde kullanılan 
öğret�m materyaller�n�n seç�lmes�, yerel yönet�mlere 
eğ�t�m sübvans�yonları sağlamakla sorumludur 
(Center of Internat�onal Educat�on Benchmark�ng 
Shanga�-Ch�ne).

Yerel yönet�mler, müfredatı uygulama ve fon 
yönet�m�nden sorumludurlar.

Okul düzey�nde �se öğretmenler, materyal 
hazırlamak, kend� ders planlarını hazırlamak, 
gel�şt�rmek ve �lave müfredatı uygulamada 
özgürdürler. Yönet�c�, okulda çalışanların üzer�nde 
denet�m yetk�s�ne sah�p ve okulun sınıf sayılarında, 
öğretmen�n bel�rlenmes�nde ve sınıftak� öğrenc� 
sayılarını bel�rlemeden sorumludur. Şek�l 4’de örnek 
b�r okul yönet�m� s�stem� ver�lm�şt�r (Center of 
Internat�onal Educat�on Benchmark�ng Shanga�-
Ch�ne).

Ç�n Halk Cumhur�yet� eğ�t�m s�stem�nde okul 
yönet�m�nde part� tems�lc�s� yer almaktadır. Part� 
tems�lc�s� s�stemde öneml� yere sah�p olup müdür 
yardımcısının üzer�nde b�r poz�syondadır (Center of 

Internat�onal Educat�on Benchmark�ng Shanga�-
Ch�ne).

Yükseköğret�m, merkez� ve � l  sev�yes�nde 
yönet�lmekted�r. Ancak �l yönet�m� ana sorumluluğa 
sah�pt�r. Özel ün�vers�teler �se, özgün program 
uygulamada, fon bulmada ve paydaşlarla �şb�rl�ğ� 
�çer�s�nde otonom b�r yapıya sah�pt�r (Zhou Nanzhao 
and Zhu Muju, 2007,p.7).

Meslek� eğ�t�m �se Devlet Konsey�ne bağlı olarak 
çalışmakla b�rl�kte, yönet�mler�nde ana karar 
ver�c�ler olarak yerel otor�teler �le b�rl�kte sektörde 
yönet�me katılmaktadır (Zhou Nanzhao and Zhu 
Muju, 2007, p.7).

Anahtar okullar (Deneme Okulları), Kültür Devr�m� 
sırasında kapatılmış, 1970'ler de eğ�t�m hayatına 
g�rm�ş, 1980’ler�n başında s�steme entegre olmuştur. 
Daha sonraları en �y� öğrenc�ler�n eğ�t�m gördüğü 
okul hal�ne gelm�şt�r. Bazı bölgelerde eğ�t�mde 
eş�ts�zl�ğ� sağladığı �ç�n kapatılmışlardır. Bu okulların 
özell�kler� (Guo, L�nyuan, 2012, p.89; OpenLearns, 
Open Un�vers�ty, 2015):

1.  En n�tel�kl� öğretmenler bu okullarda �st�hdam 
ed�l�r. Bu öğretmenlere kırsal alanda görev 
yapana göre üç kat ücret öden�r.

2.  Eğ�t�m ortamı, fiz�ksel ve donanım olarak en 
uygun okullardır.

3. Akadem�k performansı yüksek olan başarılı 
öğrenc�ler kayıt ed�lmekted�r.

4.  Ezberc� yer�ne uygulamalı eğ�t�me ağırlık ver�l�r.
5.  Bölgelere göre okulları devlet (Val�l�kler veya �lçe 

teşk�latları) bel�rler.
6. Eğ�t�m programlarını val�l�kler veya beled�yeler 

bel�rler ve ekonom�k olarak destekler.
7. Okullar büyük yerleş�m b�r�mler�nde veya 

şeh�rlerde yoğunluklu olarak bulunur.
8.  Kırsal kes�mler veya alt sosyo ekonom�k gruptak� 

alanlarda okul yoğunluğu azalmaktadır.
9.  Sınavda başarılı olan d�ğer bölge öğrenc�ler� de 

değ�ş�k bölgelere g�deb�lmekted�r.
10. Ün�vers�teye g�r�ş oranı en yüksekokullardır.

Hükümet meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m 
fonunda l�derl�k rolü üstlenmekte ve öğrenc�ler �ç�n 
harç vermekted�r. 2009 yılında bu ücret az sayıdak� 
yoksul öğrenc�lerden orta öğren�m düzey�ndek� 
meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m okullarındak� 
yoksul öğrenc� ler �  de kapsayacak şek� lde 
gen�şlet�lm�şt�r (UNESCO-UNEVOC, 2015). 
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Şek�l 4:  Okul Yönet�m�

Okul Müdürü

Part� Sekreteryası

Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı

Bölüm BaşkanıBölüm Başkanı

ÖğretmenlerÖğretmenler

123

Devlete a�t meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m 
kuruluşları Hükümet bütçes�nden finanse ed�l�rken 
devlete a�t olmayan meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve 
öğret�m yapan kuruluşlar finansman açısından 
bağımsızdır (UNESCO-UNEVOC, 2015). Ç�n Halk 
Cumhur�yet� Meslek� Eğ�t�m Kanunu’na göre, b�r 
kuruluş kend� personel�n�n veya �st�hdam etmey� 
planladığı k�ş�ler�n meslek� eğ�t�m� �le �lg�l� g�derler� 
karşılamakla yükümlüdür ve Devlet Konsey� 
finansman da�reler� �le b�rl�kte Devlet Konsey�ne 
bağlı �lg�l� da�reler tarafından kanuna uygun olarak 
özel önlemler� almakla yükümlüdür (UNESCO-
UNEVOC, 2015). 

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m kuruluşları orta 
düzey veya orta düzey üstü eğ�t�m alan öğrenc�lere 
ücret uygulamakta serbestt�r. Ancak, mal� güçlükler 
�çer�s�nde olan ve engell� öğrenc�lerden alınan 
eğ�t�m ücret� daha düşüktür. Bu öğrenc�ler eğ�t�m 
ücret �nden muaf da olab� l � r.  Eğ�t �m ücret � 
yükümlülüğü �le �lg�l� olarak alınacak önlemler 
doğrudan Merkez� Yönet�me bağlı olan �l, özerk 
bölge ve beled�ye yönet�mler� tarafından formüle 
ed�lmekted�r  (UNESCO-UNEVOC, 2015). 

Ayrıca, Devlet meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m� 
desteklemek �ç�n burs veren veya fon kuran 
kuruluşları, kurumları, S�v�l Toplum Örgütler�n� ve 
d�ğer kamu kuruluşlarını veya b�reyler� teşv�k 
etmekted�r (UNESCO-UNEVOC, 2015). 

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m kurumları 
tarafından toplanan bütün kazanımlar meslek� ve 
tekn�k eğ�t�m ve öğret�m� desteklemek �ç�n 
kullanılmaktadır.

Eğ�t�m Bakanlığı’nın 2015 yılı tahm�n� �stat�st�kler�ne 
göre 9 yıllık zorunlu eğ�t�mde 161 m�lyon, akadem�k 
ortaöğret�mde 45 m�lyon, meslek� ortaöğret�mde 
22.5 m�lyon ve yükseköğret�mde �se 33.5 m�lyon 
öğrenc� olması beklenmekted�r. 2013 yılı �t�bar�yle 
okul sayısı olarak �se; 198.553 okul önces�, 213.529 
�lkokul, 52.804 ortaokul, 13.304 l�se, 12.262 meslek 
l�ses�, 1.933 özel eğ�t�m ve rehberl�k okulları ve 2.491 
yükseköğret�m kurumu bulunmaktadır (Outl�ne of 
Ch�na’s Nat�onal Plan-2010-2020, 2010).

Ç�n Halk Cumhur�yet�’nde eğ�t�m�n temel�n� 
oluşturan İlköğret�m Eğ�t�m Kanunu; 18 Mart 1995'te 
yapılan 8. Ulusal Halk Kongre's�n�n 3. oturumunda 
kabul ed�ld�.  18 Mart 1995'te Ç�n Halk Cumhur�yet� 
Başbakanı tarafından sıra no.45 olarak Resm� 
Gazete’de yayınlandı ve 1 Eylül 1995'te de yürürlüğe 
g�rm�şt�r. Kanunda (Sezg�n, 2008, p.103-116; Outl�ne 
of Ch�na’s Nat�onal Plan-2010-2020, 2010);

Ÿ Eğ�t�m teşebbüsler�n� gel�şt�rme, tüm ulusun 
kal�tes�n� �y�leşt�rme, anayasasına uygun olarak 
sosyal�st materyal�st ve manev� uygarlık �nşasını 
hızlandırması; 

Ÿ Devlet, �dealler, et�k, d�s�pl�n, legall�k, ulusal 
savunma ve etn �k  b � r l �k te  o lduğu g �b � 
vatanseverl�k, kolekt�v�zm ve sosyal�zm�n h�tap 
ett�ğ� grup arasında eğ�t�m� yaygınlaştırması,

Ÿ Sosyal�st eğ�t�m g�r�ş�m�n�n gel�şt�r�lmes�nde, 
devlet Marks�zm-Len�n�zm, Mao Zedong 
Doktr�nler� ve yön veren olarak Ç�n� karakterlerle 
sosyal�zm�n �nşası teor�ler�n� desteklemes�,

Ÿ Ç�n halkının, eğ�t�m hakkına sah�p olması ve 
halkın m�ll�yet, ırk, c�ns�yet, meslek, mal veya d�n, 
�nanç farkı gözet�lmeks�z�n eğ�t�mde fırsat 
eş�tl�ğ�ne sah�p olması,

Ÿ Devlet�n, farklı azınlık grupların �ht�yaçlarına göre 
azınlık bölgeler�ne eğ�t�m alanındak� teşebbüsler� 
gel�şt�rmek �ç�n yardım etmes�

Ÿ Ç�n Halk Cumhur�yet�n�n, okul önces�, �lkokul, 
ortaokul, l�se ve yükseköğren�m� de �çeren okul 
s�stem�n� ve 9-yıllık zorunlu olması �le eğ�t�m 
s � s t e m � n d e  k a d e m e l e r  a r a s ı  ö l ç m e 
değerlend�rme �ç�n ulusal sınav s�stem� 
uygulaması,

Ÿ Okul ve d�ğer eğ�t�m kurumlarının kuruluşu, 
değ�ş�m� ve sonu, devlet taahhüt üne uygun 
sınav, onay, kayıt ve dosyalama prosedürüne, 
uygulamaları ve görevler�

Ÿ Eğ�t�m yönet�m�n�n k�mler tarafından ver�leceğ� ve 
sorumlulukları 

� le  yükseköğret �mde dah � l  düzen lemeler 
tanımlanmıştır.

Ülkede eğ�t�m 2020 v�zyonunu ortaya koymak adına 
b�r ulusal plan hazırlanmıştır. Ulusal plan ‘Ç�n Halk 
Cumhur�yet� Orta ve Uzun Vadel� Eğ�t�m Reformu ve 
Gel �şme Ulusal  Planı  (2010-2020) ’  olarak 
tanımlanmıştır. Aşağıda planda yer alan temel 
hususlar başlıklar hal�nde ver�lm�şt�r.
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(Alexander Schnarr, Sun Yang  and  Ka� Gle�bner, 2008, p.19).
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Temel Konular
Hazırlanan Ulusal Plan Ç�n’�n reform önces� mevcut 
durumu ve zorluklarını tanımlandığı ve reforma 
neden �ht�yaç duyulduğu sorusuna cevap vermek 
amacıyla hazırlanmış olup temelde 4 kapsamlı başlık 
altında ele alınmıştır. Bunlar (Outl�ne of Ch�na’s 
Nat�onal Plan -2010-2020, 2010);
Genel stratej� (2 Bölüm, 4 alt bölüm),
 
• Gel�şme m�syonu (10 Bölüm, 30 alt bölüm), 
• Eğ�t�m s�stem� reformu (6 Bölüm, 20 alt bölüm),
• Garant� ölçme s�stem� (6 Bölüm, 20 alt bölüm)’den 
oluşmaktadır.

Plan doğrultuda Ç�n'�n 21. yüzyılın ekonom�k ve 
sosyal �ht�yaçlarını karşılamak �ç�n kend�n� yen�den 
konumlandırmak n�yet�nde olması ve bunun eğ�t�m 
s�stemde b�lg�ye dayalı olarak yapılab�leceğ� 
vurgusuyla aşağıdak� temel mevcut durumu ortaya 
koymuşlardır. Bunlar;

Ÿ Ç�n eğ�t�m konsept�, eğ�t�m metodoloj�s� �le 
�çer�ğ�n�n modası geçm�şt�r.

Ÿ Öğrenc�ler� üzer�nde olan çalışma yükü çok 
ağırdır.

Ÿ Öğrenc�lerde uyum eks�kl�ğ� vardır.
Ÿ Çalışanların �ş becer�s� ve �novat�f yanı zayıftır.
Ÿ Eğ�t�m s�stem� esnek değ�ld�r.
Ÿ Okullar özerkl�k eks�kl�ğ� vardır.
Ÿ Eğ�t�me er�ş�mde kırsal kes�mde ve etn�k 

gruplarda adıl ve eş�t dağılmamaktadır.
Ÿ Eğ�t�m bütçes� taleb� karşılamamaktadır.

Reform planı, eğ�t�m�n her düzey�nde �y�leşt�rme ve 
gel�şt�rme hedefler�n kapsamaktadır. Planda en 
öneml� alanlar aşağıda tanımlanmış olup 2020 
yılında;

Ÿ Okul önces� eğ�t�mde %25’�n üzer�ne çıkmak 
(40 m�lyon öğrenc�),

Ÿ Yükseköğret�mde %16 üzer�ne çıkmak (35 
m�lyon öğrenc�)

Ÿ İler� ve sürekl� eğ�t�mde hemem hemen �k� katı 
artırılarak 350 m�lyon katılımcı ve daha fazla 
sürekl� eğ�t�m�n sağlanmasıdır.

Plan dönem�mde yükseköğret�mde öneml� b�r nüfus 
artışı sağlanacak ve özell�kle çalışma nüfusunda �ler� 
ortaöğret�m ve yüksek öğret�ml� mezunların sayısını 
�k� katına çıkarmaktır.

Plan öneml� b�r değ�ş�m� �çermekle b�rl�kte yapılacak 
faal�yetler�n finansmanı bel�rtmemekted�r.
Çok gen�ş b�r reformu kapsayan planda; 

Ÿ Öğretmenler�n kal�teler�n�n yükselt�lmes�, 
k�lometre taşı alarak öğrenme süreçler� ve 
okul özerkl�ğ�n� artırılması,

Ÿ Eğ�t�m�n her sev�yes�nde �l yönet�m�n�n 
güçlend�r�lmes�,

Ÿ Uluslararası değ�ş�m ve �şb�rl�ğ�n� teşv�k etmek  
yer almaktadır.

Okul Önces� Eğ�t�m Reformu
Plan, evrensel okul önces� eğ�t�mler baz alınarak 
eğ�t�me er�ş�mde b�r �k� yıllık b�r süreçte katılımı ve 
uzun vade de 3 yıllık eğ�t�m sürec�n� planlanmıştır. 
Ayrıca er�ş�m zorluğu olan kırsal alanda er�ş�m�n 
güçlend�r�lmes�n� ve okul önces� öğretmenler�n 
eğ�t�m kal�teler�n� ve sayılarını artırmaktır.

Okullaşma Reformu
Plan dönem�nde okul reformun amacı, dokuz yıllık 
zorunlu eğ�t�m model�n� gel�şt�rmek ve özell�kle 
kırsal ve düşük gel�rl� öğrenc�ler�n eğ�t�me 
er�ş�leb�l�rl�kler�n� sağlamaktır. Özell�kle kentsel ve 
kırsal alanda eğ�t�m�n kal�tes�n� artırmaktır.

Reformla, �lköğret�m okulu öğrenc�ler� üzer�nde ağır 
çalışma yükler�n� azaltmak ve yüksekokullara g�r�şte 
sıralamalarının önündek� engeller� kaldırmak �ç�n 
tedb�r almaktır.

Meslek� Eğ�t�m Reformu
Kalkınmada önel� hamleler yapan Ç�n’�n meslek� 
becer�lerdek� boşluğun doldurulması amacıyla 
meslek� eğ�t�mdek� becer� düzeyler�n�n artırılması 
�ç�n yatırımlar vurgulanmıştır. Plan, kal�ten�n 
gel�şt�r�lmes� ve öğretmen akred�tasyonu ve güçlü 
b�r meslek� eğ�t�m sektör �şb�rl�ğ�n�n oluşturulması 
üzer�ne odaklanmıştır.

Yükseköğret�m Reformu
Planın öneml� unsurlarından b�r� olan yükseköğret�m 
reformu, Ç�n’�n uluslararası rekabette yer�n� alması 
ve  gücünü sürek l �  a r t ı r ı lmas ı  � ç �n  dünya 
standartlarında sürekl� gel�şen b�r yapı planlanmıştır.

Yükseköğret�mde altyapı yatırımlarının artırılması, 
öğret�m elemanlarının pedagoj�k kapas�teler�n�n 
gel�şt�r�lmes� ve sınıf eğ�t�m�n�n güçlend�r�lmes� 
vurgulanmıştır. Yükseköğret�mde araştırma ve 
�novasyon çalışmalarının önem� tanımlanmıştır.

Plan yükseköğret�m �ç�n yen� b�r düzenley�c� çerçeve 
öner�r ve en �y� uygulamaların gerçekleşt�r�lmes� ve 
faal�yetler�n� çeş�tlend�rmek �ç�n ün�vers�teler� teşv�k 
eder. 
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Daha Fazla ve Sürekl� Eğ�t�m
Plan, sanay� gel�ş�m�n� arttırmak �ç�n yaşam boyu 
eğ�t�m fırsatlarının sunulmasında �şverenlerle öneml� 
�şb�rl�ğ�n�n yapılması vurgulamaktadır.

Her sev�yede karşılıklı tanınırlığının sağlanması �ç�n 
eğ�t�m s�stem�nde düzenlemeler vurgulanmaktadır.

İler� Fırsatlar
Planda Ç�n'�n eğ�t�m reformu �le uluslararasılaştırma 
değer�n� teşv�k ve dünya çapında okullar, 
ün�vers�teler ve araştırma kuruluşları �le �şb�rl�ğ� 
yapma �steğ� vurgulanmıştır. Bu daha kapsamlı 
karşılıklı tanıma müzakereler� önermekted�r. Bu, 

den�zaşırı olanlar �le eğ�t�m kurumlarının katılımını 
teşv�k etmek ve öğrenc�ler�n yurtdışı öğrenc� 
hareketl�l�ğ�ne katılımını gel�şt�rmek �steğ� ve ülkede 
u l u s l a r a r a s ı  ö ğ r e n c �  s a y ı s ı n ı n  a r t m a s ı n ı 
desteklemekted�r.

Ç�n Halk Cumhur�yet� 2020 yılı hedefler� �le �lg�l� 
sayısal ver�ler Tablo 2’de, �nsan kaynakları Tablo 
3’de ve eğ�t�m s�stem� kademler�nde yer alan okul 
türler� �se Tablo 4’te ver�lm�şt�r (Outl�ne of Ch�na’s 
Nat�onal Plan-2010-2020, 2010, p.11).
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Tablo 2:  Ç�n Halk Cumhur�yet� Eğ�t�m� Gel�şt�rmede Ana Hedefler (2009-2020) 

Birim 2009 2015 2020 

Okul Öncesi  

Ana okuldaki Öğrenci Sayısı Milyon 26.58 34.0 40.0 

Okula başlamadan önce 1 yıl anaokuluna devam eden 
brüt öğrenci oranı % 74.0 85.0 95.0 

Okula başlamadan önce 2 yıl anaokuluna devam eden 
brüt öğrenci oranı % 65.0 70.0 80.0 

Okula başlamadan önce 3 yıl anaokuluna devam eden 
brüt öğrenci oranı % 50.9 60.0 70.0 

 

Okuldaki Öğrenci Sayısı  
Devam Oranı 

Milyon 
% 

157.72  
90.8 

161.0 
93,5 

165.0 
95,0 

İleri Ortaokul Eğitimi - Senior middle school 
education*  

Okuldaki Öğrenci Sayısı  
Brüt Kayıt (Okullulaşma- Enrollment)  Oranı 

Milyon 
% 

46.24 
79.2 

45.0 
87.0 

47.0 
90.0 

Mesleki Eğitim  

Mesleki Ortaöğretime Giden Öğrenci Sayısı 
Meslek Yüksek Okuluna (Koleje) Giden Öğrenci Sayısı 

Milyon 
Milyon 

21.79 
12.8 

22.5 
13.9 

23.5 
14.8 

Yükseköğretim**  

Toplam Kayıt  
 
Kampüste Üniversite / Yüksekokul Öğrenci Sayısı 
 
Yüksek Lisans Yapan Öğrenci Sayısı  
 
Brüt Kayıt (Okullulaşma- Enrollment)  Oranı  

Milyon 
 

Milyon 
 
 

Milyon 
 

% 

29.79 
 

28.26 
 
 

1.4 
 

24.2 

33.5 
 

30.8 
 
 

1.7 
 

36.0 

35.5 
 

33.0 
 
 

2.0 
 

40.0 

İleri veya Sürekli Eğitim   

İş Başında Eğitimi veya Sürekli Eğitime Katılan Sayısı Milyon 
Kere 166.0 290.0 350.0 

Not:    *Meslek Lisesine giden öğrenci sayısını da içermektedir 
         ** Meslek Yüksekokulu öğrencileri dahildir 

 

Göstergeler

Dokuz Yıllık Zorunlu Eğ�t�m
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Temel Konular
Hazırlanan Ulusal Plan Ç�n’�n reform önces� mevcut 
durumu ve zorluklarını tanımlandığı ve reforma 
neden �ht�yaç duyulduğu sorusuna cevap vermek 
amacıyla hazırlanmış olup temelde 4 kapsamlı başlık 
altında ele alınmıştır. Bunlar (Outl�ne of Ch�na’s 
Nat�onal Plan -2010-2020, 2010);
Genel stratej� (2 Bölüm, 4 alt bölüm),
 
• Gel�şme m�syonu (10 Bölüm, 30 alt bölüm), 
• Eğ�t�m s�stem� reformu (6 Bölüm, 20 alt bölüm),
• Garant� ölçme s�stem� (6 Bölüm, 20 alt bölüm)’den 
oluşmaktadır.

Plan doğrultuda Ç�n'�n 21. yüzyılın ekonom�k ve 
sosyal �ht�yaçlarını karşılamak �ç�n kend�n� yen�den 
konumlandırmak n�yet�nde olması ve bunun eğ�t�m 
s�stemde b�lg�ye dayalı olarak yapılab�leceğ� 
vurgusuyla aşağıdak� temel mevcut durumu ortaya 
koymuşlardır. Bunlar;

Ÿ Ç�n eğ�t�m konsept�, eğ�t�m metodoloj�s� �le 
�çer�ğ�n�n modası geçm�şt�r.

Ÿ Öğrenc�ler� üzer�nde olan çalışma yükü çok 
ağırdır.

Ÿ Öğrenc�lerde uyum eks�kl�ğ� vardır.
Ÿ Çalışanların �ş becer�s� ve �novat�f yanı zayıftır.
Ÿ Eğ�t�m s�stem� esnek değ�ld�r.
Ÿ Okullar özerkl�k eks�kl�ğ� vardır.
Ÿ Eğ�t�me er�ş�mde kırsal kes�mde ve etn�k 

gruplarda adıl ve eş�t dağılmamaktadır.
Ÿ Eğ�t�m bütçes� taleb� karşılamamaktadır.

Reform planı, eğ�t�m�n her düzey�nde �y�leşt�rme ve 
gel�şt�rme hedefler�n kapsamaktadır. Planda en 
öneml� alanlar aşağıda tanımlanmış olup 2020 
yılında;

Ÿ Okul önces� eğ�t�mde %25’�n üzer�ne çıkmak 
(40 m�lyon öğrenc�),

Ÿ Yükseköğret�mde %16 üzer�ne çıkmak (35 
m�lyon öğrenc�)

Ÿ İler� ve sürekl� eğ�t�mde hemem hemen �k� katı 
artırılarak 350 m�lyon katılımcı ve daha fazla 
sürekl� eğ�t�m�n sağlanmasıdır.

Plan dönem�mde yükseköğret�mde öneml� b�r nüfus 
artışı sağlanacak ve özell�kle çalışma nüfusunda �ler� 
ortaöğret�m ve yüksek öğret�ml� mezunların sayısını 
�k� katına çıkarmaktır.

Plan öneml� b�r değ�ş�m� �çermekle b�rl�kte yapılacak 
faal�yetler�n finansmanı bel�rtmemekted�r.
Çok gen�ş b�r reformu kapsayan planda; 

Ÿ Öğretmenler�n kal�teler�n�n yükselt�lmes�, 
k�lometre taşı alarak öğrenme süreçler� ve 
okul özerkl�ğ�n� artırılması,

Ÿ Eğ�t�m�n her sev�yes�nde �l yönet�m�n�n 
güçlend�r�lmes�,

Ÿ Uluslararası değ�ş�m ve �şb�rl�ğ�n� teşv�k etmek  
yer almaktadır.

Okul Önces� Eğ�t�m Reformu
Plan, evrensel okul önces� eğ�t�mler baz alınarak 
eğ�t�me er�ş�mde b�r �k� yıllık b�r süreçte katılımı ve 
uzun vade de 3 yıllık eğ�t�m sürec�n� planlanmıştır. 
Ayrıca er�ş�m zorluğu olan kırsal alanda er�ş�m�n 
güçlend�r�lmes�n� ve okul önces� öğretmenler�n 
eğ�t�m kal�teler�n� ve sayılarını artırmaktır.

Okullaşma Reformu
Plan dönem�nde okul reformun amacı, dokuz yıllık 
zorunlu eğ�t�m model�n� gel�şt�rmek ve özell�kle 
kırsal ve düşük gel�rl� öğrenc�ler�n eğ�t�me 
er�ş�leb�l�rl�kler�n� sağlamaktır. Özell�kle kentsel ve 
kırsal alanda eğ�t�m�n kal�tes�n� artırmaktır.

Reformla, �lköğret�m okulu öğrenc�ler� üzer�nde ağır 
çalışma yükler�n� azaltmak ve yüksekokullara g�r�şte 
sıralamalarının önündek� engeller� kaldırmak �ç�n 
tedb�r almaktır.

Meslek� Eğ�t�m Reformu
Kalkınmada önel� hamleler yapan Ç�n’�n meslek� 
becer�lerdek� boşluğun doldurulması amacıyla 
meslek� eğ�t�mdek� becer� düzeyler�n�n artırılması 
�ç�n yatırımlar vurgulanmıştır. Plan, kal�ten�n 
gel�şt�r�lmes� ve öğretmen akred�tasyonu ve güçlü 
b�r meslek� eğ�t�m sektör �şb�rl�ğ�n�n oluşturulması 
üzer�ne odaklanmıştır.

Yükseköğret�m Reformu
Planın öneml� unsurlarından b�r� olan yükseköğret�m 
reformu, Ç�n’�n uluslararası rekabette yer�n� alması 
ve  gücünü sürek l �  a r t ı r ı lmas ı  � ç �n  dünya 
standartlarında sürekl� gel�şen b�r yapı planlanmıştır.

Yükseköğret�mde altyapı yatırımlarının artırılması, 
öğret�m elemanlarının pedagoj�k kapas�teler�n�n 
gel�şt�r�lmes� ve sınıf eğ�t�m�n�n güçlend�r�lmes� 
vurgulanmıştır. Yükseköğret�mde araştırma ve 
�novasyon çalışmalarının önem� tanımlanmıştır.

Plan yükseköğret�m �ç�n yen� b�r düzenley�c� çerçeve 
öner�r ve en �y� uygulamaların gerçekleşt�r�lmes� ve 
faal�yetler�n� çeş�tlend�rmek �ç�n ün�vers�teler� teşv�k 
eder. 
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Daha Fazla ve Sürekl� Eğ�t�m
Plan, sanay� gel�ş�m�n� arttırmak �ç�n yaşam boyu 
eğ�t�m fırsatlarının sunulmasında �şverenlerle öneml� 
�şb�rl�ğ�n�n yapılması vurgulamaktadır.

Her sev�yede karşılıklı tanınırlığının sağlanması �ç�n 
eğ�t�m s�stem�nde düzenlemeler vurgulanmaktadır.

İler� Fırsatlar
Planda Ç�n'�n eğ�t�m reformu �le uluslararasılaştırma 
değer�n� teşv�k ve dünya çapında okullar, 
ün�vers�teler ve araştırma kuruluşları �le �şb�rl�ğ� 
yapma �steğ� vurgulanmıştır. Bu daha kapsamlı 
karşılıklı tanıma müzakereler� önermekted�r. Bu, 

den�zaşırı olanlar �le eğ�t�m kurumlarının katılımını 
teşv�k etmek ve öğrenc�ler�n yurtdışı öğrenc� 
hareketl�l�ğ�ne katılımını gel�şt�rmek �steğ� ve ülkede 
u l u s l a r a r a s ı  ö ğ r e n c �  s a y ı s ı n ı n  a r t m a s ı n ı 
desteklemekted�r.

Ç�n Halk Cumhur�yet� 2020 yılı hedefler� �le �lg�l� 
sayısal ver�ler Tablo 2’de, �nsan kaynakları Tablo 
3’de ve eğ�t�m s�stem� kademler�nde yer alan okul 
türler� �se Tablo 4’te ver�lm�şt�r (Outl�ne of Ch�na’s 
Nat�onal Plan-2010-2020, 2010, p.11).
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Tablo 2:  Ç�n Halk Cumhur�yet� Eğ�t�m� Gel�şt�rmede Ana Hedefler (2009-2020) 

Birim 2009 2015 2020 

Okul Öncesi  

Ana okuldaki Öğrenci Sayısı Milyon 26.58 34.0 40.0 

Okula başlamadan önce 1 yıl anaokuluna devam eden 
brüt öğrenci oranı % 74.0 85.0 95.0 

Okula başlamadan önce 2 yıl anaokuluna devam eden 
brüt öğrenci oranı % 65.0 70.0 80.0 

Okula başlamadan önce 3 yıl anaokuluna devam eden 
brüt öğrenci oranı % 50.9 60.0 70.0 

 

Okuldaki Öğrenci Sayısı  
Devam Oranı 

Milyon 
% 

157.72  
90.8 

161.0 
93,5 

165.0 
95,0 

İleri Ortaokul Eğitimi - Senior middle school 
education*  

Okuldaki Öğrenci Sayısı  
Brüt Kayıt (Okullulaşma- Enrollment)  Oranı 

Milyon 
% 

46.24 
79.2 

45.0 
87.0 

47.0 
90.0 

Mesleki Eğitim  

Mesleki Ortaöğretime Giden Öğrenci Sayısı 
Meslek Yüksek Okuluna (Koleje) Giden Öğrenci Sayısı 

Milyon 
Milyon 

21.79 
12.8 

22.5 
13.9 

23.5 
14.8 

Yükseköğretim**  

Toplam Kayıt  
 
Kampüste Üniversite / Yüksekokul Öğrenci Sayısı 
 
Yüksek Lisans Yapan Öğrenci Sayısı  
 
Brüt Kayıt (Okullulaşma- Enrollment)  Oranı  

Milyon 
 

Milyon 
 
 

Milyon 
 

% 

29.79 
 

28.26 
 
 

1.4 
 

24.2 

33.5 
 

30.8 
 
 

1.7 
 

36.0 

35.5 
 

33.0 
 
 

2.0 
 

40.0 

İleri veya Sürekli Eğitim   

İş Başında Eğitimi veya Sürekli Eğitime Katılan Sayısı Milyon 
Kere 166.0 290.0 350.0 

Not:    *Meslek Lisesine giden öğrenci sayısını da içermektedir 
         ** Meslek Yüksekokulu öğrencileri dahildir 

 

Göstergeler

Dokuz Yıllık Zorunlu Eğ�t�m



Ç�n Özel İdar� Bölges� Hong Kong’da Meslek� Eğ�t�m 
Konsey� meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�mde 
pol�t�ka yapma ve meslek� eğ�t�m� gel�şt�rmeden 
sorumludur. Bu kuruluş meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve 
öğret�m�n şek�llend�r�lmes� ve yürütülmes� �ç�n 
öneml� stratej�ler� bel�rleyen 8 Yıllık Stratej�k Plan 
(2009/10-2016/17) hazırlamıştır. Bu plan meslek� ve 
tekn�k eğ�t�m ve öğret�m �ç�n aşağıdak� stratej�k 
öncel�klere değ�nmekted�r (UNESCO-UNEVOC, 
2015). Bunlar;

Ÿ Müfredat gel�şt�rme ve zeng�nleşt�rme,
Ÿ Esnek ver�ml�l�k,
Ÿ H�zmet�ç� eğ�t�m,
Ÿ Kar�yer gel�şt�rme, danışma ve destekleme 

h�zmetler�,
Ÿ Bütüncül program, planlama ve yönet�m,
Ÿ Altyapı desteğ�,
Ÿ Sanay� ağı ve mükemmel�yet merkezler�,
Ÿ Öğren�m çevres�,
Ÿ İnsan kaynakları,
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Tablo 3:  İnsan Kaynakları Temel Hedefler� (2009-2020)

Göstergeler  Birim  2009  2015  2020  

Yükseköğretime Giden Sayısı  Milyon  98.3  145.0  195.0  

Ortalama Eğitimde Kalma süresi (20-59 yaş)  Yıl  
 

%  

9.5  
 

9.9  

10.5  
 

15.0  

11.2  
 

20.0  

İşgücünün  yeni katılanları eğitim ortalamaları  
 Bunlardan ortaöğretim

 
veya 

yükseköğretimde alanların %’si
 

Yıl  
 %
 

12.4  
 67.0

 

13.3  
 87.0

 

13.5  
 90.0

 

 

Bunlardak� Yükseköğret�mde alanların %’s�

Tablo 4:  Eğ�t�m s�stem� kademler�nde yer alan okul türler� (Yan Hao, 2010; p.17; X� Yu, 2010)

Eğitim 
Kademesi  

Genel Eğitim  Mesleki Eğitim ve Öğretim  Yetişkin ve Sürekli Eğitim  Özel Eğitim  

İleri Yüksek 
Eğitimi  

Üniversiteler  
·  Lisans 

Çalışmalar  
·  Lisansüstü  

Çalışmalar  
·  Doktora  Sonrası 

Çalışmalar  

·  Politeknik Koleji  
·  Uzmanlık Koleji  
·  Teknisyen Koleji  

 Yetişkin Yüksek Eğitim  
Enstitüleri 
TV Koleji 

Mektupla Eğitim Kolejleri  

-  

Ortaöğretim 
Eğitimi  

Genel Lise 
Okulları  (gaozhong)  

Mesleki Ortaöğretim Okulları 
(Zhongzhuan)  

·
 
Uzmanlaşmış Lise  

·
 
Meslek Lisesi  

·
 
Vasıflı İşçi  Okulları  

·
 
Yetişkin Uzmanlık Okulları

 (Kısa dönem değişik 
tipteki kurslar)

 

Yetişkin Ortaöğretim 
Okulları  

Ortaokul Eğitimi
 

Genel Orta Okul
 

Mesleki Ortaokul
 

(Kısa dönem 
değişik tipteki kurslar)

 
Yetişkin Ortaokul

 

Özel Eğitim 
Okulu 

(Özürlüler için İş 
Okulu)

 

İlkokul Eğitimi
 

İlkokul
 

 Yetişkin İlkokulu
 Okuryazarlık Kursları

 

Özel Okul 
(Özürlüler için)
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C- EĞİTİM SÜRECİ

Ç�n Halk Cumhur�yet� eğ�t�m kademeler� okul önces�, 
temel eğ�t�m (�lkokul ve ortaokul) ve ortaöğret�m 
(genel ve meslek�) ve yükseköğret�m� kapsamak-
tadır. Temel eğ�t�m 9 yıl l ık zorunlu eğ�t�m� 
kapsamakta olup 5 yıl �lkokul ve 3 yıl ortaokulu 
�çer�lmekted�r.

Ortaöğret�m �se 3 yıl ve yükseköğret�m programları 
�se 2+ yılı kapsamaktadır. Şek�l 6’da Ç�n Halk 
Cumhur�yet� eğ�t�m s�stem� ver�lm�şt�r (Wang, 2012, 
p.16).
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Şek�l 6:  Ç�n Eğ�t�m S�stem� 

Okul Önces� 
Ç�n Halk Cumhur�yet�nde okul önces� eğ�t�m� süres� 
3 yaşında başlamakta 5 yaşının sonunda 
tamamlanmaktadır. Okul önces� eğ�t�m 3 yıl olup, 
zorunlu eğ�t�me dâh�l değ�ld�r.

Temel Eğ�t�m
Ç�n Halk Cumhur�yet�nde temel eğ�t�m programı; 6 
yıl �lkokul �le 3 yıllık ortaokul olmak üzere 9 yıllık 
zorunlu eğ�t�m� kapsamaktadır. Bazı �llerde �lkokul 5 
yıl,  ortaokul �se 4 yıl olarak uygulamaktadır. Ortaokul 
�se genel ve meslek� ortaokul olmak üzere �k�ye 
ayrılmaktadır. Ortaokuldan l�se programına geç�ş 
�ç�n Yerel Otor�te Sınavı sonucu etk�l� olmaktadır. 
Sınav; �l, otonom bölge ve beled�yeler�n eğ�t�m 

bölümler�nce yapılmaktadır. Ç�n’de bu sınavlar çok 
öneml�d�r. Ç�n‘de öğrenc�ler ülkedek� prest�jl� 
okullara g�rmek �ç�n sürekl� yarış hal�ndelerd�r. Sınav 
konuları; matemat�k, Ç�nce, İng�l�zce, fiz�k, k�mya, 
pol�t�k b�l�m ve beden eğ�t�m�d�r. Hong Kong Özel 
İdar� Bölges�nde �se �lkokul 6 yıl, ortaokul 3 yıl ve l�se 
programı �se 2 yıldır. 

Ortaöğret�m
Orta öğret�m okulları ortaokul üzer�ne 3 yıllık 
programları kapsamaktadır. Ortaöğret�m genel ve 
mes lek �  o lmak  üze re  teme lde  � k �  k ı sma 
ayrılmaktadır.



Ç�n Özel İdar� Bölges� Hong Kong’da Meslek� Eğ�t�m 
Konsey� meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�mde 
pol�t�ka yapma ve meslek� eğ�t�m� gel�şt�rmeden 
sorumludur. Bu kuruluş meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve 
öğret�m�n şek�llend�r�lmes� ve yürütülmes� �ç�n 
öneml� stratej�ler� bel�rleyen 8 Yıllık Stratej�k Plan 
(2009/10-2016/17) hazırlamıştır. Bu plan meslek� ve 
tekn�k eğ�t�m ve öğret�m �ç�n aşağıdak� stratej�k 
öncel�klere değ�nmekted�r (UNESCO-UNEVOC, 
2015). Bunlar;

Ÿ Müfredat gel�şt�rme ve zeng�nleşt�rme,
Ÿ Esnek ver�ml�l�k,
Ÿ H�zmet�ç� eğ�t�m,
Ÿ Kar�yer gel�şt�rme, danışma ve destekleme 

h�zmetler�,
Ÿ Bütüncül program, planlama ve yönet�m,
Ÿ Altyapı desteğ�,
Ÿ Sanay� ağı ve mükemmel�yet merkezler�,
Ÿ Öğren�m çevres�,
Ÿ İnsan kaynakları,
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Tablo 3:  İnsan Kaynakları Temel Hedefler� (2009-2020)

Göstergeler  Birim  2009  2015  2020  

Yükseköğretime Giden Sayısı  Milyon  98.3  145.0  195.0  

Ortalama Eğitimde Kalma süresi (20-59 yaş)  Yıl  
 

%  

9.5  
 

9.9  

10.5  
 

15.0  

11.2  
 

20.0  

İşgücünün  yeni katılanları eğitim ortalamaları  
 Bunlardan ortaöğretim

 
veya 

yükseköğretimde alanların %’si
 

Yıl  
 %
 

12.4  
 67.0

 

13.3  
 87.0

 

13.5  
 90.0

 

 

Bunlardak� Yükseköğret�mde alanların %’s�

Tablo 4:  Eğ�t�m s�stem� kademler�nde yer alan okul türler� (Yan Hao, 2010; p.17; X� Yu, 2010)

Eğitim 
Kademesi  

Genel Eğitim  Mesleki Eğitim ve Öğretim  Yetişkin ve Sürekli Eğitim  Özel Eğitim  

İleri Yüksek 
Eğitimi  

Üniversiteler  
·  Lisans 

Çalışmalar  
·  Lisansüstü  

Çalışmalar  
·  Doktora  Sonrası 

Çalışmalar  

·  Politeknik Koleji  
·  Uzmanlık Koleji  
·  Teknisyen Koleji  

 Yetişkin Yüksek Eğitim  
Enstitüleri 
TV Koleji 

Mektupla Eğitim Kolejleri  

-  

Ortaöğretim 
Eğitimi  

Genel Lise 
Okulları  (gaozhong)  

Mesleki Ortaöğretim Okulları 
(Zhongzhuan)  

·
 
Uzmanlaşmış Lise  

·
 
Meslek Lisesi  

·
 
Vasıflı İşçi  Okulları  

·
 
Yetişkin Uzmanlık Okulları

 (Kısa dönem değişik 
tipteki kurslar)

 

Yetişkin Ortaöğretim 
Okulları  

Ortaokul Eğitimi
 

Genel Orta Okul
 

Mesleki Ortaokul
 

(Kısa dönem 
değişik tipteki kurslar)

 
Yetişkin Ortaokul

 

Özel Eğitim 
Okulu 

(Özürlüler için İş 
Okulu)

 

İlkokul Eğitimi
 

İlkokul
 

 Yetişkin İlkokulu
 Okuryazarlık Kursları

 

Özel Okul 
(Özürlüler için)
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C- EĞİTİM SÜRECİ

Ç�n Halk Cumhur�yet� eğ�t�m kademeler� okul önces�, 
temel eğ�t�m (�lkokul ve ortaokul) ve ortaöğret�m 
(genel ve meslek�) ve yükseköğret�m� kapsamak-
tadır. Temel eğ�t�m 9 yıl l ık zorunlu eğ�t�m� 
kapsamakta olup 5 yıl �lkokul ve 3 yıl ortaokulu 
�çer�lmekted�r.

Ortaöğret�m �se 3 yıl ve yükseköğret�m programları 
�se 2+ yılı kapsamaktadır. Şek�l 6’da Ç�n Halk 
Cumhur�yet� eğ�t�m s�stem� ver�lm�şt�r (Wang, 2012, 
p.16).
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Şek�l 6:  Ç�n Eğ�t�m S�stem� 

Okul Önces� 
Ç�n Halk Cumhur�yet�nde okul önces� eğ�t�m� süres� 
3 yaşında başlamakta 5 yaşının sonunda 
tamamlanmaktadır. Okul önces� eğ�t�m 3 yıl olup, 
zorunlu eğ�t�me dâh�l değ�ld�r.

Temel Eğ�t�m
Ç�n Halk Cumhur�yet�nde temel eğ�t�m programı; 6 
yıl �lkokul �le 3 yıllık ortaokul olmak üzere 9 yıllık 
zorunlu eğ�t�m� kapsamaktadır. Bazı �llerde �lkokul 5 
yıl,  ortaokul �se 4 yıl olarak uygulamaktadır. Ortaokul 
�se genel ve meslek� ortaokul olmak üzere �k�ye 
ayrılmaktadır. Ortaokuldan l�se programına geç�ş 
�ç�n Yerel Otor�te Sınavı sonucu etk�l� olmaktadır. 
Sınav; �l, otonom bölge ve beled�yeler�n eğ�t�m 

bölümler�nce yapılmaktadır. Ç�n’de bu sınavlar çok 
öneml�d�r. Ç�n‘de öğrenc�ler ülkedek� prest�jl� 
okullara g�rmek �ç�n sürekl� yarış hal�ndelerd�r. Sınav 
konuları; matemat�k, Ç�nce, İng�l�zce, fiz�k, k�mya, 
pol�t�k b�l�m ve beden eğ�t�m�d�r. Hong Kong Özel 
İdar� Bölges�nde �se �lkokul 6 yıl, ortaokul 3 yıl ve l�se 
programı �se 2 yıldır. 

Ortaöğret�m
Orta öğret�m okulları ortaokul üzer�ne 3 yıllık 
programları kapsamaktadır. Ortaöğret�m genel ve 
mes lek �  o lmak  üze re  teme lde  � k �  k ı sma 
ayrılmaktadır.
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Ortaöğret �mde ders geçme kred� l �  s �stem 
uygulanmaktadır. 144 kred�y� tamamlamaları 
gerekmekted�r. Öğrenc�ler, 2002 den sonra �l eğ�t�m 
kom�tes�nce yapılan genel yetenek sınavına g�rerler. 
Programın sonunda mezun olan öğrenc�lere 
sert�fika ver�l�r. Sınavda öneml� başarı gösterenler 
ün�vers�te sınavına doğrudan g�reb�l�r. Her ün�vers�te 
öğrenc�s�n� kend� seçmekte olup bu �şlem� �lde 
bulunan ün�vers�te b�r�mlerce yapılmaktadır. Öğrenc� 
seç�m�nde elde ed�len puanlama esas alınmaktadır. 
Sınav �k� gün olup dört konuda yapılmaktadır. Bunlar; 
matemat�k, Ç�nce, İng�l�zce ve b�r seçmel� dersten 
oluşur (F�z�k, k�mya, b�yoloj�, tar�h, coğrafya, 
pol�t�ka…).

Ç�n Halk Cumhur�yet� öğrenc�ler�n�n yüksek-
öğret�me devam etmek �steyenler�n temel hedefi 
prest�jl� ün�vers�te olan Ts�nghua Ün�vers�tes� veya 
Be�j�ng Ün�vers�tes� g�b� seçk�n ün�vers�telerde 
eğ�t�m almaktır. Bu nedenle ortaöğret�m sonrası 
yükseköğret�m sınavına hazırlanmak uzun b�r sürec� 
gerekt � rmekted� r.  S ınav,  eğ� t �m bakanl ığ ı 
bünyes�nde, �l düzey�nde ulusal kabul kom�teler� 
tarafından yönet�l�r. G�r�ş sınavlarının sonuçlarına 
göre kabule karar ver�l�r, aynı zamanda adayların 
soruşturması da yapılır. Puanlama s�stem�nde 500 
tavan puandır. L�se b�t�rme puanlarıda etk�l� 
olmaktadır.

Örgün Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Öğret�m
Ç�n Halk Cumhur�yet�, Meslek� Eğ�t�m Kanununa 
(1996’da kabul ed�ld�) göre, meslek eğ�t�m� meslek 
değ�şt�rmey� kolaylaştıran h�zmet önces� eğ�t�m, 
çıraklık eğ�t�m�, �ş başında eğ�t�m ve meslek� eğ�t�m�n 
d�ğer kategor�ler�nden oluşmaktadır. Meslek� eğ�t�m 
meslek� eğ�t�m kuruluşlarında veya meslek 
okullarında ver�lmekted�r. D�ğer eğ�t�m kuruluşları 
veya okullar, kend� kapas�teler�ne bağlı olarak, 
sosyal �ht�yaçları karşılamak �ç�n çeş�tl� şek�llerde 
meslek eğ�t�m� vermekted�rler.

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m orta derecel� 
özel okullar, �şç�ler �ç�n okullar ve meslek l�seler�nden 
oluşan orta düzey meslek okulları tarafından 
ver�lmekted�r. Meslek� ortaokullardan mezun olanlar 
3 yıllık eğ�t�m programı veren meslek l�seler�ne kayıt 
yaptırab�l�rler. L�se sev�yes�ndek� en popüler 
programlar �malat, b�lg� teknoloj�s�, perakendec�l�k, 
konaklama ve �nşaat alanlarıdır.

Şek�l 7'de Genel, meslek� ve yet�şk�n eğ�t�m� �le �lg�l� 
programlar, geç�şler ve okullar �s�mler� yer 
almaktadır (Prof.  Lamb and Dr. Guo. (8 June 2010, p. 
19; ICAS Handbook Volume I, 2005).
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Meslek l�seler�n� başarıyla b�t�ren öğrenc�ler 2 veya 3 
yıllık eğ�t�m veren yüksek meslek kuruluşlarına 
devam edeb�l�rler. Bunlar;

• Yüksek meslek� teknoloj� kurumları,
• 5 yıllık meslek� eğ�t�m veren kuruluşları
• Yüksek meslek eğ�t�m� veren ün�vers�telerde
ver�lmekted�r.

Yükseköğret�m
Merkez� sınav sonucu öğrenc�ler b�r üst öğren�me 
devam etmek �sterlerse, �k� yıl ve üzer� program 
uygulayan ün�vers�ten�n uzmanlık enst�tüler�ne, 
meslek yüksekokulu veya kolejlere, araştırma 
enst�tüler�ne ve çeş�tl� fakültelere kayıt yaptırab�l�rler. 
L�sansüstü eğ�t�m programları programların 
özell�ğ�ne göre fakültelerce gerçekleşt�r�lmekted�r.

Yükseköğret�mde öğrenc� sayısı 2009 yılında 29.79 
m�lyon olup 2020 yılında �se hedef 35,5 m�lyon 
öğrenc�d�r.
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Şek�l 7:  Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�mde örgün ve yaygın eğ�t�m s�stemler� 

Genel Eğ�t�m Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Yet�şk�n Eğ�t�m�

L�sans Üstü
Programlar

Ün�vers�te
L�sans

Ün�vers�te

3 Yıllık Kısa 
Dönem
Kursları

Ün�vers�te

2 Yıllık Kısa
Dönem 
Kursları

L�sans Üstü
Programlar

Ün�vers�te
L�sans

Ün�vers�te

3 Yıllık Kısa 
Dönem
Kursları

Ün�vers�te

2 Yıllık Kısa
Dönem 
Kursları

Merkez� Sınav

Merkez� Sınav

Sınavsız Geç�ş

Genel L�se

Genel Ortaokul

İlkokul

Anaokul ve Okul Önces�

Anaokul ve Okul Önces� (3 Yıl)
İlkokul (5 Yıl)
Ortaokul (3 Yıl)
Ortaöğret�m (3 Yıl)

Uzmanlaşmış
Meslek L�ses�

Kal�fiye İşç�
Okulu

Meslek 
L�ses�

Yet�şk�n
Uzmanlaşmış
Ortaöğret�m

Okulu

Yet�şk�n
Genel L�ses�

Yet�şk�n
Eğ�t�m

Okulları

Yet�şk�n Tekn�k
Eğ�t�m Okulları

Yet�şk�n 
Ortaokulu

Çalışanların İlkokulu
Ç�ftç�ler�n İlkokulu
(Okur Yazar Sınıfları İçer�rler)

Meslek Yüksek
Okulu / Kolej�

Meslek� Ortaokul
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Ortaöğret �mde ders geçme kred� l �  s �stem 
uygulanmaktadır. 144 kred�y� tamamlamaları 
gerekmekted�r. Öğrenc�ler, 2002 den sonra �l eğ�t�m 
kom�tes�nce yapılan genel yetenek sınavına g�rerler. 
Programın sonunda mezun olan öğrenc�lere 
sert�fika ver�l�r. Sınavda öneml� başarı gösterenler 
ün�vers�te sınavına doğrudan g�reb�l�r. Her ün�vers�te 
öğrenc�s�n� kend� seçmekte olup bu �şlem� �lde 
bulunan ün�vers�te b�r�mlerce yapılmaktadır. Öğrenc� 
seç�m�nde elde ed�len puanlama esas alınmaktadır. 
Sınav �k� gün olup dört konuda yapılmaktadır. Bunlar; 
matemat�k, Ç�nce, İng�l�zce ve b�r seçmel� dersten 
oluşur (F�z�k, k�mya, b�yoloj�, tar�h, coğrafya, 
pol�t�ka…).

Ç�n Halk Cumhur�yet� öğrenc�ler�n�n yüksek-
öğret�me devam etmek �steyenler�n temel hedefi 
prest�jl� ün�vers�te olan Ts�nghua Ün�vers�tes� veya 
Be�j�ng Ün�vers�tes� g�b� seçk�n ün�vers�telerde 
eğ�t�m almaktır. Bu nedenle ortaöğret�m sonrası 
yükseköğret�m sınavına hazırlanmak uzun b�r sürec� 
gerekt � rmekted� r.  S ınav,  eğ� t �m bakanl ığ ı 
bünyes�nde, �l düzey�nde ulusal kabul kom�teler� 
tarafından yönet�l�r. G�r�ş sınavlarının sonuçlarına 
göre kabule karar ver�l�r, aynı zamanda adayların 
soruşturması da yapılır. Puanlama s�stem�nde 500 
tavan puandır. L�se b�t�rme puanlarıda etk�l� 
olmaktadır.

Örgün Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Öğret�m
Ç�n Halk Cumhur�yet�, Meslek� Eğ�t�m Kanununa 
(1996’da kabul ed�ld�) göre, meslek eğ�t�m� meslek 
değ�şt�rmey� kolaylaştıran h�zmet önces� eğ�t�m, 
çıraklık eğ�t�m�, �ş başında eğ�t�m ve meslek� eğ�t�m�n 
d�ğer kategor�ler�nden oluşmaktadır. Meslek� eğ�t�m 
meslek� eğ�t�m kuruluşlarında veya meslek 
okullarında ver�lmekted�r. D�ğer eğ�t�m kuruluşları 
veya okullar, kend� kapas�teler�ne bağlı olarak, 
sosyal �ht�yaçları karşılamak �ç�n çeş�tl� şek�llerde 
meslek eğ�t�m� vermekted�rler.

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m orta derecel� 
özel okullar, �şç�ler �ç�n okullar ve meslek l�seler�nden 
oluşan orta düzey meslek okulları tarafından 
ver�lmekted�r. Meslek� ortaokullardan mezun olanlar 
3 yıllık eğ�t�m programı veren meslek l�seler�ne kayıt 
yaptırab�l�rler. L�se sev�yes�ndek� en popüler 
programlar �malat, b�lg� teknoloj�s�, perakendec�l�k, 
konaklama ve �nşaat alanlarıdır.

Şek�l 7'de Genel, meslek� ve yet�şk�n eğ�t�m� �le �lg�l� 
programlar, geç�şler ve okullar �s�mler� yer 
almaktadır (Prof.  Lamb and Dr. Guo. (8 June 2010, p. 
19; ICAS Handbook Volume I, 2005).
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Meslek l�seler�n� başarıyla b�t�ren öğrenc�ler 2 veya 3 
yıllık eğ�t�m veren yüksek meslek kuruluşlarına 
devam edeb�l�rler. Bunlar;

• Yüksek meslek� teknoloj� kurumları,
• 5 yıllık meslek� eğ�t�m veren kuruluşları
• Yüksek meslek eğ�t�m� veren ün�vers�telerde
ver�lmekted�r.

Yükseköğret�m
Merkez� sınav sonucu öğrenc�ler b�r üst öğren�me 
devam etmek �sterlerse, �k� yıl ve üzer� program 
uygulayan ün�vers�ten�n uzmanlık enst�tüler�ne, 
meslek yüksekokulu veya kolejlere, araştırma 
enst�tüler�ne ve çeş�tl� fakültelere kayıt yaptırab�l�rler. 
L�sansüstü eğ�t�m programları programların 
özell�ğ�ne göre fakültelerce gerçekleşt�r�lmekted�r.

Yükseköğret�mde öğrenc� sayısı 2009 yılında 29.79 
m�lyon olup 2020 yılında �se hedef 35,5 m�lyon 
öğrenc�d�r.
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Şek�l 7:  Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�mde örgün ve yaygın eğ�t�m s�stemler� 

Genel Eğ�t�m Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Yet�şk�n Eğ�t�m�

L�sans Üstü
Programlar

Ün�vers�te
L�sans

Ün�vers�te

3 Yıllık Kısa 
Dönem
Kursları

Ün�vers�te

2 Yıllık Kısa
Dönem 
Kursları

L�sans Üstü
Programlar

Ün�vers�te
L�sans

Ün�vers�te

3 Yıllık Kısa 
Dönem
Kursları

Ün�vers�te

2 Yıllık Kısa
Dönem 
Kursları

Merkez� Sınav

Merkez� Sınav

Sınavsız Geç�ş

Genel L�se

Genel Ortaokul

İlkokul

Anaokul ve Okul Önces�

Anaokul ve Okul Önces� (3 Yıl)
İlkokul (5 Yıl)
Ortaokul (3 Yıl)
Ortaöğret�m (3 Yıl)

Uzmanlaşmış
Meslek L�ses�

Kal�fiye İşç�
Okulu

Meslek 
L�ses�

Yet�şk�n
Uzmanlaşmış
Ortaöğret�m

Okulu

Yet�şk�n
Genel L�ses�

Yet�şk�n
Eğ�t�m

Okulları

Yet�şk�n Tekn�k
Eğ�t�m Okulları

Yet�şk�n 
Ortaokulu

Çalışanların İlkokulu
Ç�ftç�ler�n İlkokulu
(Okur Yazar Sınıfları İçer�rler)

Meslek Yüksek
Okulu / Kolej�

Meslek� Ortaokul
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D- EĞİTİM KADEMLERİNE GÖRE 
MÜFREDAT

Ç�n Halk Cumhur�yet�’n�n kuruluşundan günümüze 
sek�z program reformu yapılmıştır. Bunlardan �lk �k�s� 
1949 yılında Yen� Ç�n'�n kuruluşundan sonra �lk on yıl 
Sovyet model�ne dayalı ulusal b�r müfredat ve 
öğret�m materyaller�n�n kullanılmıştır (�lk dalga: 1949-
1952; �k�nc� dalga: 1953-1957).  1960’ların başında 
Sovyetlerle �l�şk�ler zayıfladığında eğ�t�mde kısa süre 
b�r  Rönesans yaşanmışt ı r.  (Üçüncü dalga: 
1958–1962; dördüncü dalga: 1963–1965)  bu 
dönemde yen� düşünceler ve yen�l�kler ç�çek 
açmaya başlamış ve özell�kle sosyal�zm ve tarım 
eğ�t�m�ne ağırlık ver�lm�şt�r. 1966 yılında kültür 
devr�m� yaşanmıştır. 1976 yılında eğ�t�m s�stem� 
yen�den yapılanmış ve 1977 yılında kolejlere g�r�ş 
sınavı başlamıştır (Beş�nc� dalga: 1977-1980; altıncı 
dalga:1981-1984). Modern eğ�t�m reformu 1985 
yıllarında başlamıştır (Yed�nc� dalga: 1985–1998),  bu 
dönemde zorunlu eğ�t�m 9 yıl olmuş,  temel eğ�t�mde 
ve orta öğret�m yönet�m�nde yetk� paylaşımı 
yapı lmış t ı r.  Yükseköğret �me g � r �ş  s �s tem� 
gel�şt�r�lm�şt�r. 1999 yılı ve sonrası (Sek�z�nc� dalga: 
1999 ve sonrası)  eğ�t�m�n her kademes�nde öneml� 
reform çalışmaları yapılmıştır (Yunhuo Cu� et Yan 
Zhu, 2015, p.2-3).

Yen� ulusal müfredat geleneksel Ç�n eğ�t�m 
s�stem�nde yen� fırsatlar ve tehd�tler� �çeren 
müfredatın uygulamasında öğretmenler �ç�n büyük 
zorluklar �çermekted�r. Ç�n, okullarda öğretme ve 
öğrenme olarak değ�ş�k sev�yedek� standart 
testler�n �y� derece olarak başaran öğrenc�ler�n 
odaklandığı geleneksel b�r eğ�t�m s�stem�ne sah�pt�r. 
Sınavlara ver�len önem Ç�n'de eğ�t�m uygulama-
larının �çer�k odaklı ve öğretmen-merkezl� b�r yapıyı 
oluşturmuştur. Bu durum öğretmenler�n meslek� 
k�ml�kler� üzer�nde kalıcı b�r etk� bırakmıştır. Batı 
eğ�t�m felsefeler�ne rağmen - örneğ�n �ler�c� eğ�t�m, 
davranışçılık, b�l�şsel, yapısalcılık, post yapısalcılık 
g�b� - bu felsefen�n 20.’nc� yüzyılın başlarında Ç�n'e 
tanıtımı yapılmıştır. Ancak kom�n�st �deoloj�s� hala 
ülkedek� yaşamı etk�lemekted�r (Guo, L�nyuan, 2012, 
p.88).

Sonuç olarak, ülkede hala büyük değ�ş�mlere 
rağmen, beşer� b�l�mler, sanat ve sosyal b�l�mler g�b� 
çalışma alanlarını �çeren okul dersler� değerler� göz 
ardı ed�lm�şt�r. L�beral öğrenme ve �deoloj� yüklü 
müfredat �çer�ğ� ve pedagoj�y� savunan yen� ulusal 
müfredatın uygulanması sürec�nde,  zorluklar ve 
çatışmalar yaşanmaktadır (Guo, L�nyuan, 2012, 
p.88).

Son zamanlarda yapılan değ�ş�kl�kler �le okullar ve 
yerel yönet�mler programların %20’s�ne kadarı 
kend�ler� bel�rleyeb�lmekted�r (B�ngyan Wang, 2012).

               

Okul Önces�
Ç�n okul önces� eğ�t�m� süres� 3 yaşında başlamakta 
5 yaşının sonunda tamamlanmaktadır. Eğ�t�m üç yılı 
�çermekte olup yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak 
ver�lmekted�r. Uygulanan program genel olarak 
Ç�nce, matemat�k ve oyun/sosyal faal�yetler� 
�çermekted�r. 

Ç�n Halk Cumhur�yet�’nde okul önces� eğ�t�m� 
gel�şt�rmek amacıyla resm� ve özel kurumlar 
tarafından okul önces� eğ�t�m kurumları açılmaktadır. 
Ç�n Halk Cumhur�yet�’nde özel eğ�t�m Türk�ye'dek� 
g�b� özel okullar kapsamında değ�l, eğ�t�m 
programının veya kurumlar ın  özel  o larak 
açılmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bazı 
uluslararası okullar da bulunmaktadır.

Okul önces� eğ�t�m kreş ve anaokulunu �çermekted�r. 
Ç�nl�ler okul önces� eğ�t�m�n� çok önemsemek-
ted�rler. Öğrenc�ler vak�tler�n� oyun, dans, şarkı 
söylemek, sport�f hareketler �le geç�rmekle b�rl�kte, 
çocuk gel�ş�m�n�n öneml� unsurlarından olan �y�l�k ve 
güzel değeler konusunda eğ�t�mler almaktadırlar. 
Okul önces� eğ�t�m zorunlu 9 yıllık eğ�t�me dah�l 
değ�ld�r.

Okul önces� eğ�t�m�n ana sağlayıcıları yerel 
yönet�mlerd�r. D�ğer kamu kurum ve kuruluşları 
pol�t�ka ve uygulamalarda yerel yönet�me destek 
ver�rler. Bölgesel eğ�t�m yetk�l�ler� okul önces� eğ�t�m� 
değerlend�rme ve denet�m�n� güçlend�rmek �ç�n 
kal�te standartlarını ve değerlend�rme s�stemler�n�n 
oluşturulmasını sağlarlar. Ç�n yasalarına göre okul 
önces� eğ�t�m haftada 12 saatten fazla olamaz. Her 
ders saat� 30 dak�kayı geçemez ve derslerde yazılı 
sınav yapılmaz (UNESCO-IBE, 2010).

2020 Eğ�t�m Reformunda okul önces� eğ�t�m�n kırsal 
alanda er�ş�m�n�n artırılması, kasabalardak� okul 
önces� merkez� kurumların köylerdek� kurumlara 
örnek olması, okul önces� eğ�t�mde yönet�m�n daha 
esnek sosyal paydaş ve a�leler�n katılımının 
sağlanması, esnek finans yönet�m ve kaynaklarının 
sağlanması planlanmıştır.  Ayrıca öğretmen 
eğ�t�mler�, öğretmen�n toplumdak� statüsü ve 
ücretler� �le �lg�l� çalışmaların yapılarak okul önces� 
eğ�t �mdek� kal�ten�n artır ı lması sağlanması 
planlanmaktadır (Zhou Nanzhao and Zhu Muju, 
2007).

2009 yılında kayıtlı öğrenc� sayısı 26.58 m�lyon, 
2015 yılında 34 m�lyon öğrenc� olup 2020 de hedef 
�se 40 m�lyon öğrenc� olarak bel�rlenm�şt�r.
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Temel Eğ�t�m 
1986 yılında yayımlanan Temel Eğ�t�m Kanununa 
göre temel eğ�t�m, 6 yıllık �lkokul ve 3 yıllık ortaokul 
eğ�t�m� �le b�rl�kte toplam 9 yıllık zorunlu eğ�t�m 
kapsamına dah�ld�r. İlkokula başlama yaşı 6 olup bazı 
bölgelerde 7 yaştır. İlköğret�m çoğu �llerde 6 yıl 
�lkokul �le 3 yıl ortaokul şekl�nde uygulanırken bazı 
�llerde 5+4 şekl�nde de uygulanmaktadır (UNESCO-
IBE, 2010; Outl�ne of Ch�na’s Nat�onal Plan-2010-
2020, 2010, p.23).

İlköğret�m müfredatı merkez� sev�yede bel�rlen-
mekte olup merkez� ve �l sev�yeler�nde akadem�k ve 
prat�k konuları �çermekted�r. Yerel müfredatlar �se 
ağırlıklı olarak yerel kültür ve ekonom�k kalkınmayı 
�çermekted�r. Yerel müfredatı, merkez� hükümet�n 
kontrolü altında olup eyalet, özerk (otonom) bölge 
ve beled�yeler�n eğ�t�m otor�teler� tarafından 
düzenlenmekted�r.

2010 yılı sonunda resm� ver�lere göre 198.373.700 
öğrenc� temel eğ�t�m almaktadır. 2000 yılında �se bu 
rakam 18.898.500 den azdı. Ç�n’de a�le planlama 
pol�t�kalarından kaynaklanmakta �d�. 2020 yılında 
eğ�t�mden ayrılan öğrenc� sayısını %3'ten aşağı 
çekmey� planlamaktadır (B�ngyan Wang, 2012, p.15). 
1950’l� yıllarda Ç�n, ekonom�k, sosyal ve s�yas� 
çalkalanmalar �le b�rl�kte eğ�t�m s�stem� özell�kle 
Rusya’da öneml� ölçüde etk�lenm�ş ağırlıklı olarak 
eğ�t�mde akadem�k ders merkezl� öğrenme ve 
kom�n�st ahlak� oryantasyona ağırlık ver�lm�şt�r. 
1980’l� yılların önces�nde temel eğ�t�m pol�t�k 
mücadele olarak tanımlanmıştır. 1970‘ler sonrası ve 
1980’l� yıllara gel�nd�ğ�nde Ç�n dünyaya açılmaya 
başlamıştır. Halk eğ�t�m�nde kıt kaynak ve yüksek 
taleplerdek� hızlı artış Ç�n Halk Cumhur�yet�’n� yen� 
arayışlara �tm�şt�r. Son 20 yılda öneml� değ�ş�mler 
yaşanmış olup eğ�t�m kaynaklarında büyük 
sıçramalara şah�t olunurken d�ğer yanda eş�t 
paylaşımın olmadığı, köy, kasaba, şeh�r ve bölgeler�n 
eş�t gel�şmemeler� neden�yle, eğ�t�m s�stem�nde de 
olumlu gel�şmeler engellenmekted�r (B�ngyan 
Wang,2012, p.15).

Hong Kong’da eğ� t �m en üst  sev�yelerde 
algılanmakta ve Dünyada b�lg�ye dayalı rekabette 
yer�n� almaktadır. Eğ�t�m altı endüstr�den b�r olarak 
tanımlanmıştır  ve özell �kle ortaöğret�m ve 
yükseköğret�m olmak üzere her kademede öneml� 
yatırımlar yapılmaktadır (KPMG, Educat�on �n Ch�na, 
2010. p.19).

Hong Kong’da uygulanan eğ�t�m s�stem�, İng�l�z 
eğ�t�m s�stem�n�n m�nyatür şekl� olarak tanımlanır. 6 
yıl �lkokula 3 yıl ortaokul ve 2 yıl l�se programı 
uygulanmaktadır. 2009 yılı Eylül ayında bakanlık 
yen� eğ�t�m s�stem�n� 3+3+4 (3 yıl ortaokul + 3 l�se ve 4 
yıl ün�vers�te)  olarak bel�rlem�şt�r. Bu s�stemde �lk 
öğrenc�ler 2012 yılında mezun olmuştur. Mezun olan 
öğrenc�ler A level d�plomaları �le Form S�x 
d�plomalarını almışlardır. Zorun eğ�t�m ücrets�zd�r.

Eğer öğrenc� ortaokul sonrası meslek� kurs almak 
�sterse devlet sübvanse ederek tam zamanlı 
kursların ücret�n� karşılamaktadır. 2008 yılında 
meslek� eğ�t�me tam ve yarı zamanlı katılan öğrenc� 
sayısı 180.000 c�varındadır. Hong Kong yönet�m�, 
öğrenc�ler�n maks�mum 25 k�ş�l�k sınıflarda eğ�t�m 
vermes�ne 2009-10 eğ�t�m öğret�m yılında b�r�nc� 
sınıfta başlamış olup 6’ncı sınıfta 25 k�ş�/sınıf 
uygulamasına �se 2014-15 eğ�t�m öğret�m yılında 
başlamıştır. 2008-2009 eğ�t�m öğret�m yılından 
�t�baren serbest eğ�t�m süres�n� 9 yıldan 12 yıla 
çıkarmak üzere uygulamaya koydu. İlk uygulamaları 
�lkokul ve ortaokulda başlamıştır. Hong Kong da 
özell �kle özürlülere yönel�k eğ�t �me önem 
ver�lmekted�r (KPMG, Educat�on �n Ch�na, 2010. p.19-
23).

1999 yılında 21’�nc� Yüzyıla Karşı Eğ�t�m�n Yen�den 
Canlandırılması Eylem Planında; Eğ�t�m�n �le yüz yıla 
kal�teyle yürümek kapsamında, yeterl�l�ğe dayalı 
eğ�t �m, ulusal kal�te ve yen�l �k kab�l �yet�n� 
canlandırmak, yen� müfredatlar �ç�n standartlar 
oluşturmak, öğretmenler�n yen� değ�ş�me ayak 
uydurmalarının sağlanması ve �y� b�r �zleme 
değerlend�rme s�stem� kurmak amacı vurgulanmıştır. 
Bu doğrultuda 10 yıl �çer�s�nde temel eğ�t�mdek� bu 
yen�l�kler ülkeye yaygınlaştırılması planlanmıştır 
(KPMG, Educat�on �n Ch�na, 2010. p.15).

2001 yılında temel eğ�t�mde program reformuna 
g�d�lerek (B�ngyan Wang, 2012, p.17-18);

• Program görev�: Öğrenc�y� akt�f duruma get�rerek, 
b�lg�-becer�, yöntem-metodoloj� �le duygusal-
fayda arasında üç saç ayağının bağlantısının 
denges�n�n sağlanması.

• Program yapısı: Zorunludan ve ders merkezden 
seçmel� ve d�s�pl�nler arası

• Program �çer�ğ�: Esk�, karmaşık, ve bel�rs�z k�tap 
odaklı öğrenme yapısından, sosya-b�l�m �l�şk�ler�, 
�lg� ve deney�me dayalı, hayat boyu öğrenmen�n 
baz alınması.

• Öğrenme metotları: B�reysel, pas�f rekabete dayalı 
öğret�m metodu yer�ne otonom, araştırma-
sorguya dayalı, �şb�rl�kç� öğrenme metoduna 
geç�ş.

•  Değerlend�rme metodu:  Tek sınav bazl ı 
değerlend�rme yer�ne, gel�şmey� öne alan 
değerlend�rme.

• Program yönet�m s�stem�: Program uygulamaları 
katı merkez� şek�l yer�ne daha esnek beled�ye-
bölge-�l-�lçe yönet�me devred�lmes� yapılmıştır.

Yen� program reformuna bağlı olarak, 2005 yılında 
tüm �llerde ülke genel�nde yaygınlaştırıldı. Bazı 
beled�ye ve özerk bölgelerde 2005 yılında 
ortaöğret�mde geçen reform çalışmaları 2004 
yılında p�lot olarak uygulanmıştır (B�ngyan Wang, 
2012, p.17-18).

B
R

IC
S

 Ü
lk

el
er

�n
de

 E
ğ�

t�
m

 S
�s

te
m

�
Ç

İN
R

I
C

S
B



130

D- EĞİTİM KADEMLERİNE GÖRE 
MÜFREDAT

Ç�n Halk Cumhur�yet�’n�n kuruluşundan günümüze 
sek�z program reformu yapılmıştır. Bunlardan �lk �k�s� 
1949 yılında Yen� Ç�n'�n kuruluşundan sonra �lk on yıl 
Sovyet model�ne dayalı ulusal b�r müfredat ve 
öğret�m materyaller�n�n kullanılmıştır (�lk dalga: 1949-
1952; �k�nc� dalga: 1953-1957).  1960’ların başında 
Sovyetlerle �l�şk�ler zayıfladığında eğ�t�mde kısa süre 
b�r  Rönesans yaşanmışt ı r.  (Üçüncü dalga: 
1958–1962; dördüncü dalga: 1963–1965)  bu 
dönemde yen� düşünceler ve yen�l�kler ç�çek 
açmaya başlamış ve özell�kle sosyal�zm ve tarım 
eğ�t�m�ne ağırlık ver�lm�şt�r. 1966 yılında kültür 
devr�m� yaşanmıştır. 1976 yılında eğ�t�m s�stem� 
yen�den yapılanmış ve 1977 yılında kolejlere g�r�ş 
sınavı başlamıştır (Beş�nc� dalga: 1977-1980; altıncı 
dalga:1981-1984). Modern eğ�t�m reformu 1985 
yıllarında başlamıştır (Yed�nc� dalga: 1985–1998),  bu 
dönemde zorunlu eğ�t�m 9 yıl olmuş,  temel eğ�t�mde 
ve orta öğret�m yönet�m�nde yetk� paylaşımı 
yapı lmış t ı r.  Yükseköğret �me g � r �ş  s �s tem� 
gel�şt�r�lm�şt�r. 1999 yılı ve sonrası (Sek�z�nc� dalga: 
1999 ve sonrası)  eğ�t�m�n her kademes�nde öneml� 
reform çalışmaları yapılmıştır (Yunhuo Cu� et Yan 
Zhu, 2015, p.2-3).

Yen� ulusal müfredat geleneksel Ç�n eğ�t�m 
s�stem�nde yen� fırsatlar ve tehd�tler� �çeren 
müfredatın uygulamasında öğretmenler �ç�n büyük 
zorluklar �çermekted�r. Ç�n, okullarda öğretme ve 
öğrenme olarak değ�ş�k sev�yedek� standart 
testler�n �y� derece olarak başaran öğrenc�ler�n 
odaklandığı geleneksel b�r eğ�t�m s�stem�ne sah�pt�r. 
Sınavlara ver�len önem Ç�n'de eğ�t�m uygulama-
larının �çer�k odaklı ve öğretmen-merkezl� b�r yapıyı 
oluşturmuştur. Bu durum öğretmenler�n meslek� 
k�ml�kler� üzer�nde kalıcı b�r etk� bırakmıştır. Batı 
eğ�t�m felsefeler�ne rağmen - örneğ�n �ler�c� eğ�t�m, 
davranışçılık, b�l�şsel, yapısalcılık, post yapısalcılık 
g�b� - bu felsefen�n 20.’nc� yüzyılın başlarında Ç�n'e 
tanıtımı yapılmıştır. Ancak kom�n�st �deoloj�s� hala 
ülkedek� yaşamı etk�lemekted�r (Guo, L�nyuan, 2012, 
p.88).

Sonuç olarak, ülkede hala büyük değ�ş�mlere 
rağmen, beşer� b�l�mler, sanat ve sosyal b�l�mler g�b� 
çalışma alanlarını �çeren okul dersler� değerler� göz 
ardı ed�lm�şt�r. L�beral öğrenme ve �deoloj� yüklü 
müfredat �çer�ğ� ve pedagoj�y� savunan yen� ulusal 
müfredatın uygulanması sürec�nde,  zorluklar ve 
çatışmalar yaşanmaktadır (Guo, L�nyuan, 2012, 
p.88).

Son zamanlarda yapılan değ�ş�kl�kler �le okullar ve 
yerel yönet�mler programların %20’s�ne kadarı 
kend�ler� bel�rleyeb�lmekted�r (B�ngyan Wang, 2012).

               

Okul Önces�
Ç�n okul önces� eğ�t�m� süres� 3 yaşında başlamakta 
5 yaşının sonunda tamamlanmaktadır. Eğ�t�m üç yılı 
�çermekte olup yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak 
ver�lmekted�r. Uygulanan program genel olarak 
Ç�nce, matemat�k ve oyun/sosyal faal�yetler� 
�çermekted�r. 

Ç�n Halk Cumhur�yet�’nde okul önces� eğ�t�m� 
gel�şt�rmek amacıyla resm� ve özel kurumlar 
tarafından okul önces� eğ�t�m kurumları açılmaktadır. 
Ç�n Halk Cumhur�yet�’nde özel eğ�t�m Türk�ye'dek� 
g�b� özel okullar kapsamında değ�l, eğ�t�m 
programının veya kurumlar ın  özel  o larak 
açılmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bazı 
uluslararası okullar da bulunmaktadır.

Okul önces� eğ�t�m kreş ve anaokulunu �çermekted�r. 
Ç�nl�ler okul önces� eğ�t�m�n� çok önemsemek-
ted�rler. Öğrenc�ler vak�tler�n� oyun, dans, şarkı 
söylemek, sport�f hareketler �le geç�rmekle b�rl�kte, 
çocuk gel�ş�m�n�n öneml� unsurlarından olan �y�l�k ve 
güzel değeler konusunda eğ�t�mler almaktadırlar. 
Okul önces� eğ�t�m zorunlu 9 yıllık eğ�t�me dah�l 
değ�ld�r.

Okul önces� eğ�t�m�n ana sağlayıcıları yerel 
yönet�mlerd�r. D�ğer kamu kurum ve kuruluşları 
pol�t�ka ve uygulamalarda yerel yönet�me destek 
ver�rler. Bölgesel eğ�t�m yetk�l�ler� okul önces� eğ�t�m� 
değerlend�rme ve denet�m�n� güçlend�rmek �ç�n 
kal�te standartlarını ve değerlend�rme s�stemler�n�n 
oluşturulmasını sağlarlar. Ç�n yasalarına göre okul 
önces� eğ�t�m haftada 12 saatten fazla olamaz. Her 
ders saat� 30 dak�kayı geçemez ve derslerde yazılı 
sınav yapılmaz (UNESCO-IBE, 2010).

2020 Eğ�t�m Reformunda okul önces� eğ�t�m�n kırsal 
alanda er�ş�m�n�n artırılması, kasabalardak� okul 
önces� merkez� kurumların köylerdek� kurumlara 
örnek olması, okul önces� eğ�t�mde yönet�m�n daha 
esnek sosyal paydaş ve a�leler�n katılımının 
sağlanması, esnek finans yönet�m ve kaynaklarının 
sağlanması planlanmıştır.  Ayrıca öğretmen 
eğ�t�mler�, öğretmen�n toplumdak� statüsü ve 
ücretler� �le �lg�l� çalışmaların yapılarak okul önces� 
eğ�t �mdek� kal�ten�n artır ı lması sağlanması 
planlanmaktadır (Zhou Nanzhao and Zhu Muju, 
2007).

2009 yılında kayıtlı öğrenc� sayısı 26.58 m�lyon, 
2015 yılında 34 m�lyon öğrenc� olup 2020 de hedef 
�se 40 m�lyon öğrenc� olarak bel�rlenm�şt�r.
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Temel Eğ�t�m 
1986 yılında yayımlanan Temel Eğ�t�m Kanununa 
göre temel eğ�t�m, 6 yıllık �lkokul ve 3 yıllık ortaokul 
eğ�t�m� �le b�rl�kte toplam 9 yıllık zorunlu eğ�t�m 
kapsamına dah�ld�r. İlkokula başlama yaşı 6 olup bazı 
bölgelerde 7 yaştır. İlköğret�m çoğu �llerde 6 yıl 
�lkokul �le 3 yıl ortaokul şekl�nde uygulanırken bazı 
�llerde 5+4 şekl�nde de uygulanmaktadır (UNESCO-
IBE, 2010; Outl�ne of Ch�na’s Nat�onal Plan-2010-
2020, 2010, p.23).

İlköğret�m müfredatı merkez� sev�yede bel�rlen-
mekte olup merkez� ve �l sev�yeler�nde akadem�k ve 
prat�k konuları �çermekted�r. Yerel müfredatlar �se 
ağırlıklı olarak yerel kültür ve ekonom�k kalkınmayı 
�çermekted�r. Yerel müfredatı, merkez� hükümet�n 
kontrolü altında olup eyalet, özerk (otonom) bölge 
ve beled�yeler�n eğ�t�m otor�teler� tarafından 
düzenlenmekted�r.

2010 yılı sonunda resm� ver�lere göre 198.373.700 
öğrenc� temel eğ�t�m almaktadır. 2000 yılında �se bu 
rakam 18.898.500 den azdı. Ç�n’de a�le planlama 
pol�t�kalarından kaynaklanmakta �d�. 2020 yılında 
eğ�t�mden ayrılan öğrenc� sayısını %3'ten aşağı 
çekmey� planlamaktadır (B�ngyan Wang, 2012, p.15). 
1950’l� yıllarda Ç�n, ekonom�k, sosyal ve s�yas� 
çalkalanmalar �le b�rl�kte eğ�t�m s�stem� özell�kle 
Rusya’da öneml� ölçüde etk�lenm�ş ağırlıklı olarak 
eğ�t�mde akadem�k ders merkezl� öğrenme ve 
kom�n�st ahlak� oryantasyona ağırlık ver�lm�şt�r. 
1980’l� yılların önces�nde temel eğ�t�m pol�t�k 
mücadele olarak tanımlanmıştır. 1970‘ler sonrası ve 
1980’l� yıllara gel�nd�ğ�nde Ç�n dünyaya açılmaya 
başlamıştır. Halk eğ�t�m�nde kıt kaynak ve yüksek 
taleplerdek� hızlı artış Ç�n Halk Cumhur�yet�’n� yen� 
arayışlara �tm�şt�r. Son 20 yılda öneml� değ�ş�mler 
yaşanmış olup eğ�t�m kaynaklarında büyük 
sıçramalara şah�t olunurken d�ğer yanda eş�t 
paylaşımın olmadığı, köy, kasaba, şeh�r ve bölgeler�n 
eş�t gel�şmemeler� neden�yle, eğ�t�m s�stem�nde de 
olumlu gel�şmeler engellenmekted�r (B�ngyan 
Wang,2012, p.15).

Hong Kong’da eğ� t �m en üst  sev�yelerde 
algılanmakta ve Dünyada b�lg�ye dayalı rekabette 
yer�n� almaktadır. Eğ�t�m altı endüstr�den b�r olarak 
tanımlanmıştır  ve özell �kle ortaöğret�m ve 
yükseköğret�m olmak üzere her kademede öneml� 
yatırımlar yapılmaktadır (KPMG, Educat�on �n Ch�na, 
2010. p.19).

Hong Kong’da uygulanan eğ�t�m s�stem�, İng�l�z 
eğ�t�m s�stem�n�n m�nyatür şekl� olarak tanımlanır. 6 
yıl �lkokula 3 yıl ortaokul ve 2 yıl l�se programı 
uygulanmaktadır. 2009 yılı Eylül ayında bakanlık 
yen� eğ�t�m s�stem�n� 3+3+4 (3 yıl ortaokul + 3 l�se ve 4 
yıl ün�vers�te)  olarak bel�rlem�şt�r. Bu s�stemde �lk 
öğrenc�ler 2012 yılında mezun olmuştur. Mezun olan 
öğrenc�ler A level d�plomaları �le Form S�x 
d�plomalarını almışlardır. Zorun eğ�t�m ücrets�zd�r.

Eğer öğrenc� ortaokul sonrası meslek� kurs almak 
�sterse devlet sübvanse ederek tam zamanlı 
kursların ücret�n� karşılamaktadır. 2008 yılında 
meslek� eğ�t�me tam ve yarı zamanlı katılan öğrenc� 
sayısı 180.000 c�varındadır. Hong Kong yönet�m�, 
öğrenc�ler�n maks�mum 25 k�ş�l�k sınıflarda eğ�t�m 
vermes�ne 2009-10 eğ�t�m öğret�m yılında b�r�nc� 
sınıfta başlamış olup 6’ncı sınıfta 25 k�ş�/sınıf 
uygulamasına �se 2014-15 eğ�t�m öğret�m yılında 
başlamıştır. 2008-2009 eğ�t�m öğret�m yılından 
�t�baren serbest eğ�t�m süres�n� 9 yıldan 12 yıla 
çıkarmak üzere uygulamaya koydu. İlk uygulamaları 
�lkokul ve ortaokulda başlamıştır. Hong Kong da 
özell �kle özürlülere yönel�k eğ�t �me önem 
ver�lmekted�r (KPMG, Educat�on �n Ch�na, 2010. p.19-
23).

1999 yılında 21’�nc� Yüzyıla Karşı Eğ�t�m�n Yen�den 
Canlandırılması Eylem Planında; Eğ�t�m�n �le yüz yıla 
kal�teyle yürümek kapsamında, yeterl�l�ğe dayalı 
eğ�t �m, ulusal kal�te ve yen�l �k kab�l �yet�n� 
canlandırmak, yen� müfredatlar �ç�n standartlar 
oluşturmak, öğretmenler�n yen� değ�ş�me ayak 
uydurmalarının sağlanması ve �y� b�r �zleme 
değerlend�rme s�stem� kurmak amacı vurgulanmıştır. 
Bu doğrultuda 10 yıl �çer�s�nde temel eğ�t�mdek� bu 
yen�l�kler ülkeye yaygınlaştırılması planlanmıştır 
(KPMG, Educat�on �n Ch�na, 2010. p.15).

2001 yılında temel eğ�t�mde program reformuna 
g�d�lerek (B�ngyan Wang, 2012, p.17-18);

• Program görev�: Öğrenc�y� akt�f duruma get�rerek, 
b�lg�-becer�, yöntem-metodoloj� �le duygusal-
fayda arasında üç saç ayağının bağlantısının 
denges�n�n sağlanması.

• Program yapısı: Zorunludan ve ders merkezden 
seçmel� ve d�s�pl�nler arası

• Program �çer�ğ�: Esk�, karmaşık, ve bel�rs�z k�tap 
odaklı öğrenme yapısından, sosya-b�l�m �l�şk�ler�, 
�lg� ve deney�me dayalı, hayat boyu öğrenmen�n 
baz alınması.

• Öğrenme metotları: B�reysel, pas�f rekabete dayalı 
öğret�m metodu yer�ne otonom, araştırma-
sorguya dayalı, �şb�rl�kç� öğrenme metoduna 
geç�ş.

•  Değerlend�rme metodu:  Tek sınav bazl ı 
değerlend�rme yer�ne, gel�şmey� öne alan 
değerlend�rme.

• Program yönet�m s�stem�: Program uygulamaları 
katı merkez� şek�l yer�ne daha esnek beled�ye-
bölge-�l-�lçe yönet�me devred�lmes� yapılmıştır.

Yen� program reformuna bağlı olarak, 2005 yılında 
tüm �llerde ülke genel�nde yaygınlaştırıldı. Bazı 
beled�ye ve özerk bölgelerde 2005 yılında 
ortaöğret�mde geçen reform çalışmaları 2004 
yılında p�lot olarak uygulanmıştır (B�ngyan Wang, 
2012, p.17-18).
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Bazı okullar �se bel�rlenen kr�terler� taşıması hal�nde 
yabancı d�l eğ�t�m� yapab�lmekted�r.

Eğ�t�m öğret�m süres� ortalama 34 haftadır (170 gün). 
Dersler�n süreler� merkez� olarak bel�rlenmekte ve 
kabul gören süre 45 dak�kadır (UNESCO-IBE, 2010, 
p.11).

Temel eğ�t�m (�lkokul ve ortaokul) �k� sömestr� olarak 
eğ�t�mler�ne devam etmekted�r. Ders saat�, 1-2. 
sınıfta 26 saat, 3-6. sınıfta 30 saat, 7-9. sınıfta �se 34 
saat olup okulda haftada 5 gün veya 35 saat eğ�t�m 
yapılmaktadır. B�r ders saat� 45 dak�kadır. İlkokulu 
tamamlayan öğrenc� Ç�nce ve matemat�kte 
mezun�yet sınavına g�rerler. Sınav yerel otor�teler 
veya okullarca da yapılmaktadır. Ortaokul �se 
meslek� ortaokul ve ortaokul şekl�nde �k� gruba 
ayrılır. Öğrenc�ler terc�hler�ne göre meslek 
ortaokuluna veya genel ortaokula doğrudan 
geçeb�lmekted�rler (UNESCO-IBE, 2010, p.11; Outl�ne 
of Ch�na’s Nat�onal Plan-2010-2020, 2010, p.13)

Bugün uygulanan müfredat  “Tam-Zamanl ı 
İlköğret�m ve Ortaöğret�m Okulları (P�lot) Öğret�m 
Programı (Müfredat)" başlığı altında, 1993 yılında 
hayata geç�r�lm�şt�r. 

Dersler ve kurslar ulusal sev�yede zorunlu derslere 
dayalı olarak �l sev�yes�nde dersler�n uygulanması ve 
yerel �ht�yaçların ve öncel�kler de d�kkate alınarak 
uygulamaya konulmuştur.

6 yıllık �lkokulda yabancı d�l seçmel� olmakla b�rl�kte 
9 zorunlu ders (matemat�k, fen, sosyal b�lg�ler, s�yas� 
eğ�t�m (orta düzeyde), Ç�n d�l�, spor ve beden eğ�t�m�, 
müz�k, güzel sanatlar ve �şgücü becer�ler�) �çer�r. 
Mezun�yet �ç�n beden eğ�t�m� standartlarını 
karşılamakla b�rl�kte Ç�n D�l� ve matemat�k 
sınavlarının da geç�lmes� gerek�r.

Temel eğ�t�m�n �k�nc� kademes�nde (ortaokul), 
müfredat 13 zorunlu ders� �çermekted�r. Beşer� 
b�l�mler dersler�; tar�h, s�yaset b�l�m� ve coğrafya, 
b�l�m dersler� �se; fiz�k, k�mya ve b�yoloj�den 
oluşmaktadır.

Temel eğ�t�m�n �k�nc� kademes�n�n b�t�m�nde üst 
düzey ortaöğret�me er�şmek �ç�n, L�se G�r�ş Sınavı 
(Zhongkao) geç�lmel�d�r. L�se G�r�ş Sınavı (Zhongkao) 
6 temel derslerden oluşmaktadır. Bunlar, Ç�n D�l�, 
matemat�k, yabancı d�l, s�yas� eğ�t�m, fiz�k ve k�mya 
dersler�d�r Bu sınavlar �l eğ�t�m müdürlükler�ne 
tarafından Eğ�t�m Bakanlığının bel�rled�ğ� esas ve 
usuller çerçeves�nde yapılmaktadır.

Ç�n Halk Cumhur�yet�nde �lköğret�m 9 yıllık zorunlu 
eğ�t�m�n �lk bölümü olan 6 yıllık eğ�t�m müfredatını 
kapsamaktadır. 6 yıllık �lkokulda okutulan temel 
dersler (Core Subject); Ç�nce, matemat�k, tar�h, 
coğrafya, b�l�m, pol�t�ka (Orta sev�ye), ahlak eğ�t�m� 
(Moral educat�on), spor ve beden eğ�t�m� ve 
müz�k/sanat eğ�t�m�nden oluşmaktadır. Tablo 5'te 
genel b�r �lkokul programı yer almaktadır. Programı 
�ncelend�ğ�nde 6 yıl sonunda % 27,3 oranda Ç�n D�l� 
Eğ�t�m� ders� yer almaktadır. Onu tak�ben % 15,4 �le 
matemat�k ve % 8.5 �le beden eğ�t�m� ders� yer 
almaktadır (UNESCO-IBE, 2010, p. 11).
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Hong-Kong Özel İdar� Bölges�nde eğ�t�m s�stem� 
hala İng�l�z eğ�t�m s�stem� şekl�nde uygulanmaktadır. 
6 yıllık �lkokul 2 basamakta üçer yıllık jun�or ve sen�or 
�lkokul veya kademe (stage) 1 ve 2 şek�lde 
uygulanmaktadır. 

2002 yılı Temel Eğ�t�m Program Rehber�ne göre 
Hong Kong’da okutulan temel dersler� her üç yıllık 
�lkokul programı Tablo 6’da ver�lm�şt�r (Bas�c 
Educat�on Curr�culum Gu�de, 2002, p.6) 
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Tablo 5:  Ç�n Halk Cumhur�yet� �lkokul haftalık ders dağıtım ç�zelges� (1-6. sınıf)

DERSLER

 
HAFTALIK DERS DAĞILIMI

 

Toplam 
Ders 
Saati

 
% 

Dağılımı

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 
 

İdeoloji ve Ahlaki Karakter

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

6

 

3,2

Çin Dili

 
10

 
10

 
9

 
8

 
7

 
7

 
51

 
27,1

Matematik
 

4
 

5
 

5
 

5
 

5
 
5

 
29

 
15,4

Sosyal Çalışmalar
 

-
 

-
 

-
 

2
 

2
 
2

 
6

 
3,2

Bilim/Doğa  1 1 1  1  2  2  8  4,3

Beden Eğitimi 2 2  3  3  3  3  16  8,5

Müzik
 

3
 

3
 

2
 

2
 

2
 
2

 
14

 
7,4

Boyama

 
2

 
2

 
2

 
2

 
2

 
2

 
12

 
6,4

Çalışma

 

-

 

-

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

2,1

Ara Toplam

 

23

 

24

 

24

 

25

 

25

 

25

 

146

 

77,7

Faaliyetler

 
       

Birlikte Çalışma

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

6

 

3,2

Beden eğitim, bilim, 
teknoloji ve kültür

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

24

 

12,8

Okul Tarafından Belirlenen 
Ders

2 2 2 2 2 2 12 6,4

30 31 32 33 33 33 188 100,0
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Bazı okullar �se bel�rlenen kr�terler� taşıması hal�nde 
yabancı d�l eğ�t�m� yapab�lmekted�r.

Eğ�t�m öğret�m süres� ortalama 34 haftadır (170 gün). 
Dersler�n süreler� merkez� olarak bel�rlenmekte ve 
kabul gören süre 45 dak�kadır (UNESCO-IBE, 2010, 
p.11).

Temel eğ�t�m (�lkokul ve ortaokul) �k� sömestr� olarak 
eğ�t�mler�ne devam etmekted�r. Ders saat�, 1-2. 
sınıfta 26 saat, 3-6. sınıfta 30 saat, 7-9. sınıfta �se 34 
saat olup okulda haftada 5 gün veya 35 saat eğ�t�m 
yapılmaktadır. B�r ders saat� 45 dak�kadır. İlkokulu 
tamamlayan öğrenc� Ç�nce ve matemat�kte 
mezun�yet sınavına g�rerler. Sınav yerel otor�teler 
veya okullarca da yapılmaktadır. Ortaokul �se 
meslek� ortaokul ve ortaokul şekl�nde �k� gruba 
ayrılır. Öğrenc�ler terc�hler�ne göre meslek 
ortaokuluna veya genel ortaokula doğrudan 
geçeb�lmekted�rler (UNESCO-IBE, 2010, p.11; Outl�ne 
of Ch�na’s Nat�onal Plan-2010-2020, 2010, p.13)

Bugün uygulanan müfredat  “Tam-Zamanl ı 
İlköğret�m ve Ortaöğret�m Okulları (P�lot) Öğret�m 
Programı (Müfredat)" başlığı altında, 1993 yılında 
hayata geç�r�lm�şt�r. 

Dersler ve kurslar ulusal sev�yede zorunlu derslere 
dayalı olarak �l sev�yes�nde dersler�n uygulanması ve 
yerel �ht�yaçların ve öncel�kler de d�kkate alınarak 
uygulamaya konulmuştur.

6 yıllık �lkokulda yabancı d�l seçmel� olmakla b�rl�kte 
9 zorunlu ders (matemat�k, fen, sosyal b�lg�ler, s�yas� 
eğ�t�m (orta düzeyde), Ç�n d�l�, spor ve beden eğ�t�m�, 
müz�k, güzel sanatlar ve �şgücü becer�ler�) �çer�r. 
Mezun�yet �ç�n beden eğ�t�m� standartlarını 
karşılamakla b�rl�kte Ç�n D�l� ve matemat�k 
sınavlarının da geç�lmes� gerek�r.

Temel eğ�t�m�n �k�nc� kademes�nde (ortaokul), 
müfredat 13 zorunlu ders� �çermekted�r. Beşer� 
b�l�mler dersler�; tar�h, s�yaset b�l�m� ve coğrafya, 
b�l�m dersler� �se; fiz�k, k�mya ve b�yoloj�den 
oluşmaktadır.

Temel eğ�t�m�n �k�nc� kademes�n�n b�t�m�nde üst 
düzey ortaöğret�me er�şmek �ç�n, L�se G�r�ş Sınavı 
(Zhongkao) geç�lmel�d�r. L�se G�r�ş Sınavı (Zhongkao) 
6 temel derslerden oluşmaktadır. Bunlar, Ç�n D�l�, 
matemat�k, yabancı d�l, s�yas� eğ�t�m, fiz�k ve k�mya 
dersler�d�r Bu sınavlar �l eğ�t�m müdürlükler�ne 
tarafından Eğ�t�m Bakanlığının bel�rled�ğ� esas ve 
usuller çerçeves�nde yapılmaktadır.

Ç�n Halk Cumhur�yet�nde �lköğret�m 9 yıllık zorunlu 
eğ�t�m�n �lk bölümü olan 6 yıllık eğ�t�m müfredatını 
kapsamaktadır. 6 yıllık �lkokulda okutulan temel 
dersler (Core Subject); Ç�nce, matemat�k, tar�h, 
coğrafya, b�l�m, pol�t�ka (Orta sev�ye), ahlak eğ�t�m� 
(Moral educat�on), spor ve beden eğ�t�m� ve 
müz�k/sanat eğ�t�m�nden oluşmaktadır. Tablo 5'te 
genel b�r �lkokul programı yer almaktadır. Programı 
�ncelend�ğ�nde 6 yıl sonunda % 27,3 oranda Ç�n D�l� 
Eğ�t�m� ders� yer almaktadır. Onu tak�ben % 15,4 �le 
matemat�k ve % 8.5 �le beden eğ�t�m� ders� yer 
almaktadır (UNESCO-IBE, 2010, p. 11).
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Hong-Kong Özel İdar� Bölges�nde eğ�t�m s�stem� 
hala İng�l�z eğ�t�m s�stem� şekl�nde uygulanmaktadır. 
6 yıllık �lkokul 2 basamakta üçer yıllık jun�or ve sen�or 
�lkokul veya kademe (stage) 1 ve 2 şek�lde 
uygulanmaktadır. 

2002 yılı Temel Eğ�t�m Program Rehber�ne göre 
Hong Kong’da okutulan temel dersler� her üç yıllık 
�lkokul programı Tablo 6’da ver�lm�şt�r (Bas�c 
Educat�on Curr�culum Gu�de, 2002, p.6) 
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Tablo 5:  Ç�n Halk Cumhur�yet� �lkokul haftalık ders dağıtım ç�zelges� (1-6. sınıf)

DERSLER

 
HAFTALIK DERS DAĞILIMI

 

Toplam 
Ders 
Saati

 
% 

Dağılımı

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 
 

İdeoloji ve Ahlaki Karakter

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

6

 

3,2

Çin Dili

 
10

 
10

 
9

 
8

 
7

 
7

 
51

 
27,1

Matematik
 

4
 

5
 

5
 

5
 

5
 
5

 
29

 
15,4

Sosyal Çalışmalar
 

-
 

-
 

-
 

2
 

2
 
2

 
6

 
3,2

Bilim/Doğa  1 1 1  1  2  2  8  4,3

Beden Eğitimi 2 2  3  3  3  3  16  8,5

Müzik
 

3
 

3
 

2
 

2
 

2
 
2

 
14

 
7,4

Boyama

 
2

 
2

 
2

 
2

 
2

 
2

 
12

 
6,4

Çalışma

 

-

 

-

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

2,1

Ara Toplam

 

23

 

24

 

24

 

25

 

25

 

25

 

146

 

77,7

Faaliyetler

 
       

Birlikte Çalışma

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

6

 

3,2

Beden eğitim, bilim, 
teknoloji ve kültür

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

24

 

12,8

Okul Tarafından Belirlenen 
Ders

2 2 2 2 2 2 12 6,4

30 31 32 33 33 33 188 100,0



134

Ç�n Halk Cumhur�yet�’nde, temel eğ�t�m�n �k�nc� 
kademes�nde 3 yıllık müfredat uygulanmaktadır. 
B�r�nc� kademey� (�lkokul) b�t�ren öğrenc� doğrudan 
meslek�  ortaokul  (daha çok kırsal  a landa 
bulunmaktadı r )  veya or taokula  doğrudan 
geçmekted�r. Herhang� b�r sınav yapılmamaktadır. 
İk�nc� kademe, 6 yıllık b�r�nc� kademe (�lkokul) 
üzer�ne �nşa ed�lm�ş üç yıllık müfredat uygulanmakta 
olup, müfredatı oluşturan temel dersler, Ç�nce, 
matemat�k, tar�h, coğrafya, b�l�m (fiz�k, k�mya ve 
b�yoloj�), pol�t�ka (orta sev�ye), ahlak eğ�t�m� müz�k ve 
spor ve beden eğ�t�m�d�r.

Ç�n Halk Cumhur�yet�nde okutulan 3 yıllık ortaokul 
müfredatının haftalık ders dağılım ç�zelges� ve yüzde 
dağılımı aşağıda Tablo 7’de ver�lm�şt�r (UNESCO-IBE, 
2010, p.18).
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Tablo 6:  Hong Kong eyalet�nde temel eğ�t�mde tavs�ye ed�len dersler�n eğ�t�m kademeler�ne göre dağılımı (9 yıl)

Anahtar Öğrenme Alanları 

Ders Saati (3 Yıl Üzeri) 

P1-P3 
(KS 1) 

% 
Dağılımı 

P4-P6 
(KS 2) 

% 
Dağılımı 

S1-S3 
(KS 3) 

% 
Dağılımı 

Çin Dili Eğitimi 594 -713 25-30 594-713 25-30 468 - 578 17 - 21 

İngilizce Dil Eğitimi 404-499 17-21 404-499 17-21 468 - 578 17 - 21 

Matematik Eğitimi 285-356 12-15 285-356 12 -15  12 -15 

Bilim Eğitimi 
Teknoloji Eğitimi 
Personel, Sosyal ve Beşeri 
Eğitimi 

285-356 12-15 285-356 12 -15 
 

413 - 551 
 

10-15 
15 - 20 
8 -15 

Sanat Eğitimi (Müzik ve Görsel 
Sanatlar) 

238 -356 10-15 238-356 10 -15  8-10 

Beden Eğitimi 119 -190 5 - 8 119 -190 5 - 8  5-8 

Ara Toplam 1925 81 1925 81 2534 92 

Esnek Ders Saati 
İlave Okuma, Ahlak ve 
yurttaşlık eğitimi, İyileştirici 
veya geliştirici çalışmalar, 
Toplum ziyareti, ek program 
faaliyeti vb. 

~451 19 ~451 19 220 8 

Toplam (3 yıl üzeri) 

2376 

(292 
saatx3 yıl) 

 

100 
292 

(saatx3 yıl) 
100 

2754  
(918 

saatx3 yıl) 
 

 

220 - 413

276 - 413

331- 413

220 - 276

138 - 220

Ç�n Halk Cumhur�yet�nde 
temel eğ�t�m II. 
Kademes�nde 3 yıllık
müfredat uygulanmaktadır.“ “
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Hong-Kong özel yönet�m bölges�nde eğ�t�m s�stem� 
hala İng�l�z eğ�t�m s�stem� şekl�nde uygulanmaktadır. 
6 yıllık �lkokul 2 basamakta üçer yıllık jun�or ve sen�or 
�lkokul veya Stage 1 ve 2 şek�lde uygulanmaktadır. 
Ortaokul 3 yıl, l�se 2 yıl ve l�se sonrası 2 yıl 
yüksekokul şekl�nde uygulanmaktadır. 2012 yılında 
�se kademel� olarak 6+3+3 olarak uygulamaya 
konulmuştur (UNESCO-IBE, 2010, p.20; Bas�c 
Educat�on Curr�culum Gu�de, 2002).
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Tablo 7:  Ç�n Halk Cumhur�yet�nde okutulan 3 yıllık ortaokul müfredatının haftalık ders dağılım ç�zelges� ve yüzde dağılımı

DERSLER  

Haftalık Ders 
Dağılımı  

Toplam Ders 
Saati  

% Dağılımı

1  2  3    
İdeoloji ve Ahlaki Karakter  2  1  2  5  4,59

Çin Dili
 

6
 

6
 

5
 

17
 

15,60

Matematik
 

5
 

5
 

5
 

15
 

13,76

Yabancı Dil (Seviye II)
 

4
 

4
 

4
 

12
 

11,01

Tarih
 

2
 

3
 

2
 

7
 

6,42

Coğrafya 
 

3
 

2
 

-
 

5
 

4,59

Fizik
 

-
 

2
 

3
 

5
 

4,59

Kimya

 

-

 

-

 

3

 

3

 

2,75

Biyoloji

 

3

 

2

 

-

 

5

 

4,59

Beden Eğitimi

 

3

 

3

 

3

 

9

 

8,26

Müzik

 

1

 

1

 

1

 

3

 

2,75

Boyama

 

1

 

1

 

1

 

3

 

2,75

İş Becerileri

 

2

 

2

 

2

 

6

 

5,50

Ara Toplam

 

32

 

33

 

31

 

96

 

88,07

Faaliyetler

    

0

 

-

Birlikte Çalışma

 

1

 

1

 

1

 

3

 

2,75

Beden eğitim, bilim, teknoloji ve kültür

 

3

 

3

 

3

 

9

 

8,26

Okul Tarafından Belirlenen Ders - - 1 1 0,92

Toplam Haftalık Ders saati 36 37 36 109 100,00

Hong-Kong özel yönet�m 
bölges�nde eğ�t�m s�stem� 
İng�ltere eğ�t�m s�stem�yle
örtüşmekted�r.“

“
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Ç�n Halk Cumhur�yet�’nde, temel eğ�t�m�n �k�nc� 
kademes�nde 3 yıllık müfredat uygulanmaktadır. 
B�r�nc� kademey� (�lkokul) b�t�ren öğrenc� doğrudan 
meslek�  ortaokul  (daha çok kırsal  a landa 
bulunmaktadı r )  veya or taokula  doğrudan 
geçmekted�r. Herhang� b�r sınav yapılmamaktadır. 
İk�nc� kademe, 6 yıllık b�r�nc� kademe (�lkokul) 
üzer�ne �nşa ed�lm�ş üç yıllık müfredat uygulanmakta 
olup, müfredatı oluşturan temel dersler, Ç�nce, 
matemat�k, tar�h, coğrafya, b�l�m (fiz�k, k�mya ve 
b�yoloj�), pol�t�ka (orta sev�ye), ahlak eğ�t�m� müz�k ve 
spor ve beden eğ�t�m�d�r.

Ç�n Halk Cumhur�yet�nde okutulan 3 yıllık ortaokul 
müfredatının haftalık ders dağılım ç�zelges� ve yüzde 
dağılımı aşağıda Tablo 7’de ver�lm�şt�r (UNESCO-IBE, 
2010, p.18).
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Tablo 6:  Hong Kong eyalet�nde temel eğ�t�mde tavs�ye ed�len dersler�n eğ�t�m kademeler�ne göre dağılımı (9 yıl)

Anahtar Öğrenme Alanları 

Ders Saati (3 Yıl Üzeri) 

P1-P3 
(KS 1) 

% 
Dağılımı 

P4-P6 
(KS 2) 

% 
Dağılımı 

S1-S3 
(KS 3) 

% 
Dağılımı 

Çin Dili Eğitimi 594 -713 25-30 594-713 25-30 468 - 578 17 - 21 

İngilizce Dil Eğitimi 404-499 17-21 404-499 17-21 468 - 578 17 - 21 

Matematik Eğitimi 285-356 12-15 285-356 12 -15  12 -15 

Bilim Eğitimi 
Teknoloji Eğitimi 
Personel, Sosyal ve Beşeri 
Eğitimi 

285-356 12-15 285-356 12 -15 
 

413 - 551 
 

10-15 
15 - 20 
8 -15 

Sanat Eğitimi (Müzik ve Görsel 
Sanatlar) 

238 -356 10-15 238-356 10 -15  8-10 

Beden Eğitimi 119 -190 5 - 8 119 -190 5 - 8  5-8 

Ara Toplam 1925 81 1925 81 2534 92 

Esnek Ders Saati 
İlave Okuma, Ahlak ve 
yurttaşlık eğitimi, İyileştirici 
veya geliştirici çalışmalar, 
Toplum ziyareti, ek program 
faaliyeti vb. 

~451 19 ~451 19 220 8 

Toplam (3 yıl üzeri) 

2376 

(292 
saatx3 yıl) 

 

100 
292 

(saatx3 yıl) 
100 

2754  
(918 

saatx3 yıl) 
 

 

220 - 413

276 - 413

331- 413

220 - 276

138 - 220

Ç�n Halk Cumhur�yet�nde 
temel eğ�t�m II. 
Kademes�nde 3 yıllık
müfredat uygulanmaktadır.“ “

135

Hong-Kong özel yönet�m bölges�nde eğ�t�m s�stem� 
hala İng�l�z eğ�t�m s�stem� şekl�nde uygulanmaktadır. 
6 yıllık �lkokul 2 basamakta üçer yıllık jun�or ve sen�or 
�lkokul veya Stage 1 ve 2 şek�lde uygulanmaktadır. 
Ortaokul 3 yıl, l�se 2 yıl ve l�se sonrası 2 yıl 
yüksekokul şekl�nde uygulanmaktadır. 2012 yılında 
�se kademel� olarak 6+3+3 olarak uygulamaya 
konulmuştur (UNESCO-IBE, 2010, p.20; Bas�c 
Educat�on Curr�culum Gu�de, 2002).
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Tablo 7:  Ç�n Halk Cumhur�yet�nde okutulan 3 yıllık ortaokul müfredatının haftalık ders dağılım ç�zelges� ve yüzde dağılımı

DERSLER  

Haftalık Ders 
Dağılımı  

Toplam Ders 
Saati  

% Dağılımı

1  2  3    
İdeoloji ve Ahlaki Karakter  2  1  2  5  4,59

Çin Dili
 

6
 

6
 

5
 

17
 

15,60

Matematik
 

5
 

5
 

5
 

15
 

13,76

Yabancı Dil (Seviye II)
 

4
 

4
 

4
 

12
 

11,01

Tarih
 

2
 

3
 

2
 

7
 

6,42

Coğrafya 
 

3
 

2
 

-
 

5
 

4,59

Fizik
 

-
 

2
 

3
 

5
 

4,59

Kimya

 

-

 

-

 

3

 

3

 

2,75

Biyoloji

 

3

 

2

 

-

 

5

 

4,59

Beden Eğitimi

 

3

 

3

 

3

 

9

 

8,26

Müzik

 

1

 

1

 

1

 

3

 

2,75

Boyama

 

1

 

1

 

1

 

3

 

2,75

İş Becerileri

 

2

 

2

 

2

 

6

 

5,50

Ara Toplam

 

32

 

33

 

31

 

96

 

88,07

Faaliyetler

    

0

 

-

Birlikte Çalışma

 

1

 

1

 

1

 

3

 

2,75

Beden eğitim, bilim, teknoloji ve kültür

 

3

 

3

 

3

 

9

 

8,26

Okul Tarafından Belirlenen Ders - - 1 1 0,92

Toplam Haftalık Ders saati 36 37 36 109 100,00

Hong-Kong özel yönet�m 
bölges�nde eğ�t�m s�stem� 
İng�ltere eğ�t�m s�stem�yle
örtüşmekted�r.“

“
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Ç�n'de Yen� Müfredat Reformu (NCR)
1980'ler�n başında, Ç�n Halk Cumhur�yet� planlı 
ekonom�den p�yasa ekonom�s�ne geç�ş �ç�n tar�h� b�r 
karar almıştır. Bu değ�ş�m kararı �le b�rl�kte s�yasal 
s�stemde de değ�ş�mler başlayıp daha adem� 
merkez� ve demokrat�k s�steme doğru eğ�l�mler 
göstermeye başlamıştır. Hızlı ekonom�k ve sosyal 
değ�ş�mler eğ�t�mde de kend�s�n� göstermeye 
başlamıştır. Eğ�t�m s�stem� g�derek küreselleşen 
dünya �ç�n daha donanımlı b�lg� ve becer�lere sah�p 
vatandaşlar yet�şt�rmek �ç�n Eğ�t�m Bakanlığı 2001 
yıl ı  Haz�ran ayında Temel Eğ�t�m Programı 
Reformunun ana hatlarını kamu �le paylaşmıştır. 
Eğ�t�m Bakanlığı tarafından açıklanan bu büyük 
ölçekl� ulusal müfredat pol�t�kasındak� değ�ş�kl�ğ� 
�çeren aşağıdak� altı hedef bel�rt�lm�şt�r. Bunlar (Guo, 
L�nyuan,2012, p.90-91;Yunhuo Cu� et Yan Zhu, 2015, 
p.3);

Kapsamlı ve uyumlu temel eğ�t�m s�stem�n�n 
gel�şt�r�lmes�: Öğrenc�ler� b�lg� teknoloj�s� 
transfer�nden yaşam boyu öğrenmey� akt�f kılan 
müfredat değ�ş�m� yapılmasıdır.
Yen� müfredat yapısı oluşturulması: Merkez� 
müfredat yapısını dengel�, bütünleşm�ş ve �steğe 
bağlı olarak değ�şt�r�lerek okullarının ve 
öğrenc�ler�n çeş�tl� �ht�yaçlarını karşılamayacak 
yapıya kavuşturulmasıdır.
Modern müfredat �çer�ğ�n yansıtılması: Zor ve 
karmaşık esk� müfredat �çer�ğ�n�n azaltılıp ve 
öğrenc�ler yaşam boyu öğrenmey� esas alan, 
yen� temel b�lg�, becer� ve tutumları yansıtması ve 
aktarılması yapılarak öğrenc�ler�n yaşamla �l�şk�l� 
müfredat �çer�ğ�n�n güçlend�r�lmes�d�r.

Yapılandırmacı öğrenmey� teşv�k: Pas�f ve 
ezberc� öğrenme st�ller�n� değ�şt�r�lerek öğrenc�y� 
akt�f kılan, problem çözme st�ller�, b�lg� ed�nme 
kab�l�yetler�n� akt�f kılarak,  b�lg� �şlem, b�lg� 
ed�nme, problem çözme ve �şb�rl�kç� öğrenme 
kab�l�yetler�n� gel�şt�rmes�d�r.
Uygun ölçme ve değerlend�rme s�stem� 
oluşturmak: Kal�tes�n� gel�şt�rmeye yönel�k seç�c� 
müfredat ölçme ve değerlend�rme s�stem�ne 
yönelmek, gel�şt�r�c� ve düzey bel�rley�c� 
değerlend�rme yaklaşımlarını �çeren yen� 
müfredat gerekl�d�r.
Müfredatda demokras� ve uyumu teşv�k etmek: 
Müfredatın uygulama yönet�m�,  merkez� 
otor�teden z�yade yerel�n durumları göz önüne 
a l ınarak  yere l  yönet �mler  ve  oku l la r ın 
güçlend�r�lmes�d�r. 

Bu altı hedef, bu reformun kapsamı ve karmaşıklığını 
göster�r. Eğ�t�m felsefes�, müfredat yapısı ve yönet�m, 
müfredat standartlarına ve �çer�k, pedagoj�, 
kalkınma ve müfredat değ�ş�m�n�n yaşandığı başta 
kaynakların kullanımı, öğretmen eğ�t�m�, ölçme 
değerlend�rme s�stem�n�n değ�şt�ğ� g�b� büyük b�r 
değ�ş�m� �çermekted�r (Guo, L�nyuan, 2012, p.90-91).

2000 yıllar sonrası ülkede köklü değ�ş�me uğrayan 
�lköğret�m programları yen�den rev�ze ed�lm�şt�r. 
Zorunlu 9 yıllık eğ�t�m kapsamında yen�den rev�ze 
ed�len program Tablo 9’da yer almaktadır (B�ngyan 
Wang 2012, p.20;  Zhou Nanzhao and Zhu Muju 
2006, p.28).
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Tablo 8:  Hong Kong’da 3 yıllık ortaokulda okutulan temel dersler 

Ana Öğrenme Alanları  

Haftalık Ders Dağılımı  
(Saat)  

Ortaokul  1-3 Yıl  (S1-S3)  
%

Çin Dili Eğitimi
 

468-578
 

%17-21

İngilizce Dil Eğitimi
 

468-578
 

%17-21
Matematik Eğitimi

 
331-413

 
%12-15

Bilim Eğitimi

 
276-413

 
%10-15

Teknoloji Eğitimi

 

220-413

 

%8-15
Personel, Sosyal ve Beşeri Eğitimi

 

413-551

 

%15-20

Sanat Eğitimi (Müzik ve Görsel Sanatlar)

 

220-276

 

%8-10

Beden Eğitimi

 

138-220

 

%5-8

Ara Toplam (Üç Yıllık Programda)

 

2538

 

%92

Esnek Ders Saati

 

Yaklaşık 220

 

%8

Toplam Haftalık Ders saati
2754

 

saat

 

(Her bir sınıf için 918 
saat)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

137

Ç�n Halk Cumhur�yet�nde uygulanan esk� ve yen� 
programın derslerdek� % dağılımı aşağıdak� Tablo 
10’da ver�lm�şt�r. Tablo 10’da görüldüğü üzere ahlak 

(moral) eğ�t�m, yabancı d�l ve beden eğ�t�m�nde 
ders saat� artışı yer almıştır (Zhou Nanzhao and 
Zhu Muju 2006, p.28).
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Tablo 9:  Ç�n Halk Cumhur�yet� zorunlu eğ�t�m yen� program (1-9. sınıf)

SINIFLAR   

1 2  3  4  5  6  7  8  9  Toplam Saate 
Oranı (%)  

Çin Dili ve Edebiyatı  20-22  

Matematik  13-15  

Sanat (Müzik ve Görsel sanatlar)  9-11  

Ahlak ve 
Yaşam  

Ahlak ve Toplum  

Ahlak ve İdeoloji  7-9  
(Tarih ve 
Toplum 

Ortaokulda 
3-4)  

İdeoloji ve Ahlak  
Tarih ve Toplum (Tarih  

ve Coğrafya)  

  
Bilim  

Bilim (Biyoloji -  
Fizik -  Kimya)  

7-9  

  
İngilizce  İngilizce  6-8  

  
İntegre Pratik Faaliyet  7-8  

Beden Eğitimi/Spor  Spor ve Sağlık  10-11  

Yerel ve Okul Kursları  10-16  

26 26  30  30  30  30  34  34  34  274  

Tablo 10:  Esk� ve yen� programın karşılaştırılması

Dersler  Önceki Program (%)  Yeni Program (%)  Artış/ Azalış

Ahlaki Karakter İnşası  
6.6 

(Toplum Dahil)  7-9  +

Çin Dili  23.8  20-22  _

Matematik
 

15.7
 

13-15
 

_

Yabancı Dil 
 

4.3
  

+

Sanat  (Müzik veya Görsel sanatlar)
 

11
  

~

Beden Eğitimi 
 

8
  

+

Faaliyetler, Yerel ve Okul Programı (Yoğunlaştırılmış Uygulama)

 

6-8

9-11

10-11

21.5 
(İş Piyasası ve İş Tekniklerin� içerir)
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Ç�n'de Yen� Müfredat Reformu (NCR)
1980'ler�n başında, Ç�n Halk Cumhur�yet� planlı 
ekonom�den p�yasa ekonom�s�ne geç�ş �ç�n tar�h� b�r 
karar almıştır. Bu değ�ş�m kararı �le b�rl�kte s�yasal 
s�stemde de değ�ş�mler başlayıp daha adem� 
merkez� ve demokrat�k s�steme doğru eğ�l�mler 
göstermeye başlamıştır. Hızlı ekonom�k ve sosyal 
değ�ş�mler eğ�t�mde de kend�s�n� göstermeye 
başlamıştır. Eğ�t�m s�stem� g�derek küreselleşen 
dünya �ç�n daha donanımlı b�lg� ve becer�lere sah�p 
vatandaşlar yet�şt�rmek �ç�n Eğ�t�m Bakanlığı 2001 
yıl ı  Haz�ran ayında Temel Eğ�t�m Programı 
Reformunun ana hatlarını kamu �le paylaşmıştır. 
Eğ�t�m Bakanlığı tarafından açıklanan bu büyük 
ölçekl� ulusal müfredat pol�t�kasındak� değ�ş�kl�ğ� 
�çeren aşağıdak� altı hedef bel�rt�lm�şt�r. Bunlar (Guo, 
L�nyuan,2012, p.90-91;Yunhuo Cu� et Yan Zhu, 2015, 
p.3);

Kapsamlı ve uyumlu temel eğ�t�m s�stem�n�n 
gel�şt�r�lmes�: Öğrenc�ler� b�lg� teknoloj�s� 
transfer�nden yaşam boyu öğrenmey� akt�f kılan 
müfredat değ�ş�m� yapılmasıdır.
Yen� müfredat yapısı oluşturulması: Merkez� 
müfredat yapısını dengel�, bütünleşm�ş ve �steğe 
bağlı olarak değ�şt�r�lerek okullarının ve 
öğrenc�ler�n çeş�tl� �ht�yaçlarını karşılamayacak 
yapıya kavuşturulmasıdır.
Modern müfredat �çer�ğ�n yansıtılması: Zor ve 
karmaşık esk� müfredat �çer�ğ�n�n azaltılıp ve 
öğrenc�ler yaşam boyu öğrenmey� esas alan, 
yen� temel b�lg�, becer� ve tutumları yansıtması ve 
aktarılması yapılarak öğrenc�ler�n yaşamla �l�şk�l� 
müfredat �çer�ğ�n�n güçlend�r�lmes�d�r.

Yapılandırmacı öğrenmey� teşv�k: Pas�f ve 
ezberc� öğrenme st�ller�n� değ�şt�r�lerek öğrenc�y� 
akt�f kılan, problem çözme st�ller�, b�lg� ed�nme 
kab�l�yetler�n� akt�f kılarak,  b�lg� �şlem, b�lg� 
ed�nme, problem çözme ve �şb�rl�kç� öğrenme 
kab�l�yetler�n� gel�şt�rmes�d�r.
Uygun ölçme ve değerlend�rme s�stem� 
oluşturmak: Kal�tes�n� gel�şt�rmeye yönel�k seç�c� 
müfredat ölçme ve değerlend�rme s�stem�ne 
yönelmek, gel�şt�r�c� ve düzey bel�rley�c� 
değerlend�rme yaklaşımlarını �çeren yen� 
müfredat gerekl�d�r.
Müfredatda demokras� ve uyumu teşv�k etmek: 
Müfredatın uygulama yönet�m�,  merkez� 
otor�teden z�yade yerel�n durumları göz önüne 
a l ınarak  yere l  yönet �mler  ve  oku l la r ın 
güçlend�r�lmes�d�r. 

Bu altı hedef, bu reformun kapsamı ve karmaşıklığını 
göster�r. Eğ�t�m felsefes�, müfredat yapısı ve yönet�m, 
müfredat standartlarına ve �çer�k, pedagoj�, 
kalkınma ve müfredat değ�ş�m�n�n yaşandığı başta 
kaynakların kullanımı, öğretmen eğ�t�m�, ölçme 
değerlend�rme s�stem�n�n değ�şt�ğ� g�b� büyük b�r 
değ�ş�m� �çermekted�r (Guo, L�nyuan, 2012, p.90-91).

2000 yıllar sonrası ülkede köklü değ�ş�me uğrayan 
�lköğret�m programları yen�den rev�ze ed�lm�şt�r. 
Zorunlu 9 yıllık eğ�t�m kapsamında yen�den rev�ze 
ed�len program Tablo 9’da yer almaktadır (B�ngyan 
Wang 2012, p.20;  Zhou Nanzhao and Zhu Muju 
2006, p.28).
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Tablo 8:  Hong Kong’da 3 yıllık ortaokulda okutulan temel dersler 

Ana Öğrenme Alanları  

Haftalık Ders Dağılımı  
(Saat)  

Ortaokul  1-3 Yıl  (S1-S3)  
%

Çin Dili Eğitimi
 

468-578
 

%17-21

İngilizce Dil Eğitimi
 

468-578
 

%17-21
Matematik Eğitimi

 
331-413

 
%12-15

Bilim Eğitimi

 
276-413

 
%10-15

Teknoloji Eğitimi

 

220-413

 

%8-15
Personel, Sosyal ve Beşeri Eğitimi

 

413-551

 

%15-20

Sanat Eğitimi (Müzik ve Görsel Sanatlar)

 

220-276

 

%8-10

Beden Eğitimi

 

138-220

 

%5-8

Ara Toplam (Üç Yıllık Programda)

 

2538

 

%92

Esnek Ders Saati

 

Yaklaşık 220

 

%8

Toplam Haftalık Ders saati
2754

 

saat

 

(Her bir sınıf için 918 
saat)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

137

Ç�n Halk Cumhur�yet�nde uygulanan esk� ve yen� 
programın derslerdek� % dağılımı aşağıdak� Tablo 
10’da ver�lm�şt�r. Tablo 10’da görüldüğü üzere ahlak 

(moral) eğ�t�m, yabancı d�l ve beden eğ�t�m�nde 
ders saat� artışı yer almıştır (Zhou Nanzhao and 
Zhu Muju 2006, p.28).
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Tablo 9:  Ç�n Halk Cumhur�yet� zorunlu eğ�t�m yen� program (1-9. sınıf)

SINIFLAR   

1 2  3  4  5  6  7  8  9  Toplam Saate 
Oranı (%)  

Çin Dili ve Edebiyatı  20-22  

Matematik  13-15  

Sanat (Müzik ve Görsel sanatlar)  9-11  

Ahlak ve 
Yaşam  

Ahlak ve Toplum  

Ahlak ve İdeoloji  7-9  
(Tarih ve 
Toplum 

Ortaokulda 
3-4)  

İdeoloji ve Ahlak  
Tarih ve Toplum (Tarih  

ve Coğrafya)  

  
Bilim  

Bilim (Biyoloji -  
Fizik -  Kimya)  

7-9  

  
İngilizce  İngilizce  6-8  

  
İntegre Pratik Faaliyet  7-8  

Beden Eğitimi/Spor  Spor ve Sağlık  10-11  

Yerel ve Okul Kursları  10-16  

26 26  30  30  30  30  34  34  34  274  

Tablo 10:  Esk� ve yen� programın karşılaştırılması

Dersler  Önceki Program (%)  Yeni Program (%)  Artış/ Azalış

Ahlaki Karakter İnşası  
6.6 

(Toplum Dahil)  7-9  +

Çin Dili  23.8  20-22  _

Matematik
 

15.7
 

13-15
 

_

Yabancı Dil 
 

4.3
  

+

Sanat  (Müzik veya Görsel sanatlar)
 

11
  

~

Beden Eğitimi 
 

8
  

+

Faaliyetler, Yerel ve Okul Programı (Yoğunlaştırılmış Uygulama)

 

6-8

9-11

10-11

21.5 
(İş Piyasası ve İş Tekniklerin� içerir)
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Ortaöğret�m Müfredatında Değ�ş�m
Orta öğret�m okulları ortaokul üzer�ne 3 yıllık 
programları kapsamaktadır. Ortaöğret�m genel ve 
mes lek �  o lmak  üze re  teme lde  � k �  k ı sma 
ayrılmaktadır.

Ortaöğret�mde ders geçmede kred�l� s�stem 
uygulanmaktadır. Her öğrenc�n�n mezun olab�lmes� 
�ç�n 144 kred�y� tamamlaması gerekmekted�r. 
Programda 116 kred�y� zorunlu derslerden, 28 
kred�y �  seçmel �  ders lerdek�  modül lerden 
tamamlamak zorundadır. Programda yılda ortalama 
904 saat ve haftada 27 saat ders yapılmaktadır. Üç 
yıllık öğret�m müfredatında dersler�n %  ağırlığı 
olarak Ç�n D�l�, matemat�k ve yabancı d�l ağırlıklı 
dersler daha fazla ver� lmekted�r.  Ç�n Halk 
Cumhur�yet’�nde genel l�sede okutulan temel 
dersler; Ç�nce, matemat�k, İng�l�zce, fiz�k, k�mya, 
b�yoloj�, coğrafya, tar�h, pol�t�ka b�l�m�, müz�k, görsel 
sanatlar, beden eğ�t�m�, teknoloj�, b�lg�sayar, bazı 
okullar meslek dersler� vereb�l�r (UNESCO-IBE, 
2010). L�sede öğrenc�ler matemat�k, İng�l�zce ve 
Ç�nce dersler� har�ç olmak üzere yılda �k� defa sınava 
g�rerler. Bu derslerden �se üçüncü yılda sınava 
g�rerler

Üç yıllık müfredattak� dersler�n yüzde ağırlıkları ve 
saatler� Tablo 11’de yer almaktadır.

Ortaöğret�mde yen� reform ajandasına göre, 
program uygulamaları 2010 yılı Eylül ayında 
uygulanmaya başlanmıştır. Aslında �lk uygulamalar 
2004-2005 eğ�t�m öğret�m yılında başlanmıştır. Yen� 
programlardak� değ�ş�mler, özell�kle personel 
çek�nceler�, öğretmen yeterl�l�kler�ndek� eks�kl�kler, 
b�lg� ve teknoloj�k eks�kl�kler, materyal eks�kl�ğ� g�b� 
bazı unsurlardan dolayı 5 �lden 4’ü 2005-2006 
eğ�t�m öğret�m yılına ertelenm�şt�r. Bu durum yen� 
program uygulamalarında öneml� engel olarak 
göster�lm�şt�r (B�ngyan Wang, 2012, p.19).

Ayrıca, büyük eş�ts�zl�k olan ve merkez� sev�yede 
yapılan ortaöğret�m sonrası ün�vers�te g�r�ş sınavı 
yen� program yaklaşımında öneml� yer almaktadır. 
2007 yılında yükseköğret�m �ç�n  Ayarlanmış G�r�ş 
Sınavı (adjusted’ entrance exam for h�gher 
educat�on) uygulanmış, sınavda yerel programların 
temeller� baz alınarak �l eğ�t�m yönet�m� tarafından 
yapılmaktadır (B�ngyan Wang 2012, p.20).

Tablo 11:  Genel l�se programı

Kaynak:  World Educat�on 
Serv�ce (WES), http://www.wes.org/ca/wedb/ch�na/chfacts.htm
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Öğrenc�ler, 2002’den sonra �l eğ�t�m kom�tes�nce 
yapılan genel yetenek sınavına g�rerler. Programın 
sonunda öğrenc�ler mezun olanlara sert�fika ver�l�r. 
Sınavda öneml� başarı gösterenler ün�vers�te 
sınavına doğrudan g�reb�l�r. Her ün�vers�te 
öğrenc�s�n� kend� seçmekted�r. Seç�mde elde ed�len 
puanlama esas alınıyor. Sınav �k� gün sürmekte ve 
dört konuda yapılmaktadır. Bunlar; matemat�k, 

Ç�nce, İng�l�zce ve b�r seçmel� dersten oluşur (F�z�k, 
k�mya, b�yoloj�, tar�h, coğrafya, pol�t�ka…).

Tablo 12’de 116 kred�y� tamamlamak �ç�n planlanan 
ders dağıtım ç�zelges� sunulmuştur (B�ngyan Wang 
2012, p.22; Internat�onal Educat�on Gu�de, For The 
Assessment of Educat�on From Ch�na,2007, p.23)

Tablo 12:  Zorunlu ve seçmel� dersler ve kred�ler�

Hong Kong Ortaöğret�m
Hong Kong’da ortaöğret�mde ders normalde 
öğretmenle yüz yüze �şlenmekted�r ancak bu b�r 
zorunluluk değ�ld�r. Yıllık eğ�t�m süres� 190 gün, 
günde ortalama 6 saat ders yapılmakta, üç yıl 2700 
saat/yıl eğ�t�m öner�lmekted�r. 

Hong Kong’da müfredat uygulamaları temel 
öğrenme alanları olarak esas �t�bar�yle 9 teme alana 
ayrılırmıştır. Şek�l 8’de bu öğrenme alanları 
ver�lm�şt�r.

Şek�l 8:  Hong Kong eğ�t�m s�stem�nde uygulanan temel öğrenme alanları
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Temel Öğrenme Alanları
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Ortaöğret�m Müfredatında Değ�ş�m
Orta öğret�m okulları ortaokul üzer�ne 3 yıllık 
programları kapsamaktadır. Ortaöğret�m genel ve 
mes lek �  o lmak  üze re  teme lde  � k �  k ı sma 
ayrılmaktadır.

Ortaöğret�mde ders geçmede kred�l� s�stem 
uygulanmaktadır. Her öğrenc�n�n mezun olab�lmes� 
�ç�n 144 kred�y� tamamlaması gerekmekted�r. 
Programda 116 kred�y� zorunlu derslerden, 28 
kred�y �  seçmel �  ders lerdek�  modül lerden 
tamamlamak zorundadır. Programda yılda ortalama 
904 saat ve haftada 27 saat ders yapılmaktadır. Üç 
yıllık öğret�m müfredatında dersler�n %  ağırlığı 
olarak Ç�n D�l�, matemat�k ve yabancı d�l ağırlıklı 
dersler daha fazla ver� lmekted�r.  Ç�n Halk 
Cumhur�yet’�nde genel l�sede okutulan temel 
dersler; Ç�nce, matemat�k, İng�l�zce, fiz�k, k�mya, 
b�yoloj�, coğrafya, tar�h, pol�t�ka b�l�m�, müz�k, görsel 
sanatlar, beden eğ�t�m�, teknoloj�, b�lg�sayar, bazı 
okullar meslek dersler� vereb�l�r (UNESCO-IBE, 
2010). L�sede öğrenc�ler matemat�k, İng�l�zce ve 
Ç�nce dersler� har�ç olmak üzere yılda �k� defa sınava 
g�rerler. Bu derslerden �se üçüncü yılda sınava 
g�rerler

Üç yıllık müfredattak� dersler�n yüzde ağırlıkları ve 
saatler� Tablo 11’de yer almaktadır.

Ortaöğret�mde yen� reform ajandasına göre, 
program uygulamaları 2010 yılı Eylül ayında 
uygulanmaya başlanmıştır. Aslında �lk uygulamalar 
2004-2005 eğ�t�m öğret�m yılında başlanmıştır. Yen� 
programlardak� değ�ş�mler, özell�kle personel 
çek�nceler�, öğretmen yeterl�l�kler�ndek� eks�kl�kler, 
b�lg� ve teknoloj�k eks�kl�kler, materyal eks�kl�ğ� g�b� 
bazı unsurlardan dolayı 5 �lden 4’ü 2005-2006 
eğ�t�m öğret�m yılına ertelenm�şt�r. Bu durum yen� 
program uygulamalarında öneml� engel olarak 
göster�lm�şt�r (B�ngyan Wang, 2012, p.19).

Ayrıca, büyük eş�ts�zl�k olan ve merkez� sev�yede 
yapılan ortaöğret�m sonrası ün�vers�te g�r�ş sınavı 
yen� program yaklaşımında öneml� yer almaktadır. 
2007 yılında yükseköğret�m �ç�n  Ayarlanmış G�r�ş 
Sınavı (adjusted’ entrance exam for h�gher 
educat�on) uygulanmış, sınavda yerel programların 
temeller� baz alınarak �l eğ�t�m yönet�m� tarafından 
yapılmaktadır (B�ngyan Wang 2012, p.20).

Tablo 11:  Genel l�se programı

Kaynak:  World Educat�on 
Serv�ce (WES), http://www.wes.org/ca/wedb/ch�na/chfacts.htm
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Öğrenc�ler, 2002’den sonra �l eğ�t�m kom�tes�nce 
yapılan genel yetenek sınavına g�rerler. Programın 
sonunda öğrenc�ler mezun olanlara sert�fika ver�l�r. 
Sınavda öneml� başarı gösterenler ün�vers�te 
sınavına doğrudan g�reb�l�r. Her ün�vers�te 
öğrenc�s�n� kend� seçmekted�r. Seç�mde elde ed�len 
puanlama esas alınıyor. Sınav �k� gün sürmekte ve 
dört konuda yapılmaktadır. Bunlar; matemat�k, 

Ç�nce, İng�l�zce ve b�r seçmel� dersten oluşur (F�z�k, 
k�mya, b�yoloj�, tar�h, coğrafya, pol�t�ka…).

Tablo 12’de 116 kred�y� tamamlamak �ç�n planlanan 
ders dağıtım ç�zelges� sunulmuştur (B�ngyan Wang 
2012, p.22; Internat�onal Educat�on Gu�de, For The 
Assessment of Educat�on From Ch�na,2007, p.23)

Tablo 12:  Zorunlu ve seçmel� dersler ve kred�ler�

Hong Kong Ortaöğret�m
Hong Kong’da ortaöğret�mde ders normalde 
öğretmenle yüz yüze �şlenmekted�r ancak bu b�r 
zorunluluk değ�ld�r. Yıllık eğ�t�m süres� 190 gün, 
günde ortalama 6 saat ders yapılmakta, üç yıl 2700 
saat/yıl eğ�t�m öner�lmekted�r. 

Hong Kong’da müfredat uygulamaları temel 
öğrenme alanları olarak esas �t�bar�yle 9 teme alana 
ayrılırmıştır. Şek�l 8’de bu öğrenme alanları 
ver�lm�şt�r.

Şek�l 8:  Hong Kong eğ�t�m s�stem�nde uygulanan temel öğrenme alanları
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Temel dersler�, Ç�n d�l�, İng�l�z d�l�, matemat�k ve 
l�beral çalışmalar olmak üzere 2 veya üç seçmel� 
ders �le Okulda yapılan SWOT anal�z�ne göre 
öğrenc� yetenek ve �stekler� �le a�leler�n görüşler� 
d�kkate alınarak öğrenc�ler dersler� seçeb�l�rler. 

Müz�k, ahlak, kar�yer gel�ş�m� g�b� dersler d�ğer 
öğrenme deney�mler� adı altında ver�lmekted�r. 
Hong Kong’da ortaöğret�m �ç�n tavs�ye ed�len ders 
ç�zelges� Tablo 13’de sunulmuştur (UNESCO-IBE, 
2010, p.21; Booklet 2, p.6,16-17).

Tablo 13:  Hong Kong’da ortaöğret�mde 3 yıllık tavs�ye ed�len program çerçeves� 

Kaynak: UNESCO-IBE, 2010,p.21; Booklet 2 ,2014, p. 6,16-17. 

Hong Kong’da ortaöğret�mde yer alan üç yıllık l�se 
programının %51.1 temel derslerden, %34.1’� seçmel�

 derslerden ve %14.7’� d�ğer öğrenme deney�mler�n� 
�çeren derslerden oluşmaktadır (Booklet 2, 2014, p. 
16). 

Tablo 14:  Hong Kong bölges� üç yıllık l�se haftalık ders dağıtım ç�zelges� (S4-S6)
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Hong Kong ‘da ortaöğret�m�n (l�se son sınıf) sonunda 
d�ploma sınavı (Hong Kong D�ploma of Secondary 
Educat�on Examm�nat�ın-HKDSE) yapılmaktadır. 
Sınav üç kategor�dek� derslerden oluşmaktadır 
(Hong Kong Axam�nat�ons and Assessment 
Author�ty, 2011, p.3).

Katagor� A: Bu katagor� altında 24 ders yer 
almaktadır. Bunlardan Ç�n d�l�, İng�l�z d�l�, matemat�k 
ve s�yasal Çalışmalar ders� temel dersler (core 
subject) olup d�ğer 20 ders seçmel� derslerd�r.

Katagor� B: Uygulamalı Öğrenme Dersler� (Appl�ed 
Learn �ng-ApL Subject )  Eğ � t �m Bürosunca 
onaylanmış kurs sağlayıcıları tarafından yapılmak-
tadır. Bu dersler, yaratıcı çalışmalar, medya ve 
�let�ş�m, �ş- yönet�m ve mevzuata, serv�s, uygulamalı 
b�l�m, mühend�sl�k ve üret�m dersler�d�r.

Katagor� C:  Altı yabancı d�l ders�n� kapsamaktadır. 
Bunlar, Fransızca, İng�l�zce, Almanca, H�ntçe 
İspanyolca ve Urduca dersler� olup Cambr�dge 
Uluslararası sınavına (Cambr�dge Internat�onal 
Exam�nat�on) tab�d�r.

Aday, Katagor� A, B ve C’den maks�mum 8 derste 
sınava g�rmekted�r. Bunlardan:

• Çalışmalar/müz�k/beden eğ�t�m�/görsel-�ş�tsel 
derslerden b�r�s�ne g�rmek zorundadır.

• Katagor� B de g�renler�n Uygulamalı Öğrenme 
Dersler�n tamamına g�rmek zorundadır.

• Katagor� C’dek� dersler�n sınavında �se Cambr�dge 
Uluslararası İler� Sev�ye (Cambr�dge İnternat�onal 
Exam�nat�on Advanced Şubes�d�r (AS Level) 
sorular sorulmaktadır.

Ancak pek çok okulda öğrenc�ler, 4 temel ders�n 
yanında 2 veya üç seçmel� derslerde ortaöğret�m 
d�ploma �ç�n sınava g�rmekted�r. Sonuçlar 5 sev�yede 
değerlend�r�l�r veya en yüksek A’da başlamak üzere 
B, C, D ve E olarak da değerlend�r�lmekted�r.

Katagor� A’da Level 5 en yüksek sev�ye olup bu 
sev�yede sert�fika sah�b� olurken, en düşük sev�ye 1’e 
(Level 1) �se sert�fika ver�lmemekted�r.

Katagor� B �se �k� şek�lde değerlend�r�l�r. Bunlarda 
başarılı olmuş �se ‘Hak Ett�-Atta�ned', başaramamış 
�se ‘Hak Etmed�-Atta�ned w�th D�st�nct�on ‘ olarak 
bel�rlen�r. 

Katagor� C’de �se (A-E) arası beş basamaklı 
değerlend�rme kullanılmaktadır. Burada Cambr�dge 
Uluslararası Sınav soruları ve değerlend�rmes� 
(Cambr�dge Internat�onal Exam�nat�ons- CIE.) 
kullanılmaktadır. Kazanamayana sert�fika ver�lmez. A 
sev�yes� en yüksek, E sev�yes� �se en düşük olup bu 
sev�yede sert�fika ver�lmemekted�r (Grad�ng 
Procedures and Standards-referenced Report�ng�n 
the HKDSE Exam�nat�on, 2013, p.3).

Meslek� Eğ�t�m
Meslek� Eğ�t�m Kanunu 15 Mayıs 1996'te yapılan 8. 
Ulusal Halk Kongre's�n�n 19. oturumunda kabul 
ed�lm�şt�r. Ç�n Halk Cumhur�yet� Başbakanı 
tarafından sıra no.69 olarak Resm� Gazetede 
yayınlanmıştır. 1 Eylül 1996’da yürürlüğe g�ren 
Meslek� Eğ�t�m Kanunu �le meslek� eğ�t�m ve 
öğret�m�n yasal çerçeves� bel�rlenm�şt�r.

Ç�n Halk Cumhur�yet�n�n hızlı büyümes� �le paralel 
meslek� eğ�t�m�nde önem� kal�fiye elemanlara artan 
�ht�yaçla orantılı olarak artmıştır. Ortaokulda daha 
z�yade özell�kle kırsal kes�mlerde tarım sektörünün 
temel �ht�yaçlarını karşılamak �ç�n, ortaokullarda 3 yıl 
daha sonra ortaöğret�mde 3 yıl � le b�rl�kte 
yükseköğret�mde 2+ yıl eğ�t�mler ver�lmekted�r (S6 
Full-t�me Programme Overv�ew, 2014).

Eğ�t�m Bakanlığı ülkede en büyük bütçey� alan 
bakanlıktır. Ülkede dezavantajlı kes�m�n yoğun 
olması neden�yle, özell�kle burada bulunan okullara 
yoğun destek sağlanmaya çalışılmaktadır.

Şek�l 9:  Hong Kong ortaöğret�m d�ploma sert�fikası sınavı dersler� 

4 Temel Ders:
(Core Subject)

Ç�nce

İng�l�zce

Matemat�k

Serbest Çalışma

Aşağıda Bel�rt�len Kategor�ler
Arasında Seç�len 2 veya 3 Seçmel� Ders:

(A) 20 Seçmel� Dersten

(B) Uygulamalı Öğrenme Dersler�nden

(C) D�ğer D�l Dersler�nden

+
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Temel dersler�, Ç�n d�l�, İng�l�z d�l�, matemat�k ve 
l�beral çalışmalar olmak üzere 2 veya üç seçmel� 
ders �le Okulda yapılan SWOT anal�z�ne göre 
öğrenc� yetenek ve �stekler� �le a�leler�n görüşler� 
d�kkate alınarak öğrenc�ler dersler� seçeb�l�rler. 

Müz�k, ahlak, kar�yer gel�ş�m� g�b� dersler d�ğer 
öğrenme deney�mler� adı altında ver�lmekted�r. 
Hong Kong’da ortaöğret�m �ç�n tavs�ye ed�len ders 
ç�zelges� Tablo 13’de sunulmuştur (UNESCO-IBE, 
2010, p.21; Booklet 2, p.6,16-17).

Tablo 13:  Hong Kong’da ortaöğret�mde 3 yıllık tavs�ye ed�len program çerçeves� 

Kaynak: UNESCO-IBE, 2010,p.21; Booklet 2 ,2014, p. 6,16-17. 

Hong Kong’da ortaöğret�mde yer alan üç yıllık l�se 
programının %51.1 temel derslerden, %34.1’� seçmel�

 derslerden ve %14.7’� d�ğer öğrenme deney�mler�n� 
�çeren derslerden oluşmaktadır (Booklet 2, 2014, p. 
16). 

Tablo 14:  Hong Kong bölges� üç yıllık l�se haftalık ders dağıtım ç�zelges� (S4-S6)
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Hong Kong ‘da ortaöğret�m�n (l�se son sınıf) sonunda 
d�ploma sınavı (Hong Kong D�ploma of Secondary 
Educat�on Examm�nat�ın-HKDSE) yapılmaktadır. 
Sınav üç kategor�dek� derslerden oluşmaktadır 
(Hong Kong Axam�nat�ons and Assessment 
Author�ty, 2011, p.3).

Katagor� A: Bu katagor� altında 24 ders yer 
almaktadır. Bunlardan Ç�n d�l�, İng�l�z d�l�, matemat�k 
ve s�yasal Çalışmalar ders� temel dersler (core 
subject) olup d�ğer 20 ders seçmel� derslerd�r.

Katagor� B: Uygulamalı Öğrenme Dersler� (Appl�ed 
Learn �ng-ApL Subject )  Eğ � t �m Bürosunca 
onaylanmış kurs sağlayıcıları tarafından yapılmak-
tadır. Bu dersler, yaratıcı çalışmalar, medya ve 
�let�ş�m, �ş- yönet�m ve mevzuata, serv�s, uygulamalı 
b�l�m, mühend�sl�k ve üret�m dersler�d�r.

Katagor� C:  Altı yabancı d�l ders�n� kapsamaktadır. 
Bunlar, Fransızca, İng�l�zce, Almanca, H�ntçe 
İspanyolca ve Urduca dersler� olup Cambr�dge 
Uluslararası sınavına (Cambr�dge Internat�onal 
Exam�nat�on) tab�d�r.

Aday, Katagor� A, B ve C’den maks�mum 8 derste 
sınava g�rmekted�r. Bunlardan:

• Çalışmalar/müz�k/beden eğ�t�m�/görsel-�ş�tsel 
derslerden b�r�s�ne g�rmek zorundadır.

• Katagor� B de g�renler�n Uygulamalı Öğrenme 
Dersler�n tamamına g�rmek zorundadır.

• Katagor� C’dek� dersler�n sınavında �se Cambr�dge 
Uluslararası İler� Sev�ye (Cambr�dge İnternat�onal 
Exam�nat�on Advanced Şubes�d�r (AS Level) 
sorular sorulmaktadır.

Ancak pek çok okulda öğrenc�ler, 4 temel ders�n 
yanında 2 veya üç seçmel� derslerde ortaöğret�m 
d�ploma �ç�n sınava g�rmekted�r. Sonuçlar 5 sev�yede 
değerlend�r�l�r veya en yüksek A’da başlamak üzere 
B, C, D ve E olarak da değerlend�r�lmekted�r.

Katagor� A’da Level 5 en yüksek sev�ye olup bu 
sev�yede sert�fika sah�b� olurken, en düşük sev�ye 1’e 
(Level 1) �se sert�fika ver�lmemekted�r.

Katagor� B �se �k� şek�lde değerlend�r�l�r. Bunlarda 
başarılı olmuş �se ‘Hak Ett�-Atta�ned', başaramamış 
�se ‘Hak Etmed�-Atta�ned w�th D�st�nct�on ‘ olarak 
bel�rlen�r. 

Katagor� C’de �se (A-E) arası beş basamaklı 
değerlend�rme kullanılmaktadır. Burada Cambr�dge 
Uluslararası Sınav soruları ve değerlend�rmes� 
(Cambr�dge Internat�onal Exam�nat�ons- CIE.) 
kullanılmaktadır. Kazanamayana sert�fika ver�lmez. A 
sev�yes� en yüksek, E sev�yes� �se en düşük olup bu 
sev�yede sert�fika ver�lmemekted�r (Grad�ng 
Procedures and Standards-referenced Report�ng�n 
the HKDSE Exam�nat�on, 2013, p.3).

Meslek� Eğ�t�m
Meslek� Eğ�t�m Kanunu 15 Mayıs 1996'te yapılan 8. 
Ulusal Halk Kongre's�n�n 19. oturumunda kabul 
ed�lm�şt�r. Ç�n Halk Cumhur�yet� Başbakanı 
tarafından sıra no.69 olarak Resm� Gazetede 
yayınlanmıştır. 1 Eylül 1996’da yürürlüğe g�ren 
Meslek� Eğ�t�m Kanunu �le meslek� eğ�t�m ve 
öğret�m�n yasal çerçeves� bel�rlenm�şt�r.

Ç�n Halk Cumhur�yet�n�n hızlı büyümes� �le paralel 
meslek� eğ�t�m�nde önem� kal�fiye elemanlara artan 
�ht�yaçla orantılı olarak artmıştır. Ortaokulda daha 
z�yade özell�kle kırsal kes�mlerde tarım sektörünün 
temel �ht�yaçlarını karşılamak �ç�n, ortaokullarda 3 yıl 
daha sonra ortaöğret�mde 3 yıl � le b�rl�kte 
yükseköğret�mde 2+ yıl eğ�t�mler ver�lmekted�r (S6 
Full-t�me Programme Overv�ew, 2014).

Eğ�t�m Bakanlığı ülkede en büyük bütçey� alan 
bakanlıktır. Ülkede dezavantajlı kes�m�n yoğun 
olması neden�yle, özell�kle burada bulunan okullara 
yoğun destek sağlanmaya çalışılmaktadır.

Şek�l 9:  Hong Kong ortaöğret�m d�ploma sert�fikası sınavı dersler� 

4 Temel Ders:
(Core Subject)

Ç�nce

İng�l�zce

Matemat�k

Serbest Çalışma

Aşağıda Bel�rt�len Kategor�ler
Arasında Seç�len 2 veya 3 Seçmel� Ders:

(A) 20 Seçmel� Dersten

(B) Uygulamalı Öğrenme Dersler�nden

(C) D�ğer D�l Dersler�nden

+
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Eğ�t�m kurumlarının en büyük finans kaynağı 
devlett�r. Meslek� eğ�t�mde ayrıca, okul sektör 
�şb�rl�ğ� ve büyük �şletmeler�n sektöre desteğ� �le ek 
finans sağlanmaktadır.

Hong-Kong’da meslek� eğ�t�m üç yıl ortaokul üzer�ne 
ver�lmekted�r. Meslek� eğ�t�m okulları kolejler�nde 

yapılan eğ�t�m�n süres� tam zamanlı 3 yıl ortaöğret�m 
d�plomasına g�den eğ�t�m ver�lmekted�r. Kolejde 
ayrıca, sert�fika programları ve ortaöğret�m üzer�ne 
üç yıl ve 2 yıl �lave meslek ön l�sans eğ�t�mler� de 
ver�lmekted�r (Vocat�onal Tra�n�ng, Counc�l, 2014). 
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Şek�l 10:  Hong Kong meslek� eğ�t�m s�stem�

L�sans D�ploması

Ön L�sans D�ploması

İst�hdam

D�ğer Meslek� Kurslar

D�ploma / Sert�fika
Meslek� Eğ�t�m

D�ploması

Ortaokul (3Yıl)

Hong Kong’da kolejlerde;
Ÿ İş ve Serv�s
Ÿ Mühend�sl�k
Ÿ Tasar ım ve Teknoloj �  a lanında d�ploma 

programları uygulanmaktadır.

Ortaöğret�m üzer�ne �k� yıllık program uygulayan 
kolejlerde aşağıdak� alanlarda eğ�t�m yapılmaktadır. 
Bunalar;
Ÿ Uygulama B�l�m�
Ÿ Mühend�sl�k
Ÿ Çocuk Bakımı ve Toplum Serv�s�
Ÿ Tasarım
Ÿ Otel, Serv�s ve Ağırlama
Ÿ IT Teknoloj�s�.

L�sans düzey�nde �se, meslek� eğ�t�m oryantasyonu 
�le b�r �la üç yıl arasında eğ�t�m ver�lmekted�r. Eğ�t�m�n 
yapıldığı fakülteler �se aşağıda bel�rt�lm�şt�r(S6 Full-
t�me Programme Overv�ew, 2014).

Ÿ Tasarım Fakültes�
Ÿ Ağırlama ve Yönet�m Fakültes�
Ÿ B�l�m ve Teknoloj� Fakültes�

Ç�n’de meslek� eğ�t�m üç basamaktan oluşmaktadır. 
Bunlar ortaokul, l�se ve yükseköğret�m sev�ye-
s�nded�r. Ortaokul sev�yes�nde 3 yıl, l�se 3 yıl ve 

yükseköğret�mde �se 2 ve üzer� yı l  eğ�t�m 
yapılmaktadır. Meslek� eğ�t�m kurumları �le �lg�l� 
açıklama aşağıda sunulmuştur.

Meslek� Ortaokul: Bu okullara �lkokul sonrası 3 yıl 
eğ�t�m ver�len okullardır. Genell�kle az gel�şm�ş kırsal 
kes�mde yer almakta ve temel sev�yede becer� 
gerekt�ren sektörlerde eğ�t�m ver�lmekted�r. Zorunlu 
eğ�t�m�n son üç yılını kapsamaktadır.

Ortaöğret�m sev�yes�nde meslek� eğ�t�m, üç faklı 
okul türünde ver�lmekted�r. Bunlar Meslek L�ses�, 
Uzmanlaşmış L�se ve Kal�fiye İşç� L�seler�d�r 
(Alexander Schnarr, Sun Yangan and Ka� Gle�bner, 
2008, p.23-25).

Meslek L�ses�: Bu okullara genel ve meslek 
ortaokulunda mezun olan ve l�seye g�r�ş sınavına 
g�renler alınır.  Bu okullar genell�kle üret�m, teknoloj�, 
serv�s ve yönet�m alanında alanlarında eğ�t�m 
ver�lmekted�r. Eğ�t�m süres� 3 yıldır.  Bu okulda daha 
z�yade yükseköğret�m� düşünen öğrenc�ler�n ağırlıklı 
olarak eğ�t�m görmekted�rler (Alexander Schnarr, 
M.Sc., Sun Yang, M.Sc., Ka� Gle�bner, M.A., 2008, 
p23-25).

Uzmanlaşmış L�se: Bu okullar tekn�k l�se ve genel 
l�se eğ�t�m�n�n b�rl�kte ver�ld�ğ� okullardır. Bu okullara 142
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genelde genel ortaokul öğrenc�ler� kayıt olurlar ve 
eğ�t�mler�n� burada 3 veya 4 yılda alırlar. Bazı 
alanlarda okulun son �k� yıl ında genel l�se 
programları da açıktır. Bu okullar endüstr�n�n 
gel�şmes�nde öneml� rol almaktadırlar. Bu okullar 
yen� mevzuat düzenlemes� �le meslek� ve tekn�k l�se 
olarak yen�den düzenlenm�şlerd�r (Alexander 
Schnarr, Sun Yang and  Ka� Gle�bner, M.A., 2008, 
p23-25).

Kal�fiye İşç� Okulları: Bu okullar genell�kle genel 
ortaokul ve ortaöğret�m sev�yes�nde �şç�ler�n eğ�t�m� 
�ç�nd�r. Zamanla bu okullarda öneml� düşüşler 
olmuşsa da yapılan çalışmalarla, bu okullarda �şç�ler 
�ç�n �ler� meslek� eğ�t�m, yen�den meslek� eğ�t�m ve 
kısa surel� eğ�t�mlerle canlandırılmıştır. Bu okullarda 
meslek l�ses� �le karşılaştırılırsa meslek l�ses�ne göre 
daha fazla becer� eğ�t�m� yapılmakta ve �st�hdamı 
daha fazladır. Bu okulların yönet�m� İşç� Bürosu 
tarafından yapılmaktadır (Alexander Schnarr, Sun 
Yang and  Ka� Gle�bner, M.A., 2008, p23-25).

Meslek� eğ�t�m 3 yıl ortaokul üzer�ne 3 yıllık 
ortaöğret�mde meslek� eğ�t�m ver�lmekted�r. Meslek 
okulları  arasında meslek ve tarım okulları 
bulunmaktadır. Orta düzeyde genel l�seler  tekn�k ve 
�dar� personel yet�şt�r�rken, tekn�k okullar �se orta 
düzeyde n�tel�kl� �şç� ve tekn�syen yet�şt�rmekted�r. 
Devlet bu öğrenc�ler� �st�hdam etmekted�r. Meslek� 
ve tarım okullarında �se yerel düzeyde �şgücü 
sağlamaktadır. Mezun olanlardan yetenekl� ve 
başarılı olanları genell�kle devlet tarafından �st�hdam 
ed�l�rken, d�ğerler� kend� �şler�n� kurmaktadırlar 
(UNESCO-IBE, 2010).

Bu okul mezunlarıda ün�vers�te sınavlarına 
g�rmekted�r. Meslek okulları y�yecek- �çecek, elektr�k 
teknoloj�/elektron�k, mak�na teknoloj�, tarım, sanay�, 
mal�ye ve ekonom�, hemş�rel�k vb. genel meslek 
alanlarıdır. Meslek� eğ�t�m programlarının süres� 
uygulanan programa göre değ�şmekted�r. 
Ortaöğret�m sev�yes�nde uygulanan 3 yıllık mak�ne 
grubu programına a�t dersler ve kred�ler� Tablo 15’de 
sunulmuştur.

Tablo 15:  Mekan�k grubu müfredat çerçeves� tablosu
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Eğ�t�m kurumlarının en büyük finans kaynağı 
devlett�r. Meslek� eğ�t�mde ayrıca, okul sektör 
�şb�rl�ğ� ve büyük �şletmeler�n sektöre desteğ� �le ek 
finans sağlanmaktadır.

Hong-Kong’da meslek� eğ�t�m üç yıl ortaokul üzer�ne 
ver�lmekted�r. Meslek� eğ�t�m okulları kolejler�nde 

yapılan eğ�t�m�n süres� tam zamanlı 3 yıl ortaöğret�m 
d�plomasına g�den eğ�t�m ver�lmekted�r. Kolejde 
ayrıca, sert�fika programları ve ortaöğret�m üzer�ne 
üç yıl ve 2 yıl �lave meslek ön l�sans eğ�t�mler� de 
ver�lmekted�r (Vocat�onal Tra�n�ng, Counc�l, 2014). 
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Şek�l 10:  Hong Kong meslek� eğ�t�m s�stem�

L�sans D�ploması

Ön L�sans D�ploması

İst�hdam

D�ğer Meslek� Kurslar

D�ploma / Sert�fika
Meslek� Eğ�t�m

D�ploması

Ortaokul (3Yıl)

Hong Kong’da kolejlerde;
Ÿ İş ve Serv�s
Ÿ Mühend�sl�k
Ÿ Tasar ım ve Teknoloj �  a lanında d�ploma 

programları uygulanmaktadır.

Ortaöğret�m üzer�ne �k� yıllık program uygulayan 
kolejlerde aşağıdak� alanlarda eğ�t�m yapılmaktadır. 
Bunalar;
Ÿ Uygulama B�l�m�
Ÿ Mühend�sl�k
Ÿ Çocuk Bakımı ve Toplum Serv�s�
Ÿ Tasarım
Ÿ Otel, Serv�s ve Ağırlama
Ÿ IT Teknoloj�s�.

L�sans düzey�nde �se, meslek� eğ�t�m oryantasyonu 
�le b�r �la üç yıl arasında eğ�t�m ver�lmekted�r. Eğ�t�m�n 
yapıldığı fakülteler �se aşağıda bel�rt�lm�şt�r(S6 Full-
t�me Programme Overv�ew, 2014).

Ÿ Tasarım Fakültes�
Ÿ Ağırlama ve Yönet�m Fakültes�
Ÿ B�l�m ve Teknoloj� Fakültes�

Ç�n’de meslek� eğ�t�m üç basamaktan oluşmaktadır. 
Bunlar ortaokul, l�se ve yükseköğret�m sev�ye-
s�nded�r. Ortaokul sev�yes�nde 3 yıl, l�se 3 yıl ve 

yükseköğret�mde �se 2 ve üzer� yı l  eğ�t�m 
yapılmaktadır. Meslek� eğ�t�m kurumları �le �lg�l� 
açıklama aşağıda sunulmuştur.

Meslek� Ortaokul: Bu okullara �lkokul sonrası 3 yıl 
eğ�t�m ver�len okullardır. Genell�kle az gel�şm�ş kırsal 
kes�mde yer almakta ve temel sev�yede becer� 
gerekt�ren sektörlerde eğ�t�m ver�lmekted�r. Zorunlu 
eğ�t�m�n son üç yılını kapsamaktadır.

Ortaöğret�m sev�yes�nde meslek� eğ�t�m, üç faklı 
okul türünde ver�lmekted�r. Bunlar Meslek L�ses�, 
Uzmanlaşmış L�se ve Kal�fiye İşç� L�seler�d�r 
(Alexander Schnarr, Sun Yangan and Ka� Gle�bner, 
2008, p.23-25).

Meslek L�ses�: Bu okullara genel ve meslek 
ortaokulunda mezun olan ve l�seye g�r�ş sınavına 
g�renler alınır.  Bu okullar genell�kle üret�m, teknoloj�, 
serv�s ve yönet�m alanında alanlarında eğ�t�m 
ver�lmekted�r. Eğ�t�m süres� 3 yıldır.  Bu okulda daha 
z�yade yükseköğret�m� düşünen öğrenc�ler�n ağırlıklı 
olarak eğ�t�m görmekted�rler (Alexander Schnarr, 
M.Sc., Sun Yang, M.Sc., Ka� Gle�bner, M.A., 2008, 
p23-25).

Uzmanlaşmış L�se: Bu okullar tekn�k l�se ve genel 
l�se eğ�t�m�n�n b�rl�kte ver�ld�ğ� okullardır. Bu okullara 142
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genelde genel ortaokul öğrenc�ler� kayıt olurlar ve 
eğ�t�mler�n� burada 3 veya 4 yılda alırlar. Bazı 
alanlarda okulun son �k� yıl ında genel l�se 
programları da açıktır. Bu okullar endüstr�n�n 
gel�şmes�nde öneml� rol almaktadırlar. Bu okullar 
yen� mevzuat düzenlemes� �le meslek� ve tekn�k l�se 
olarak yen�den düzenlenm�şlerd�r (Alexander 
Schnarr, Sun Yang and  Ka� Gle�bner, M.A., 2008, 
p23-25).

Kal�fiye İşç� Okulları: Bu okullar genell�kle genel 
ortaokul ve ortaöğret�m sev�yes�nde �şç�ler�n eğ�t�m� 
�ç�nd�r. Zamanla bu okullarda öneml� düşüşler 
olmuşsa da yapılan çalışmalarla, bu okullarda �şç�ler 
�ç�n �ler� meslek� eğ�t�m, yen�den meslek� eğ�t�m ve 
kısa surel� eğ�t�mlerle canlandırılmıştır. Bu okullarda 
meslek l�ses� �le karşılaştırılırsa meslek l�ses�ne göre 
daha fazla becer� eğ�t�m� yapılmakta ve �st�hdamı 
daha fazladır. Bu okulların yönet�m� İşç� Bürosu 
tarafından yapılmaktadır (Alexander Schnarr, Sun 
Yang and  Ka� Gle�bner, M.A., 2008, p23-25).

Meslek� eğ�t�m 3 yıl ortaokul üzer�ne 3 yıllık 
ortaöğret�mde meslek� eğ�t�m ver�lmekted�r. Meslek 
okulları  arasında meslek ve tarım okulları 
bulunmaktadır. Orta düzeyde genel l�seler  tekn�k ve 
�dar� personel yet�şt�r�rken, tekn�k okullar �se orta 
düzeyde n�tel�kl� �şç� ve tekn�syen yet�şt�rmekted�r. 
Devlet bu öğrenc�ler� �st�hdam etmekted�r. Meslek� 
ve tarım okullarında �se yerel düzeyde �şgücü 
sağlamaktadır. Mezun olanlardan yetenekl� ve 
başarılı olanları genell�kle devlet tarafından �st�hdam 
ed�l�rken, d�ğerler� kend� �şler�n� kurmaktadırlar 
(UNESCO-IBE, 2010).

Bu okul mezunlarıda ün�vers�te sınavlarına 
g�rmekted�r. Meslek okulları y�yecek- �çecek, elektr�k 
teknoloj�/elektron�k, mak�na teknoloj�, tarım, sanay�, 
mal�ye ve ekonom�, hemş�rel�k vb. genel meslek 
alanlarıdır. Meslek� eğ�t�m programlarının süres� 
uygulanan programa göre değ�şmekted�r. 
Ortaöğret�m sev�yes�nde uygulanan 3 yıllık mak�ne 
grubu programına a�t dersler ve kred�ler� Tablo 15’de 
sunulmuştur.

Tablo 15:  Mekan�k grubu müfredat çerçeves� tablosu
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Özel Eğ�t�m
Özell�kle özürlü ve probleml� öğrenc�ler�n eğ�t�m�n� 
sağlamak �ç�n her sev�yede eğ�t�m sağlanmaktadır. 
2008 yılında 1.640 okulda toplam 417.400 öğrenc� 
özel eğ�t�me katılmıştır (KPMG, Educat�on �n Ch�na, 
2010).

Yet�şk�n Eğ�t�m�
Yet�şk�n eğ�t�m� değ�ş�k şek�lde ver�lmekted�r. Bazı 
�llerde kurslar şekl�nde bazı �llerde �se yet�şk�n temel 
eğ�t�m okulu (okuma yazma öğretmek ve d�l 
öğrenmek �ç�n), yet�şk�n ortaöğret�m okulları 
şekl�nde yer almaktadır. Ayrıca, uzaktan eğ�t�m ve �ş 
başı eğ�t�mlerde yapılmaktadır (KPMG, Educat�on �n 
Ch�na, 2010).

Ülkede yet�şk�n eğ�t�m�; radyo ve TV ün�vers�teler�, 
�şç� ün�vers�teler�, ç�ftç� ün�vers�teler�, açık 
ün�vers�teler, akşam ün�vers�teler�, hükümet 
görevl�ler� ve orta öğren�m öğretmenler�ne �şbaşı 
eğ�t�m veren yüksekokullar, uzmanlaşmış orta 
öğren�m okulları, tekn�k okullar, okuma yazma 
sınıfları ve �lköğren�m d�ploması veren sınıflar yoluyla 
çok yoğun b�r şek�lde uygulanmaktadır. Yet�şk�n 
eğ�t�m� gören k�ş�ler�n amacı genell�kle b�lg�ler�n� 
güncelleşt�rmek ve tekn�k becer�ler�n� artırmaktır. 
B�rçok k�ş�, kend� eğ�t�m düzey�n� yükseltmey� 
a m a ç l a m a k t a d ı r  ( h t t p : / / r d b . m e b . g o v. t r / 
yay�nlar/%C3%87�n%20E%C4%9F�t�m%20S�stem�.p
df).

Mesleki Dersler

 

1. Pratik Çizim (I-II) (6) 
2. Makina Üzerinde Pratik 

Temel Çalışmalar (3) 
3. Makina İçin Temel Elektrik 

Çalışmaları (3) 
4. Makine İmalat (I ve II)  (4)  
5. Makina Elemanları 

Prensipleri (I ve II) (4) 
6. Mekanik (I ve II) (4)  
7. Makina Materyali (I ve II)  (4) 

28 %14.6 
  

Ara Toplam  
94-104 % 49.0-54.2 88-98 %45.8-51.0 

Esnek Öğretim Süresi   
0-8 Kredi 

(Öğrencinin becerilerinin iyileştirilmesi, kendi kendine öğrenme ve rehberlik hizmetleri için 
kullanılabilir) 

Elde Edilebilir Toplam 
Kredi

 184-192 Kredi 

Ders Faaliyetleri 18 Kredi
 

(Sınıflarda dahil edilen faaliyetler için olup, kredisi alınmış faaliyetler bunun dışındadır) 

Toplam 202-210 Kredi 

Mezuniyet Puanı 160 Kredi 

 

Tablo 15:  Devamı

Açıklama: 
1. Planlama program tabloya uygun olup bu derstek� konuları �çer�r.
2. Planlanan program Bakanlığın çerçeves�n� zorunlu olarak �çermel�d�r.
3. Okul ders programları genel ve meslek� dersler� �çerecek şek�lde öğrenc�n�n durumuna uygun olarak 

okul kom�syonunca rev�ze ed�leb�l�r.
4. Okul temell� etk�nl�kler ve dersler�n kred�ler� �k� alana b�rl�kte katılab�l�r.
5. Esnek öğret�m süres�, öğrenc�n�n becer�ler�n�n �y�leşt�r�lmes�, kend� kend�ne öğrenme ve rehberl�k 

h�zmetler� �ç�n kullanılıp kred�lend�r�l�r veya kred�lend�r�lmeyeb�l�r.
6. Elde ed�leb�l�r kred�ler�n rev�ze hesaplanmasında 192 üst sınırını hesaplamak �ç�n elde ed�leb�l�r toplam 

kred�lere göre, dersler değ�şt�r�leb�l�r.
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Kademeler Arası Geç�ş

1- İlkokuldan Ortaokula Geç�ş
İlkokulu b�t�ren öğrenc� doğrudan ortaokula veya 
meslek� ortaokula başvurur. Geç�şte herhang� b�r 
sınav yoktur.

2- Ortaokuldan L�seye Geç�ş
Ç�n Halk Cumhur�yet�nde ortaokuldan l �se 
programına geç�ş �ç�n Yerel Otor�te sınavı 
(Zhongkao- ) sonucu etkili olmaktadır. Sınav; İl, 中考
Özerk (Otonom) Bölge ve belediyelerin eğitim 
departmanlarınca yapılmaktadır. Çin’de bu sınavlar 
çok önemlidir. Çünkü öğrenciler prestijli okula 
girmek için yarışırlar. 

Sınav Konuları; Matematik,  Çince, İngilizce, Fizik, 
Kimya, Politik Bilim ve Beden Eğitim derslerinden 
oluşmaktadır.

Lise Bitirme Sınavları seçilen alana göre: Çin dili, 
matematik, yabancı dil (İngilizce) ve fizik veya 
kimya'dan biri; Çin dili, matematik, yabancı dil 
(İngilizce) ve tarih veya coğrafyadan biri olmak üzere 
4 dersten yapılır. Ülkede bulunan azınlıkların (56 
farklı azınlık) kendi dilleri de bu sınava dahil olmak 
üzere 5 dersten sınava girerler.

3- Liseden Üniversiteye Geçiş
Üniversiteye Giriş Sınavı (Gaokao, 1952 高考). 
yılından beri yapılmaktadır. Sınava üç yıllık 
ortaöğretim tamamlayan öğrenciler girmektedir. 
Mao döneminde politik ve aileye göre öğrenci 
seçimleri yapılırken, 1977 yılından sonra tek sınav 
dönemi başlamıştır. Ulusal sınavı Devlet Eğitim 
Komisyonu yapmaktadır.

Ortaöğretimde lise diplomasını alan öğrenciler 
isterlerse ulusal seviyede yapılan ulusal koleji giriş 
sınavı'nı  (Shangah gibi özel bölgeler kendi sınavını 
düzenlemektedirler) başaranlar üniversite eğitimine 
başlayabilirler. Sınav yılda bir defa olup genellikle 
temmuz ayının başlarında Bilim ve beşeri bilimler 
alanında yapılmaktadır. Sınav iki gün olup, 
matematik, Çince, İngilizce ve bir seçmeli dersten 
oluşur (Fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, 
politika…) konularında yapılmaktadır. Öğrenciler bu 
sınava ülkemizde olduğu gibi birkaç sene öncesi 
hazırlanıp prestijli üniversitelere girmekte yarış 
halindedirler.  

Sınav, eğitim bakanlığı bünyesinde, il düzeyinde ise 
ulusal kabul komiteleri tarafından yönetilir. Giriş 
sınavlarının sonuçlarına göre kabule karar verilir, 
aynı zamanda adayların soruşturması da yapılır. 
Puanlama sisteminde 500 tavan puandır. Ayrıca lise 
bitirme sınavı sonucu alınan puanlara da etki 
etmektedir. Sınavda önemli başarı gösterenler 
üniversite sınavına doğrudan girebilir. Öğrenciler 
üniversitelere bağlı olarak sınav öncesi veya 
sınavdan sonra tercih yapabi lmektedir ler. 
Üniversiteye kayıtlı öğrenciler sınava girememek-
tedirler. 

Ülkede ileri gelen üniversitelerin kotaları ayrıdır. 
Ülkenin azınlık veya geri kalmış bölgelere (mezun 
olunca kendi bölgelerinde çalışmak şartıyla) ilave 
kontenjan ayrı lmaktadır.  Şekil  11 ’de eğitim 
kademeleri arası geçiş sistemleri verilmiştir.
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Özel Eğ�t�m
Özell�kle özürlü ve probleml� öğrenc�ler�n eğ�t�m�n� 
sağlamak �ç�n her sev�yede eğ�t�m sağlanmaktadır. 
2008 yılında 1.640 okulda toplam 417.400 öğrenc� 
özel eğ�t�me katılmıştır (KPMG, Educat�on �n Ch�na, 
2010).

Yet�şk�n Eğ�t�m�
Yet�şk�n eğ�t�m� değ�ş�k şek�lde ver�lmekted�r. Bazı 
�llerde kurslar şekl�nde bazı �llerde �se yet�şk�n temel 
eğ�t�m okulu (okuma yazma öğretmek ve d�l 
öğrenmek �ç�n), yet�şk�n ortaöğret�m okulları 
şekl�nde yer almaktadır. Ayrıca, uzaktan eğ�t�m ve �ş 
başı eğ�t�mlerde yapılmaktadır (KPMG, Educat�on �n 
Ch�na, 2010).

Ülkede yet�şk�n eğ�t�m�; radyo ve TV ün�vers�teler�, 
�şç� ün�vers�teler�, ç�ftç� ün�vers�teler�, açık 
ün�vers�teler, akşam ün�vers�teler�, hükümet 
görevl�ler� ve orta öğren�m öğretmenler�ne �şbaşı 
eğ�t�m veren yüksekokullar, uzmanlaşmış orta 
öğren�m okulları, tekn�k okullar, okuma yazma 
sınıfları ve �lköğren�m d�ploması veren sınıflar yoluyla 
çok yoğun b�r şek�lde uygulanmaktadır. Yet�şk�n 
eğ�t�m� gören k�ş�ler�n amacı genell�kle b�lg�ler�n� 
güncelleşt�rmek ve tekn�k becer�ler�n� artırmaktır. 
B�rçok k�ş�, kend� eğ�t�m düzey�n� yükseltmey� 
a m a ç l a m a k t a d ı r  ( h t t p : / / r d b . m e b . g o v. t r / 
yay�nlar/%C3%87�n%20E%C4%9F�t�m%20S�stem�.p
df).

Mesleki Dersler

 

1. Pratik Çizim (I-II) (6) 
2. Makina Üzerinde Pratik 

Temel Çalışmalar (3) 
3. Makina İçin Temel Elektrik 

Çalışmaları (3) 
4. Makine İmalat (I ve II)  (4)  
5. Makina Elemanları 

Prensipleri (I ve II) (4) 
6. Mekanik (I ve II) (4)  
7. Makina Materyali (I ve II)  (4) 

28 %14.6 
  

Ara Toplam  
94-104 % 49.0-54.2 88-98 %45.8-51.0 

Esnek Öğretim Süresi   
0-8 Kredi 

(Öğrencinin becerilerinin iyileştirilmesi, kendi kendine öğrenme ve rehberlik hizmetleri için 
kullanılabilir) 

Elde Edilebilir Toplam 
Kredi

 184-192 Kredi 

Ders Faaliyetleri 18 Kredi
 

(Sınıflarda dahil edilen faaliyetler için olup, kredisi alınmış faaliyetler bunun dışındadır) 

Toplam 202-210 Kredi 

Mezuniyet Puanı 160 Kredi 

 

Tablo 15:  Devamı

Açıklama: 
1. Planlama program tabloya uygun olup bu derstek� konuları �çer�r.
2. Planlanan program Bakanlığın çerçeves�n� zorunlu olarak �çermel�d�r.
3. Okul ders programları genel ve meslek� dersler� �çerecek şek�lde öğrenc�n�n durumuna uygun olarak 

okul kom�syonunca rev�ze ed�leb�l�r.
4. Okul temell� etk�nl�kler ve dersler�n kred�ler� �k� alana b�rl�kte katılab�l�r.
5. Esnek öğret�m süres�, öğrenc�n�n becer�ler�n�n �y�leşt�r�lmes�, kend� kend�ne öğrenme ve rehberl�k 

h�zmetler� �ç�n kullanılıp kred�lend�r�l�r veya kred�lend�r�lmeyeb�l�r.
6. Elde ed�leb�l�r kred�ler�n rev�ze hesaplanmasında 192 üst sınırını hesaplamak �ç�n elde ed�leb�l�r toplam 

kred�lere göre, dersler değ�şt�r�leb�l�r.
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Kademeler Arası Geç�ş

1- İlkokuldan Ortaokula Geç�ş
İlkokulu b�t�ren öğrenc� doğrudan ortaokula veya 
meslek� ortaokula başvurur. Geç�şte herhang� b�r 
sınav yoktur.

2- Ortaokuldan L�seye Geç�ş
Ç�n Halk Cumhur�yet�nde ortaokuldan l �se 
programına geç�ş �ç�n Yerel Otor�te sınavı 
(Zhongkao- ) sonucu etkili olmaktadır. Sınav; İl, 中考
Özerk (Otonom) Bölge ve belediyelerin eğitim 
departmanlarınca yapılmaktadır. Çin’de bu sınavlar 
çok önemlidir. Çünkü öğrenciler prestijli okula 
girmek için yarışırlar. 

Sınav Konuları; Matematik,  Çince, İngilizce, Fizik, 
Kimya, Politik Bilim ve Beden Eğitim derslerinden 
oluşmaktadır.

Lise Bitirme Sınavları seçilen alana göre: Çin dili, 
matematik, yabancı dil (İngilizce) ve fizik veya 
kimya'dan biri; Çin dili, matematik, yabancı dil 
(İngilizce) ve tarih veya coğrafyadan biri olmak üzere 
4 dersten yapılır. Ülkede bulunan azınlıkların (56 
farklı azınlık) kendi dilleri de bu sınava dahil olmak 
üzere 5 dersten sınava girerler.

3- Liseden Üniversiteye Geçiş
Üniversiteye Giriş Sınavı (Gaokao, 1952 高考). 
yılından beri yapılmaktadır. Sınava üç yıllık 
ortaöğretim tamamlayan öğrenciler girmektedir. 
Mao döneminde politik ve aileye göre öğrenci 
seçimleri yapılırken, 1977 yılından sonra tek sınav 
dönemi başlamıştır. Ulusal sınavı Devlet Eğitim 
Komisyonu yapmaktadır.

Ortaöğretimde lise diplomasını alan öğrenciler 
isterlerse ulusal seviyede yapılan ulusal koleji giriş 
sınavı'nı  (Shangah gibi özel bölgeler kendi sınavını 
düzenlemektedirler) başaranlar üniversite eğitimine 
başlayabilirler. Sınav yılda bir defa olup genellikle 
temmuz ayının başlarında Bilim ve beşeri bilimler 
alanında yapılmaktadır. Sınav iki gün olup, 
matematik, Çince, İngilizce ve bir seçmeli dersten 
oluşur (Fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, 
politika…) konularında yapılmaktadır. Öğrenciler bu 
sınava ülkemizde olduğu gibi birkaç sene öncesi 
hazırlanıp prestijli üniversitelere girmekte yarış 
halindedirler.  

Sınav, eğitim bakanlığı bünyesinde, il düzeyinde ise 
ulusal kabul komiteleri tarafından yönetilir. Giriş 
sınavlarının sonuçlarına göre kabule karar verilir, 
aynı zamanda adayların soruşturması da yapılır. 
Puanlama sisteminde 500 tavan puandır. Ayrıca lise 
bitirme sınavı sonucu alınan puanlara da etki 
etmektedir. Sınavda önemli başarı gösterenler 
üniversite sınavına doğrudan girebilir. Öğrenciler 
üniversitelere bağlı olarak sınav öncesi veya 
sınavdan sonra tercih yapabi lmektedir ler. 
Üniversiteye kayıtlı öğrenciler sınava girememek-
tedirler. 

Ülkede ileri gelen üniversitelerin kotaları ayrıdır. 
Ülkenin azınlık veya geri kalmış bölgelere (mezun 
olunca kendi bölgelerinde çalışmak şartıyla) ilave 
kontenjan ayrı lmaktadır.  Şekil  11 ’de eğitim 
kademeleri arası geçiş sistemleri verilmiştir.
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Değerlend�rme Metotları
L�se programı sonunda öğrenc�ler okul temell� 
sınava ya da �l sev�yes�nde sınava g�rerler.  Sınav İl 
Eğ�t�m Bölümünce planlanıp, genell�kle sömestr� 
sonunda üç  ha f ta  önce  senede �k �  de fa 
yapılmaktadır.

İk� t�p �l değerlend�r�lmes� yapılmaktadır. Bunlardan 
b�r� Ortak Mezun�yet Sınavı (the Jo�nt Graduat�on 
Exam-Hu�kao) ve L�se Akadem�k Yeterl�l�k Test�d�r 
(The H�gh School Academ�c Profic�ency Test).

Sınavlar, ortaöğret�m müfredatına dayalı olarak 
Eğ�t�m Bakanlığınca gel�şt�r�l�r. Ortak Mezun�yet 
Sınavı (Hu�kao), ders sınav ser�ler�n�n hazırlanması 
ve yönet�lmes� �l eğ�t�m bölümünce yapılmaktadır. 
Ortak mezun�yet sınavı 10 ders� �çermekte olup her 
ders�n sonundak� �mt�hanları kapsar.

Eğ�t�m Bakanlığı ders geçme kred�l� s�stem� 
uygulamaya koyunca 2010 yılından �t�baren ortak 
mezun�yet sınavı kademel� olarak kaldırılmaya 
başlamıştır.

Bu sınav yer�ne L�se Akadem�k Yeterl�l�k Test�-The 
H�gh School Academ�c Profic�ency Test-APT) sınavı 
seç�len �llerde p�lotlamıştır. Aslında �lk denemeler� 
2007 yılında başlanmıştır. Bu test�n amacı, 
öğrenc�ler�n temel ve seçmel� derslerdek� 
yetk�nl�ğ�n� test etmekt�r. 

B�l�m alanına yönlenm�ş öğrenc�ler�n k�mya, b�yoloj� 
ve fiz�k dersler�ndek� yetk�nl�kler�n�, beşer� alana 
yönlenecek öğrenc�ler�n tar�h, coğrafya ve pol�t�ka 
b�l�m� alanlarındak� yetk�nl�kler� test ed�lmekted�r. 
Her �k� yöne eğ�l�m� olan öğrenc�ler�n �se Ç�nce, 
matemat�k ve yabancı d�lde ortak sınav �le 
yetk�nl�kler� test ed�l�r.

Akadem�k Yeterl�l�k Test� (APT)  genel üç temel 
formatta yapılmaktadır. Bunlar;

Ÿ Ç�n, matemat�k, yabancı d�l + 3 temel olmayan 
derslerde (6 sınav)

Ÿ Ç�n, matemat�k, yabancı d�l + 2 sınav b�l�m ve 
beşer� b�l�mler (5 sınav)

Ÿ Ç�n, matemat�k, yabancı d�l + 3 sınav beşer� 
derslerde + 3 B�l�m dersler�nde (Hu�kao b�ç�m�)

Şek�l 11:  Eğ�t�m kademeler� arasında geç�ş

YÜKSEKÖĞRETİM

Genel
Yükseköğret�m Kolej (Meslek�)

2-3 Yıllık Okullar

5 Yıllık Okullar• Master ve PhD
• Önl�sans D�ploma

ORTAÖĞRETİM

ZORUNLU EĞİTİM

L�se Meslek� ve
Tekn�k Lİse

Ortaokul Meslek� 
Ortaokul

Uzmanlaşmış
Devlet Okulları

Meslek L�ses�

Kal�fiye İşç�
OKulları

Yet�şk�n Ortaöğret�m
OKulları

Yet�şk�n Ortaokulu

9 Yıllık Özel Eğ�t�m
Okulları

“3+1"
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Tablo 16:  Ortak Mezun�yet Sınavı (Hu�kao) ve L�se Akadem�k Yeterl�l�k Test�- (Xuéyè  shu�píng cèshì) karşılaştırma tablosu 
                 (UNESCO-IBE, 2010).

Ortak Mezuniyet Sınavı  (Huikao)  Lise Akademik Yeterlilik Testi  (Xuéyè shuǐpíng cèshì)  

1990 yılında uygulamaya konuldu, 
2010 yılında kademeli kaldırıldı  

İlk pilotlanması  Guangdong, Shandong  ve Jiangsu  
başladı 2007 yılında tüm ülkede uygulama başlaması için tanıtım yapılmaya 
başlandı.  

Zorunlu il Sınavları  18 ilde uygulandı.  
10 Temel dersi kapsamaktadır  Üç format şeklinde  gerçekleştirilip  temel ve seçmeli dersleri kapsamaktadır.
Öğrenci h er der
girmektedir.

 
Öğrenci her ders programının sonunda sınava girerler.

 
Kolejlere Giriş Sınavı (Gaokao) için 
Bursluluk sağlamaktadır.

 Burslu 

Sınav
 

sonuçları
 

4
 

yıllık
 

lise sonrası
 

yükseköğretime girişi etkileyebilir. Ancak,
ilden ile farklılık olabilmektedir.

 
Kaynak:http://wenr.wes.org/2011/11/wenr-novemberdecember-2011-pract�cal-�nformat�on-curr�culum-reform-�n-ch�nese-secondary-
             educat�on/
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Değerlend�rme Metotları
L�se programı sonunda öğrenc�ler okul temell� 
sınava ya da �l sev�yes�nde sınava g�rerler.  Sınav İl 
Eğ�t�m Bölümünce planlanıp, genell�kle sömestr� 
sonunda üç  ha f ta  önce  senede �k �  de fa 
yapılmaktadır.

İk� t�p �l değerlend�r�lmes� yapılmaktadır. Bunlardan 
b�r� Ortak Mezun�yet Sınavı (the Jo�nt Graduat�on 
Exam-Hu�kao) ve L�se Akadem�k Yeterl�l�k Test�d�r 
(The H�gh School Academ�c Profic�ency Test).

Sınavlar, ortaöğret�m müfredatına dayalı olarak 
Eğ�t�m Bakanlığınca gel�şt�r�l�r. Ortak Mezun�yet 
Sınavı (Hu�kao), ders sınav ser�ler�n�n hazırlanması 
ve yönet�lmes� �l eğ�t�m bölümünce yapılmaktadır. 
Ortak mezun�yet sınavı 10 ders� �çermekte olup her 
ders�n sonundak� �mt�hanları kapsar.

Eğ�t�m Bakanlığı ders geçme kred�l� s�stem� 
uygulamaya koyunca 2010 yılından �t�baren ortak 
mezun�yet sınavı kademel� olarak kaldırılmaya 
başlamıştır.

Bu sınav yer�ne L�se Akadem�k Yeterl�l�k Test�-The 
H�gh School Academ�c Profic�ency Test-APT) sınavı 
seç�len �llerde p�lotlamıştır. Aslında �lk denemeler� 
2007 yılında başlanmıştır. Bu test�n amacı, 
öğrenc�ler�n temel ve seçmel� derslerdek� 
yetk�nl�ğ�n� test etmekt�r. 

B�l�m alanına yönlenm�ş öğrenc�ler�n k�mya, b�yoloj� 
ve fiz�k dersler�ndek� yetk�nl�kler�n�, beşer� alana 
yönlenecek öğrenc�ler�n tar�h, coğrafya ve pol�t�ka 
b�l�m� alanlarındak� yetk�nl�kler� test ed�lmekted�r. 
Her �k� yöne eğ�l�m� olan öğrenc�ler�n �se Ç�nce, 
matemat�k ve yabancı d�lde ortak sınav �le 
yetk�nl�kler� test ed�l�r.

Akadem�k Yeterl�l�k Test� (APT)  genel üç temel 
formatta yapılmaktadır. Bunlar;

Ÿ Ç�n, matemat�k, yabancı d�l + 3 temel olmayan 
derslerde (6 sınav)

Ÿ Ç�n, matemat�k, yabancı d�l + 2 sınav b�l�m ve 
beşer� b�l�mler (5 sınav)

Ÿ Ç�n, matemat�k, yabancı d�l + 3 sınav beşer� 
derslerde + 3 B�l�m dersler�nde (Hu�kao b�ç�m�)

Şek�l 11:  Eğ�t�m kademeler� arasında geç�ş

YÜKSEKÖĞRETİM

Genel
Yükseköğret�m Kolej (Meslek�)

2-3 Yıllık Okullar

5 Yıllık Okullar• Master ve PhD
• Önl�sans D�ploma

ORTAÖĞRETİM

ZORUNLU EĞİTİM

L�se Meslek� ve
Tekn�k Lİse

Ortaokul Meslek� 
Ortaokul

Uzmanlaşmış
Devlet Okulları

Meslek L�ses�

Kal�fiye İşç�
OKulları

Yet�şk�n Ortaöğret�m
OKulları

Yet�şk�n Ortaokulu

9 Yıllık Özel Eğ�t�m
Okulları
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Tablo 16:  Ortak Mezun�yet Sınavı (Hu�kao) ve L�se Akadem�k Yeterl�l�k Test�- (Xuéyè  shu�píng cèshì) karşılaştırma tablosu 
                 (UNESCO-IBE, 2010).

Ortak Mezuniyet Sınavı  (Huikao)  Lise Akademik Yeterlilik Testi  (Xuéyè shuǐpíng cèshì)  

1990 yılında uygulamaya konuldu, 
2010 yılında kademeli kaldırıldı  

İlk pilotlanması  Guangdong, Shandong  ve Jiangsu  
başladı 2007 yılında tüm ülkede uygulama başlaması için tanıtım yapılmaya 
başlandı.  

Zorunlu il Sınavları  18 ilde uygulandı.  
10 Temel dersi kapsamaktadır  Üç format şeklinde  gerçekleştirilip  temel ve seçmeli dersleri kapsamaktadır.
Öğrenci h er der
girmektedir.

 
Öğrenci her ders programının sonunda sınava girerler.

 
Kolejlere Giriş Sınavı (Gaokao) için 
Bursluluk sağlamaktadır.

 Burslu 

Sınav
 

sonuçları
 

4
 

yıllık
 

lise sonrası
 

yükseköğretime girişi etkileyebilir. Ancak,
ilden ile farklılık olabilmektedir.

 
Kaynak:http://wenr.wes.org/2011/11/wenr-novemberdecember-2011-pract�cal-�nformat�on-curr�culum-reform-�n-ch�nese-secondary-
             educat�on/
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E-YÜKSEKÖĞRETİM

Ç�n Halk Cumhur�yet� 1949 yılında, nüfusun % 1'den 
daha azı ün�vers�te eğ�t�m� yapmaktaydı. 1950'l� 
yıllarda, küçük, ama �st�krarlı b�r büyüme oldu. 
Ancak, 1960'ların katılım oranları 10 yıllık 'Kültür 
Devr�m�'  �le artmıştır. 1978 yılında Açık Kapı Pol�t�kası 
uygulanışı �le b�rl�kte ün�vers�teye olan talep artmış 
ve taleb� karşılamayacak b�r duruma gel�nm�şt�r.

Yen� gel�şmeler ve yen�leme yoluyla ün�vers�te 
sektörünü gen�ş let � rken,  hükümet baskıy ı 
hafifletmek amacıyla, ulusal b�r sınav s�stem� �le 
kabul kotasının üzer�nde kontrol pol�t�kasını 
ben�msem�şt�r. Taleb�n aşırı olması neden�yle, 
mektupla öğret�m, akşam ün�vers�teler�, çalışanlar 
�ç�n ün�vers�te, ç�ftç�ler �ç�n ün�vers�teler ve kolejler 
kurulmuştur. Bu gel�şme Ç�n'de yükseköğren�m 
ölçeğ�n� ve yapısını gel�şt�rm�şt�r. Özel ün�vers�telere 
fırsatlar tanındı tanınmıştır (Prof.  Lamb and Dr. Guo, 
2010).

Son 30 yıldan bu yana Ç�n’de eğ�t�m reformu 
sürdürülmüş, bu reformla b�rl�kte b�l�m �nsanlarını 
yet�şt�rme tarzları yen�lenm�ş, eğ�t�m s�stem� reformu 
ve eğ�t�m yönet�m� s�stem� der�nleşt�r�l�p, uluslararası 
ölçeklerde eğ�t�m �şb�rl�ğ�ne g�d�lerek her türlü 
eğ�t�m mübadeles� güçlend�r� lm�ş, eğ�t�m�n 
gel�şmes�n� ve yen�den üretme s�stemler�n� 
engelley�c� olgular ortadan kaldırılmıştır.

2009 yılında Ç�n’de genel l�sans öğret�m� yapan 
kurum sayısı  2,305’t�r (ün�vers�te düzey�nde 1,090, 
yükseköğret�m kurumu düzey�nde 1,215 olmak 
üzere). Çalışan kes�me yönel�k ün�vers�te düzey�nde 
yükseköğret�m yapan kurum sayısı 384, özel 
sektörde yükseköğret�m yapan resm� kurum sayısı 
812’d�r (Prof. Dr. Balcı, S. ve Wu, 2011, s.1867-1875).
2010 yılı �t�bar�yle, yükseköğret�mde eğ�t�m gören 
öğrenc� sayısı toplam 21,446,600; çalışan kes�mden 
yüksek eğ�t�m alan öğrenc� sayısı 5,413,500’dür. 
Sanal ortamdan uzaktan yüksek eğ�t�m alan öğrenc� 
sayısı 4,172,700’dür. 

Ün�vers�te öğret�m� parasızdır. Ders k�tapları, sağlık 
h�zmetler�, yurtta kalma �ç�n ücret alınmaz. Ç�n Halk 
Cumhur�yet�n�n Eğ�t�m Reformunda (2010-2020) 
bel�rt�ld�ğ� g�b�, 2009 yılında 29.79 m�lyon, 2015 
yılında 33.5 m�lyon öğrenc� ve 2020 yılında �se 35.5 
m�lyon öğrenc� kaydı planlanmıştır.

Yükseköğren�m kurumları arasında ün�vers�teler�n 
yanı sıra b�l�m ve mühend�sl�k, tarım, ormancılık, tıp, 
öğretmenl�k, Ç�nce, mal�ye ve ekonom�, s�yasal 
b�lg�ler ve hukuk, beden eğ�t�m�, güzel sanatlar ve 
etn�k araştırmalar g�b� alanlarda uzmanlaşan 
kurumlar ve yüksekokullar bulunmaktadır. 1979 �le 
1995 arasındak� dönemde toplam fakülte ve daha 
kısa sürel� yüksek okullardan mezun olanların sayısı, 
bundan öncek� 30 yılda (1949-1978) mezun olanların 
sayısına göre 2.6 kat artarak 7,667,000'e ulaşmıştır. 

Ç�n'dek� en tanınmış ün�vers�teler arasında Be�j�ng 
Ün�vers�tes� ,  Ojnghua Ün�vers�tes� ,  Fudan 
Ün�vers�tes�, Nanka� Ün�vers�tes�, Ç�n B�l�m ve 
Teknoloj� Ün�vers�tes� ve Nanj�ng Ün�vers�tes� 
bulunmaktadır. Ün�vers�telerdek� l�sans öğret�m� 
süres� normal olarak dört yıl olmakla b�rl�kte fen, 
mühend�sl�k veya tıp dallarındak� öğren�m beş yıl 
sürmekted�r.
(http://rdb.meb.gov.tr/yay�nlar/%C3%87�n%20E%C4
%9F�t�m%20S�stem�.pdf)

Meslek� eğ�t�m veren fakülteler�n çoğu üç yıllık, 
küçük b�r bölümü de �k� yıllıktır. 1950'ler�n başında 
215 farklı alanda eğ�t�m ver�l�rken 1960'ların başında 
bu sayı 627'ye yükselm�şt�r. 1980'lerden sonra 
s�stem g�derek yen�den düzenlenm�ş ve ıslah 
ed�lm�şt�r. Mal�ye ve ekonom� �le ekonom� �dares� 
alanındak� dersler yanısıra elektron�k teknoloj�s�, 
b�lg�sayar, enerj� kaynakları, çevre, malzeme b�l�m�, 
b�yoloj�k teknoloj�, tıbb� tedav� teknoloj�s�, hafif 
sanay� ve gıda ve yabancı d�l g�b� çok sayıda önem 
kazanan teknoloj�, branşlar arası programlar ve ötek� 
ac�l �ht�yaç duyulan alanlardak� dersler takv�ye 
ed�lm�şt�r (http://rdb.meb.gov.tr/yay�nlar/%C3%87�n 
%20E%C4%9F�t�m%20S�stem�.pdf).

Ün�vers�teler ve fakülteler, adayları ulusal düzeyde 
b�rleşt�r�lm�ş g�r�ş sınavları �le seçmekted�rler. 
Öğrenc�ler, sınav sonuçları ve sağlık durumlarına 
göre bel�rl� b�r okula g�r�ş hakkını kazanmakta ayrıca 
öğrenc� ler �n  k �ş �se l  terc �h ler �  de d �kkate 
alınmaktadır. Ç�n Ün�vers�te G�r�ş Sınavında puanlar, 
konu başına ver�len yüzdelerle bel�rlen�r, sınavda 
alınab�lecek en yüksek puan 500'dür. B�r ün�vers�te 
ya da öğretmen kolej�ne g�rmek �ç�n gerekl� asgar� 
puan 280 -370 arasında değ�şmekted�r. 

Günümüzde, devlet hala �lke olarak tanımlanan 
sınır lar �ç�nde ün�vers�te mezunları  �ç�n �ş 
bulunmasından sorumludur. Devlet, çalışma 
b�r�mler� ve okulların �şgücü arzı ve taleb�n� koord�ne 
etmek ve ün�vers�te mezunlarının �st�hdam ed�lmes� 
�ç�n uygulanab�l�r planlar oluşturmak �ç�n �şb�rl�ğ� 
yapmalarını öngören b�r pol�t�ka uygulamaktadır. 
Çalışma b�r�mler� ve mezunların kend� başlarına 
�st�hdam planları yapmaları da genell�kle rastlanılan 
b�r durumdur.

Ç�n, b�r  serbest p�yasa ekonom�s� s�stem� 
oluştururken, aynı zamanda yükseköğren�m 
s�stem�ndek� reform sürec�n� hızlandırmakta, hala 
makro düzeyde devlet tarafından b�r genel plan 
çerçeves�nde �dare ed�l�rken yükseköğren�m 
kurumlarını topluma daha yakın hale get�ren, 
okullara eğ�t�m�n �dares�nde özerkl�k veren b�r 
s�stem� oluşturmak ve daha mükemmel hale 
get�rmek �ç�n gayret göstermekted�r
 (http://rdb.meb.gov.tr/yay�nlar/%C3%87�n%20E%C4
%9F�t�m%20S�stem�.pdf). 

L�sansüstü öğrenc�ler genell�kle çalışmalarını 
yükseköğren�m kurumları, Ç�n B�l�mler Akadem�s�, 
Ç�n Sosyal B�l�mler Akadem�s� ve ötek� araştırma 
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kuruluşlarında sürdürmekted�rler. Akadem�k derece 
s�stem� 1979 yılından bu yana uygulanmaktadır. 
1980'de Devlet Konsey�, "Akadem�k Derece 
Yönetmel�ğ�n�" yayınlamış ve çeş�tl� alanlardan 
tanınmış öğret�m üyeler�nden oluşan "Akadem�k 
Derece Kom�tes�’n� kurmuştur, ün�vers�te d�ploması 
�le mastır ve doktora dereceler�, Devlet Konsey� 
tarafından yetk�l� kılınan okullar ve b�l�msel araştırma 
kurumları tarafından ver�lmekted�r (ICAS Handbook 
Volume I, 2005, p.18). Şek�l 17’de Ç�n Halk 
Cumhur�yet� yükseköğret�mde ün�vers�te ve kolej 
eğ�t�m� yer almaktadır.

Tablo 17:  Yükseköğret�m- Ün�vers�te ve Kolej s�stem�

Benke Programı (benke- ): Tam zamanlı 4 yıllık derece programıdır.-本科
Zhuanke Programı(zhuanke- ): Derecesi olmayan 3 yıllık kısa sureli kolej programıdır.专科
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E-YÜKSEKÖĞRETİM

Ç�n Halk Cumhur�yet� 1949 yılında, nüfusun % 1'den 
daha azı ün�vers�te eğ�t�m� yapmaktaydı. 1950'l� 
yıllarda, küçük, ama �st�krarlı b�r büyüme oldu. 
Ancak, 1960'ların katılım oranları 10 yıllık 'Kültür 
Devr�m�'  �le artmıştır. 1978 yılında Açık Kapı Pol�t�kası 
uygulanışı �le b�rl�kte ün�vers�teye olan talep artmış 
ve taleb� karşılamayacak b�r duruma gel�nm�şt�r.

Yen� gel�şmeler ve yen�leme yoluyla ün�vers�te 
sektörünü gen�ş let � rken,  hükümet baskıy ı 
hafifletmek amacıyla, ulusal b�r sınav s�stem� �le 
kabul kotasının üzer�nde kontrol pol�t�kasını 
ben�msem�şt�r. Taleb�n aşırı olması neden�yle, 
mektupla öğret�m, akşam ün�vers�teler�, çalışanlar 
�ç�n ün�vers�te, ç�ftç�ler �ç�n ün�vers�teler ve kolejler 
kurulmuştur. Bu gel�şme Ç�n'de yükseköğren�m 
ölçeğ�n� ve yapısını gel�şt�rm�şt�r. Özel ün�vers�telere 
fırsatlar tanındı tanınmıştır (Prof.  Lamb and Dr. Guo, 
2010).

Son 30 yıldan bu yana Ç�n’de eğ�t�m reformu 
sürdürülmüş, bu reformla b�rl�kte b�l�m �nsanlarını 
yet�şt�rme tarzları yen�lenm�ş, eğ�t�m s�stem� reformu 
ve eğ�t�m yönet�m� s�stem� der�nleşt�r�l�p, uluslararası 
ölçeklerde eğ�t�m �şb�rl�ğ�ne g�d�lerek her türlü 
eğ�t�m mübadeles� güçlend�r� lm�ş, eğ�t�m�n 
gel�şmes�n� ve yen�den üretme s�stemler�n� 
engelley�c� olgular ortadan kaldırılmıştır.

2009 yılında Ç�n’de genel l�sans öğret�m� yapan 
kurum sayısı  2,305’t�r (ün�vers�te düzey�nde 1,090, 
yükseköğret�m kurumu düzey�nde 1,215 olmak 
üzere). Çalışan kes�me yönel�k ün�vers�te düzey�nde 
yükseköğret�m yapan kurum sayısı 384, özel 
sektörde yükseköğret�m yapan resm� kurum sayısı 
812’d�r (Prof. Dr. Balcı, S. ve Wu, 2011, s.1867-1875).
2010 yılı �t�bar�yle, yükseköğret�mde eğ�t�m gören 
öğrenc� sayısı toplam 21,446,600; çalışan kes�mden 
yüksek eğ�t�m alan öğrenc� sayısı 5,413,500’dür. 
Sanal ortamdan uzaktan yüksek eğ�t�m alan öğrenc� 
sayısı 4,172,700’dür. 

Ün�vers�te öğret�m� parasızdır. Ders k�tapları, sağlık 
h�zmetler�, yurtta kalma �ç�n ücret alınmaz. Ç�n Halk 
Cumhur�yet�n�n Eğ�t�m Reformunda (2010-2020) 
bel�rt�ld�ğ� g�b�, 2009 yılında 29.79 m�lyon, 2015 
yılında 33.5 m�lyon öğrenc� ve 2020 yılında �se 35.5 
m�lyon öğrenc� kaydı planlanmıştır.

Yükseköğren�m kurumları arasında ün�vers�teler�n 
yanı sıra b�l�m ve mühend�sl�k, tarım, ormancılık, tıp, 
öğretmenl�k, Ç�nce, mal�ye ve ekonom�, s�yasal 
b�lg�ler ve hukuk, beden eğ�t�m�, güzel sanatlar ve 
etn�k araştırmalar g�b� alanlarda uzmanlaşan 
kurumlar ve yüksekokullar bulunmaktadır. 1979 �le 
1995 arasındak� dönemde toplam fakülte ve daha 
kısa sürel� yüksek okullardan mezun olanların sayısı, 
bundan öncek� 30 yılda (1949-1978) mezun olanların 
sayısına göre 2.6 kat artarak 7,667,000'e ulaşmıştır. 

Ç�n'dek� en tanınmış ün�vers�teler arasında Be�j�ng 
Ün�vers�tes� ,  Ojnghua Ün�vers�tes� ,  Fudan 
Ün�vers�tes�, Nanka� Ün�vers�tes�, Ç�n B�l�m ve 
Teknoloj� Ün�vers�tes� ve Nanj�ng Ün�vers�tes� 
bulunmaktadır. Ün�vers�telerdek� l�sans öğret�m� 
süres� normal olarak dört yıl olmakla b�rl�kte fen, 
mühend�sl�k veya tıp dallarındak� öğren�m beş yıl 
sürmekted�r.
(http://rdb.meb.gov.tr/yay�nlar/%C3%87�n%20E%C4
%9F�t�m%20S�stem�.pdf)

Meslek� eğ�t�m veren fakülteler�n çoğu üç yıllık, 
küçük b�r bölümü de �k� yıllıktır. 1950'ler�n başında 
215 farklı alanda eğ�t�m ver�l�rken 1960'ların başında 
bu sayı 627'ye yükselm�şt�r. 1980'lerden sonra 
s�stem g�derek yen�den düzenlenm�ş ve ıslah 
ed�lm�şt�r. Mal�ye ve ekonom� �le ekonom� �dares� 
alanındak� dersler yanısıra elektron�k teknoloj�s�, 
b�lg�sayar, enerj� kaynakları, çevre, malzeme b�l�m�, 
b�yoloj�k teknoloj�, tıbb� tedav� teknoloj�s�, hafif 
sanay� ve gıda ve yabancı d�l g�b� çok sayıda önem 
kazanan teknoloj�, branşlar arası programlar ve ötek� 
ac�l �ht�yaç duyulan alanlardak� dersler takv�ye 
ed�lm�şt�r (http://rdb.meb.gov.tr/yay�nlar/%C3%87�n 
%20E%C4%9F�t�m%20S�stem�.pdf).

Ün�vers�teler ve fakülteler, adayları ulusal düzeyde 
b�rleşt�r�lm�ş g�r�ş sınavları �le seçmekted�rler. 
Öğrenc�ler, sınav sonuçları ve sağlık durumlarına 
göre bel�rl� b�r okula g�r�ş hakkını kazanmakta ayrıca 
öğrenc� ler �n  k �ş �se l  terc �h ler �  de d �kkate 
alınmaktadır. Ç�n Ün�vers�te G�r�ş Sınavında puanlar, 
konu başına ver�len yüzdelerle bel�rlen�r, sınavda 
alınab�lecek en yüksek puan 500'dür. B�r ün�vers�te 
ya da öğretmen kolej�ne g�rmek �ç�n gerekl� asgar� 
puan 280 -370 arasında değ�şmekted�r. 

Günümüzde, devlet hala �lke olarak tanımlanan 
sınır lar �ç�nde ün�vers�te mezunları  �ç�n �ş 
bulunmasından sorumludur. Devlet, çalışma 
b�r�mler� ve okulların �şgücü arzı ve taleb�n� koord�ne 
etmek ve ün�vers�te mezunlarının �st�hdam ed�lmes� 
�ç�n uygulanab�l�r planlar oluşturmak �ç�n �şb�rl�ğ� 
yapmalarını öngören b�r pol�t�ka uygulamaktadır. 
Çalışma b�r�mler� ve mezunların kend� başlarına 
�st�hdam planları yapmaları da genell�kle rastlanılan 
b�r durumdur.

Ç�n, b�r  serbest p�yasa ekonom�s� s�stem� 
oluştururken, aynı zamanda yükseköğren�m 
s�stem�ndek� reform sürec�n� hızlandırmakta, hala 
makro düzeyde devlet tarafından b�r genel plan 
çerçeves�nde �dare ed�l�rken yükseköğren�m 
kurumlarını topluma daha yakın hale get�ren, 
okullara eğ�t�m�n �dares�nde özerkl�k veren b�r 
s�stem� oluşturmak ve daha mükemmel hale 
get�rmek �ç�n gayret göstermekted�r
 (http://rdb.meb.gov.tr/yay�nlar/%C3%87�n%20E%C4
%9F�t�m%20S�stem�.pdf). 

L�sansüstü öğrenc�ler genell�kle çalışmalarını 
yükseköğren�m kurumları, Ç�n B�l�mler Akadem�s�, 
Ç�n Sosyal B�l�mler Akadem�s� ve ötek� araştırma 
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kuruluşlarında sürdürmekted�rler. Akadem�k derece 
s�stem� 1979 yılından bu yana uygulanmaktadır. 
1980'de Devlet Konsey�, "Akadem�k Derece 
Yönetmel�ğ�n�" yayınlamış ve çeş�tl� alanlardan 
tanınmış öğret�m üyeler�nden oluşan "Akadem�k 
Derece Kom�tes�’n� kurmuştur, ün�vers�te d�ploması 
�le mastır ve doktora dereceler�, Devlet Konsey� 
tarafından yetk�l� kılınan okullar ve b�l�msel araştırma 
kurumları tarafından ver�lmekted�r (ICAS Handbook 
Volume I, 2005, p.18). Şek�l 17’de Ç�n Halk 
Cumhur�yet� yükseköğret�mde ün�vers�te ve kolej 
eğ�t�m� yer almaktadır.

Tablo 17:  Yükseköğret�m- Ün�vers�te ve Kolej s�stem�

Benke Programı (benke- ): Tam zamanlı 4 yıllık derece programıdır.-本科
Zhuanke Programı(zhuanke- ): Derecesi olmayan 3 yıllık kısa sureli kolej programıdır.专科
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F- ÖĞRETMEN EĞİTİMİ 

Ç�n Halk Cumhur�yet� eğ�t�m s�stem�nde 1985 yılında 
devlet tarafından oluşturulan yasa �le yerel 
yönet�mlere temel eğ�t�m ve öğret�mde söz hakkı 
almaları yönünde yetk�ler ver�lm�şt�r. Yan� Ç�n'de 
eğ�t�m s�stem� günümüzde yerel b�r özell�k serg�ler. 
Ç�n merkez kom�tes� ve Devlet Konsey� tarafından 
1999 yılında yayınlanan b�r b�ld�r� �le eğ�t�m kal�tes�n� 
tamamıyla destekleyen ve eğ�t�m alanındak� reform 
çalışmalarını der�nleşt�ren b�r s�steme geç�ld�ğ� 
duyurulmuştur. Bu doğrultuda gel�şen eğ�t�m s�stem� 
�çer�s�nde ülkede öğretmen olmak �ç�n çeş�tl� 
alternat�f okul ve durumlar mevcuttur. Öğretmen 
yet�şt�rmek �ç�n sadece eğ�t�m fakülteler� görevl� 
değ�ld�r (Polat ve Arabacı, 2012, p.80)

31 Ek�m 1993'te yapılan 8. Ulusal Halk Kongre's�n�n 4. 
oturumunda kabul ed�len, sıra no.45 olarak 1 Ocak 
1994 tar�h�nde Resm� Gazetede yayınlanan 
Öğretmen Kanunu �le öğretmenler�n öğretmenl�k 
meslek� ve çalışma esasları �le �lg�l� olarak yasal 
çerçeves� bel�rlenm�şt�r.

İlkokul, ortaokul ve l�se öğretmen� olab�lmek �ç�n 
öğretmen kolejler�, normal ün�vers�te veya l�sans 
yanında yüksek l�sans yapmak gerekmekted�r. 
Ayrıca, öğretmen olab�lmek �ç�n, merkez� hükümet 
tarafından düzenlenen sınavda başarılı olunması 
gerek�r
 (http://rdb.meb.gov.tr/yay�nlar/%C3%87�n%20E%C4
%9F�t�m%20S�stem�.pdf).

Ç�n Halk Cumhur�yet�ndek� öğretmenler�n n�tel�kler� 
�le �lg�l� olarak çok c�dd� sıkıntılar yaşanmaktadır. Son 
zamanlarda öğretmenler�n toplumdak� saygıda da 
büyük düşüklükler yaşanmıştır. Özell�kle öğretmen 
maaşları çok düşük sev�yeded�r. Ancak son 
zamanlarda eğ�t�me ver�len önemle öğretmenler�n 
kend�ler�n� yet�şt�rmede özell�kle uzaktan eğ�t�m yolu 
ve bazı ün�vers�teler h�zmet �ç� programları �le 
öğretmen kal�tes� arttırılmaya çalışılmaktadır (ICAS 
Handbook Volume I, 2005, p.21). Öğretmen 
yeterl�l�kler� ve eğ�t�m çalışma süreler� Tablo 18’de 
ver�lm�şt�r.

Tablo 17:  Eğ�t�m Kademeler�ne Göre Öğretmen Olab�lmes� 
                 İç�n Mezun Olacağı Eğ�t�m Kurumları

İlkokul 
Öğretmenliği İçin  

 
3-4 yıllık öğretmen kolejleri 

Ortaokul 
Öğretmenliği İçin  

 

4 yıllık öğretmen koleji veya 
normal üniversite  

Lise Öğretmenliği İçin 4 yıllık öğretmen koleji veya 
normal üniversite  

Bazı Lise 
Öğretmenliği İçin  Yüksek Lisans 
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Devlet Konsey� ülkede eğ�t�mden genel anlamda 
sorumludur. K�m� bölgelerde yerel unsurlarında 
devlete bağlı okullara katkıları olmaktadır. Eğ�t�mde 
genel olarak merkez� b�r yapı görülür. 3-4 yıllık 
öğretmen kolejler�, 4 yıllık öğretmen kolej� veya 
normal ün�vers�te, Pedagoj� Yüksek L�sans eğ�t�m� 
veren eğ�t�m fakülteler� Ülke genel�nde b�r sınav 
uygulanmaktadır. Genel sınavda alınab�lecek 
maks�mum puan 500 dür. Öğretmen olab�lmek �ç�n 
herhang� b�r koleje ya da ün�vers�teye başvuruda bu 
sınavdan en az 280-370 arasında b�r puan alınması 

gerek�r. Sınavın yapısı daha çok ortaöğret�m 
müfredatına yönel�k b�r şek�lded�r. Ç�n'de öğretmen 
okullarında ücrets�z eğ�t�m yapılmaktadır (Polat ve 
Arabacı, 2012, p.82).

İlkokul ve anaokulunda kıdeml� �lkokul öğretmenler, 
b�r�nc� �k�nc� ve üçüncü derece öğretmenler görev 
almaktadır. Genel ortaokulda �se kıdeml�, b�r�nc�, 
�k�nc� ve üçüncü derece l�se öğretmenler� görev 
yapmaktadır. Meslek� okulda �se meslek� konulara 
hak�m kıdeml� uygulama rehber öğretmenler�nce 

Tablo 18.  Öğretmen yeterl�l�kler� ve eğ�t�m çalışma süreler�

Belge/Ehliyet Başvuru/Kabul Çalışmanın 
Uzunluğu 

Toplam 
Yıl Erişim Açıklama Seviyesi 

Okul öncesi 
Öğretmen 

Yeterlilikleri  

İlkokuldan 
mezun olmak 3 veya 4 Yıl  9 veya 10 

Yıl  

Okul öncesi 
öğretmenliği 

istihdamı 

Bu tip program 
1966 yılın sonuna 
kadar devam etti. 
1966 sonrası 
anaokulu 
öğretmen 
okullarında kabul 
şartı 10'uncu sınıfa 
yükseltildi. 

9 veya 10 
sınıf 

Okul öncesi 
Öğretmen 

Yeterlilikleri  

Ortaöğretim I. 
Kademede 

Mezun Olmak 
3 veya 4 Yıl  12 veya 

13 Yıl  

Okul öncesi 
öğretmenliği 

istihdamı 
 Ortaöğretim 

Mezunu 

İlkokul Öğretmen 
Yeterlilikleri  

Ortaöğretim I. 
Kademede 

Mezun Olmak 
3 veya 4 Yıl  12 veya

13 Yıl 

İlkokul 
öğretmenliği 

istihdamı 

Normal okullarda 
sunulmakta. 

Ortaöğretim 
Mezunu 

İlkokul Öğretmen 
Yeterlilikleri  

Ortaöğretim I. 
Kademede 

Mezun Olmak 
2 Yıl  14 Yıl  İstihdam 

Yukarıdaki
açıklamada 
belirtildiği gibi bu 
hala Çin eğitim 
otoriteleri 
tarafından orta 
düzey eğitim 
kabul edilir  

Kolej 
Diploması 

Ortaöğretim I. 
Kademe 

Öğretmenliği 
Diploması 

Ortaöğretim II. 
Kademede 
Mezun olup 

NCEE‘yi 
başarmak 

2 veya   
3 Yıl 

14 veya 
15 Yıl  İstihdam 

Program uzman 
öğretmen 
okullarda veya 
kolejlerde 
sunulmaktadır. 
Alt ortaokul ve 
öğretim deneyimi 
tamamlanan 
okulların bazı 
adaylar kabul 
edilebilir.  

Kolej 
Diploması 

Ortaöğretim II. 
kademe için Lisans 

Derecesi 

Ortaöğretim II. 
Kademede 
Mezun olup 

NCEE‘yi 
başarmak ve 

25 yaş altı 

4 Yıl  16 Yıl  İstihdam 
İleri Çalışma 

İleri ortaöğretim 
için bu tür 
programları 
üniversiteler veya 
kolejler 
düzenlemektedir.  

Kolej 
Diploması 

veya Lisans 
derecesi 
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F- ÖĞRETMEN EĞİTİMİ 

Ç�n Halk Cumhur�yet� eğ�t�m s�stem�nde 1985 yılında 
devlet tarafından oluşturulan yasa �le yerel 
yönet�mlere temel eğ�t�m ve öğret�mde söz hakkı 
almaları yönünde yetk�ler ver�lm�şt�r. Yan� Ç�n'de 
eğ�t�m s�stem� günümüzde yerel b�r özell�k serg�ler. 
Ç�n merkez kom�tes� ve Devlet Konsey� tarafından 
1999 yılında yayınlanan b�r b�ld�r� �le eğ�t�m kal�tes�n� 
tamamıyla destekleyen ve eğ�t�m alanındak� reform 
çalışmalarını der�nleşt�ren b�r s�steme geç�ld�ğ� 
duyurulmuştur. Bu doğrultuda gel�şen eğ�t�m s�stem� 
�çer�s�nde ülkede öğretmen olmak �ç�n çeş�tl� 
alternat�f okul ve durumlar mevcuttur. Öğretmen 
yet�şt�rmek �ç�n sadece eğ�t�m fakülteler� görevl� 
değ�ld�r (Polat ve Arabacı, 2012, p.80)

31 Ek�m 1993'te yapılan 8. Ulusal Halk Kongre's�n�n 4. 
oturumunda kabul ed�len, sıra no.45 olarak 1 Ocak 
1994 tar�h�nde Resm� Gazetede yayınlanan 
Öğretmen Kanunu �le öğretmenler�n öğretmenl�k 
meslek� ve çalışma esasları �le �lg�l� olarak yasal 
çerçeves� bel�rlenm�şt�r.

İlkokul, ortaokul ve l�se öğretmen� olab�lmek �ç�n 
öğretmen kolejler�, normal ün�vers�te veya l�sans 
yanında yüksek l�sans yapmak gerekmekted�r. 
Ayrıca, öğretmen olab�lmek �ç�n, merkez� hükümet 
tarafından düzenlenen sınavda başarılı olunması 
gerek�r
 (http://rdb.meb.gov.tr/yay�nlar/%C3%87�n%20E%C4
%9F�t�m%20S�stem�.pdf).

Ç�n Halk Cumhur�yet�ndek� öğretmenler�n n�tel�kler� 
�le �lg�l� olarak çok c�dd� sıkıntılar yaşanmaktadır. Son 
zamanlarda öğretmenler�n toplumdak� saygıda da 
büyük düşüklükler yaşanmıştır. Özell�kle öğretmen 
maaşları çok düşük sev�yeded�r. Ancak son 
zamanlarda eğ�t�me ver�len önemle öğretmenler�n 
kend�ler�n� yet�şt�rmede özell�kle uzaktan eğ�t�m yolu 
ve bazı ün�vers�teler h�zmet �ç� programları �le 
öğretmen kal�tes� arttırılmaya çalışılmaktadır (ICAS 
Handbook Volume I, 2005, p.21). Öğretmen 
yeterl�l�kler� ve eğ�t�m çalışma süreler� Tablo 18’de 
ver�lm�şt�r.

Tablo 17:  Eğ�t�m Kademeler�ne Göre Öğretmen Olab�lmes� 
                 İç�n Mezun Olacağı Eğ�t�m Kurumları

İlkokul 
Öğretmenliği İçin  

 
3-4 yıllık öğretmen kolejleri 

Ortaokul 
Öğretmenliği İçin  

 

4 yıllık öğretmen koleji veya 
normal üniversite  

Lise Öğretmenliği İçin 4 yıllık öğretmen koleji veya 
normal üniversite  

Bazı Lise 
Öğretmenliği İçin  Yüksek Lisans 
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Devlet Konsey� ülkede eğ�t�mden genel anlamda 
sorumludur. K�m� bölgelerde yerel unsurlarında 
devlete bağlı okullara katkıları olmaktadır. Eğ�t�mde 
genel olarak merkez� b�r yapı görülür. 3-4 yıllık 
öğretmen kolejler�, 4 yıllık öğretmen kolej� veya 
normal ün�vers�te, Pedagoj� Yüksek L�sans eğ�t�m� 
veren eğ�t�m fakülteler� Ülke genel�nde b�r sınav 
uygulanmaktadır. Genel sınavda alınab�lecek 
maks�mum puan 500 dür. Öğretmen olab�lmek �ç�n 
herhang� b�r koleje ya da ün�vers�teye başvuruda bu 
sınavdan en az 280-370 arasında b�r puan alınması 

gerek�r. Sınavın yapısı daha çok ortaöğret�m 
müfredatına yönel�k b�r şek�lded�r. Ç�n'de öğretmen 
okullarında ücrets�z eğ�t�m yapılmaktadır (Polat ve 
Arabacı, 2012, p.82).

İlkokul ve anaokulunda kıdeml� �lkokul öğretmenler, 
b�r�nc� �k�nc� ve üçüncü derece öğretmenler görev 
almaktadır. Genel ortaokulda �se kıdeml�, b�r�nc�, 
�k�nc� ve üçüncü derece l�se öğretmenler� görev 
yapmaktadır. Meslek� okulda �se meslek� konulara 
hak�m kıdeml� uygulama rehber öğretmenler�nce 

Tablo 18.  Öğretmen yeterl�l�kler� ve eğ�t�m çalışma süreler�

Belge/Ehliyet Başvuru/Kabul Çalışmanın 
Uzunluğu 

Toplam 
Yıl Erişim Açıklama Seviyesi 

Okul öncesi 
Öğretmen 

Yeterlilikleri  

İlkokuldan 
mezun olmak 3 veya 4 Yıl  9 veya 10 

Yıl  

Okul öncesi 
öğretmenliği 

istihdamı 

Bu tip program 
1966 yılın sonuna 
kadar devam etti. 
1966 sonrası 
anaokulu 
öğretmen 
okullarında kabul 
şartı 10'uncu sınıfa 
yükseltildi. 

9 veya 10 
sınıf 

Okul öncesi 
Öğretmen 

Yeterlilikleri  

Ortaöğretim I. 
Kademede 

Mezun Olmak 
3 veya 4 Yıl  12 veya 

13 Yıl  

Okul öncesi 
öğretmenliği 

istihdamı 
 Ortaöğretim 

Mezunu 

İlkokul Öğretmen 
Yeterlilikleri  

Ortaöğretim I. 
Kademede 

Mezun Olmak 
3 veya 4 Yıl  12 veya

13 Yıl 

İlkokul 
öğretmenliği 

istihdamı 

Normal okullarda 
sunulmakta. 

Ortaöğretim 
Mezunu 

İlkokul Öğretmen 
Yeterlilikleri  

Ortaöğretim I. 
Kademede 

Mezun Olmak 
2 Yıl  14 Yıl  İstihdam 

Yukarıdaki
açıklamada 
belirtildiği gibi bu 
hala Çin eğitim 
otoriteleri 
tarafından orta 
düzey eğitim 
kabul edilir  

Kolej 
Diploması 

Ortaöğretim I. 
Kademe 

Öğretmenliği 
Diploması 

Ortaöğretim II. 
Kademede 
Mezun olup 

NCEE‘yi 
başarmak 

2 veya   
3 Yıl 

14 veya 
15 Yıl  İstihdam 

Program uzman 
öğretmen 
okullarda veya 
kolejlerde 
sunulmaktadır. 
Alt ortaokul ve 
öğretim deneyimi 
tamamlanan 
okulların bazı 
adaylar kabul 
edilebilir.  

Kolej 
Diploması 

Ortaöğretim II. 
kademe için Lisans 

Derecesi 

Ortaöğretim II. 
Kademede 
Mezun olup 

NCEE‘yi 
başarmak ve 

25 yaş altı 

4 Yıl  16 Yıl  İstihdam 
İleri Çalışma 

İleri ortaöğretim 
için bu tür 
programları 
üniversiteler veya 
kolejler 
düzenlemektedir.  

Kolej 
Diploması 

veya Lisans 
derecesi 
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ver�lmekted�r. Bu öğretmenler, b�r�nc�, �k�nc� ve 
üçüncü derece kıdemle uygulama rehber 
öğretmenler� olarak meslek� konularda eğ�t�m 
vermekted�rler. Merkez� hükümet düzenlemeler�ne 
göre, okullar öğretmenler�n� yönetmek �ç�n yetk�l� 
bulunmaktadır. Merkez� hükümet öğretmenler�n 
�st�hdamı �le �lg�l� sorumlu olup, her öğretmen adayı 
sıkı b�r merkez� sınavdan sonra �şe başvura-
b�lmekted�r. Merkez� hükümet çeş�tl� yıllarda değ�ş�k 
okullara kotalar uygularlar, öğretmenler� �se 
otor�ten�n yetk�lend�rd�ğ� kurumlarca sınava alınıp 
atamasını yaparlar (UNESCO-IBE, 2010).

Mevcut mevzuatlara göre öğretmen olab�lmek �ç�n;

Ÿ Ç�n vatandaşı olmak: Etn�k köken�,  c�ns�yet� vb. 
bakılmaksızın meslek� ve öğretmen gereks�n-
�mler� �le �lg�l� yeterl�l�ğe sah�p olmak.

Ÿ Et�k gereks�n�mler�: Öğretmen yeterl�l�k sert�fikası 
�le b�rl�kte, ülkedek� sosyal�st eğ�t�m pol�t�kaları ve 
�deoloj�s�ne sah�p olmalıdır.

Ÿ Akadem�k gereks�n�mler�: Farklı kademelerdek� 
öğretmenler�n n�tel�kler�n�n aşağıda bel�rlen-
m�şt�r. Bunlar; Anaokulu- kreş� ve okul önces� 
öğretmenl�k �ç�n çocuk okulunda mezun olmak, 
�lkokul öğretmenl�ğ� �ç�n genel l�se veya üstü b�r 
okul,  ortaokul (genel ve meslek� ortaokul) �k� yıl 
veya üstü meslek yüksekokulu, kolej veya üstü 
okullarda, ortaöğret�m (genel ve meslek l�seler�) 
�ç�n normal kolej, ün�vers�teler veya 4 yıllık 
kolejlerde mezun olmak.

Ÿ Eğ�t�m ve öğret�m becer�ler�: Eğ�t�m pedagoj�k 
dersler� almak.

Ç�n Halk Cumhur�yet�, farklı türlerde ve farklı 
düzeylerde temel eğ�t�m�n �ht�yaçlarını karşılayan 
öğretmen eğ�t�m s�stem�n� kurmuştur. Ç�n'de 
öğretmen eğ�t�m�, h�zmet önces� ve h�zmet �ç� eğ�t�m 
olmak üzere �k� kısımdan oluşmaktadır. H�zmet 
önces� eğ�t�m� ün�vers�teler ve kolejler g�b� dört yıllık 
eğ�t�m kurumları, h�zmet �ç� eğ�t�m� �se eğ�t�m 
enst�tüler� ve öğretmenlere yönel�k h�zmet �ç� eğ�t�m 
okulları tarafından ver�lmekted�r. H�zmet �ç� eğ�t�m 
telev�zyon, mektup, uydu ve akşam okulları �le 
ver�lmekted�r. Sınıf ve branş öğretmenler�n�n h�zmet 
�ç� eğ�t�m�, derecel� ve dereces�z olmak üzere �k�ye 
ayrılmıştır. Derecel� eğ�t�mde, h�zmet �ç� eğ�t�m�n� 
tamamlayan öğretmenlere akadem�k �t�barı olan 
sert�fikalar ver�lmekted�r. Dereces�z eğ�t�m �se 
sü rek l �  eğ � t �m �n  en  öneml �  pa rças ı  o lup 
öğretmenler�n sürekl� kend�ler�n� �y�leşt�rmes�ne 
yönel�k b�r programdır (Sezg�n,  2008, s.75-76).

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m kuruluşları 
devlet tarafından bel�rlenen �st�hdam ed�lecek 
öğretmen sayısındak� yıllık kotalara göre eğ�t�m 
personel�n�n seç�m�n� yapılmaktadır. Ç�n’de 
öğretmenler �ç�n profesyonel unvan s�stem� 
(UNESCO-UNEVOC, 2015). Özel okullardak� 
öğretmenl�k poz�syonları: okutman, kıdeml� 
okutman, yardımcı okutman, öğretmen

Ÿ Kal�fiye �şç� okullarındak� kültürel ve tekn�k 
teor�ler �le �lg�l� öğretmen poz�syonları: kıdeml� 
okutman, okutman, yardımcı okutman, öğretmen

Ÿ Kal�fiye �şç� okullarında ve meslek� ortaokul-
lardak� uygulama rehber öğretmenler: kıdeml� 
uygulama rehber öğretmen�, b�r�nc� derece 
uygulama rehber öğretmen, �k�nc� ve üçüncü 
derece uygulama rehber öğretmen�

Öğretmenler �le �lg�l� yeterl�l�k s�stem� yasal olarak 
formülleşt�r�lm�şt�r. Kanun unvanları, öğretmenler�n 
yeterl�l�kler� �le �lg�l� uygulama alanını, farklı 
öğretmen türler� �le �lg�l� talepler�, her b�r öğretmen 
yeterl�l�ğ� �le �lg�l� sınavları, öğretmen yeterl�l�kler� ve 
yasal olarak kabul ed�leb�l�rl�kler� �le �lg�l� onayı 
bel�rlemekted�r.

Eğ�t�mc� türü �le �lg�l� olarak meslek� ve tekn�k eğ�t�m 
ve öğret�mde öğretmenl�k sert�fikası alab�lmek �ç�n 
gerekenler:

Ÿ Ortaokul öğretmenl�ğ� ve temel meslek� 
okullardak� genel akadem�k ve özel dersler �le 
�lg�l� öğretmenl�k: �k� veya üç yıllık yüksek-
okullardan veya d�ğer kolejlerden mezun olmak

Ÿ L�se öğretmenler� ve meslek l�seler�ndek� genel 
akadem�k ve özel dersler �le �lg�l� öğretmenl�k: 
normal kolejlerden, ün�vers�telerden veya 4 yıllık 
kolejlerden mezun olmak

Ÿ Farklı sev�yelerde ve türlerde yet�şk�n eğ�t�m� 
öğretmenler�: yükseköğren�m kurumlarından 
veya l�selerden mezun olmak

Öğretmen eğ�t�m� farklı �dar� organların sorumlu-
luğundadır. Eğ�t�m kurumları s�stemat�k olarak eğ�t�m 
faal�yetler�n� organ�ze eden,  eğ�t�m faal�yetler�n� ve 
araştırmalarını yöneten ve profesyonel rehberl�k 
veren organlar �le �şb�rl�ğ� �ç�nded�r. Öğretmenler�n 
çalıştığı okullar öğretmen eğ�t�m� �le �lg�l� başlıca 
yerlerd�r. Bu okullar s�stemat�k da�m� ve etk�l� eğ�t�m 
�ç�n zamanı ve gerekl� materyaller� vermek 
zorundadır. Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m 
kurumlarındak� öğretmenler�n her yıl b�r aylarını veya 
her �k� yılda �k� aylarını sanay�de geç�rmeler� 
gerekmekted�r. Pek çok okul aynı zamanda 
sanay�de çalışan öğretmenler� yarı-zamanlı olarak 
�st�hdam etmekted�r (UNESCO-UNEVOC, 2015).

Hong Kong Ç�n Özel İdar� Bölges�
Öğretmen olmak �steyenler Eğ�t�m Tüzüğünde 
kayıtlı öğretmen veya l�sanslı öğretmen olarak 
kayded�lmek zorundadır. Öncel�k Eğ�t�m Tüzüğünde 
yer alan Öğretmenl�k yeterl�l�kler� kabul ed�lm�ş olan 
öğretmenler�nd�r  (UNESCO-UNEVOC, 2015).

Hong Kong yen� öğretmenler�n b�r alana �laveten 
profesyonel eğ�t�m almalarını sağlamak �ç�n uzun 
vadel� b�r pol�t�ka planlamaktadır.
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Hong Kong’da öğretmen yet�şt�ren başlıca kuruluş 
Hong Kong Eğ�t�m Enst�tüsüdür. Öğretmen 
eğ�t�m�n�n kal�tes�n� artırmayı hedefler. Profesyonel 
ve meslek� eğ�t�m� kapsayan gen�ş b�r program 
vermekted�r.

Öğretmen eğ�t�m� veren d�ğer kuruluşlar Hong Kong 
Bapt�st Ün�vers�tes�. Hong Kong Ç�n Ün�vers�tes� ve 
Hong Kong Ün�vers�tes�d�r. Bunların heps� h�zmet 
önces� ve h�zmet �ç� eğ�t�m vermekted�r.

Öğretmen Eğ�t�m� ve Yeterl�l�ğ� İdar� Kom�tes� 
aşağıdak�ler� şart koşmaktadır (UNESCO-UNEVOC, 
2015);

Dereceler�ne ve kapas�teler�ne bakılmaksızın bütün 
öğretmenler üç yıllık b�r dönem �çer�s�nde 150 
günden az olmamak üzere Sürekl� Profesyonel 
Gel�ş�m faal�yetler�ne katılmalıdır.

• 3 personel gel�ş�m günü Sürekl� Profesyonel 
Gel�ş�m gerekl�l�kler�n� tanıtmakla geçecekt�r.

Hong Kong Öğretmen Merkez� 1989 yılında 
öğretmenler�n sürekl� profesyonel gel�ş�m�n� 
sağ lamak  amac ıy la  ku ru lmuş tu r.  Merkez 
öğretmenlere �y� uygulamaları değ�ş-tokuş etme, 
derslere, sem�nerlere ve kurslara katılma, yen� 
öğret�m metotları keşfetme ve eğ�t�m konusunda 
b�lg�ler�n� gel�şt�rme fırsatları vermekted�r.

Ç�n'de bütün öğretmenler, part� tarafından organ�ze 
ed�len "Öğretmenler B�rl�ğ�’n�n üyes�d�r.
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ver�lmekted�r. Bu öğretmenler, b�r�nc�, �k�nc� ve 
üçüncü derece kıdemle uygulama rehber 
öğretmenler� olarak meslek� konularda eğ�t�m 
vermekted�rler. Merkez� hükümet düzenlemeler�ne 
göre, okullar öğretmenler�n� yönetmek �ç�n yetk�l� 
bulunmaktadır. Merkez� hükümet öğretmenler�n 
�st�hdamı �le �lg�l� sorumlu olup, her öğretmen adayı 
sıkı b�r merkez� sınavdan sonra �şe başvura-
b�lmekted�r. Merkez� hükümet çeş�tl� yıllarda değ�ş�k 
okullara kotalar uygularlar, öğretmenler� �se 
otor�ten�n yetk�lend�rd�ğ� kurumlarca sınava alınıp 
atamasını yaparlar (UNESCO-IBE, 2010).

Mevcut mevzuatlara göre öğretmen olab�lmek �ç�n;

Ÿ Ç�n vatandaşı olmak: Etn�k köken�,  c�ns�yet� vb. 
bakılmaksızın meslek� ve öğretmen gereks�n-
�mler� �le �lg�l� yeterl�l�ğe sah�p olmak.

Ÿ Et�k gereks�n�mler�: Öğretmen yeterl�l�k sert�fikası 
�le b�rl�kte, ülkedek� sosyal�st eğ�t�m pol�t�kaları ve 
�deoloj�s�ne sah�p olmalıdır.

Ÿ Akadem�k gereks�n�mler�: Farklı kademelerdek� 
öğretmenler�n n�tel�kler�n�n aşağıda bel�rlen-
m�şt�r. Bunlar; Anaokulu- kreş� ve okul önces� 
öğretmenl�k �ç�n çocuk okulunda mezun olmak, 
�lkokul öğretmenl�ğ� �ç�n genel l�se veya üstü b�r 
okul,  ortaokul (genel ve meslek� ortaokul) �k� yıl 
veya üstü meslek yüksekokulu, kolej veya üstü 
okullarda, ortaöğret�m (genel ve meslek l�seler�) 
�ç�n normal kolej, ün�vers�teler veya 4 yıllık 
kolejlerde mezun olmak.

Ÿ Eğ�t�m ve öğret�m becer�ler�: Eğ�t�m pedagoj�k 
dersler� almak.

Ç�n Halk Cumhur�yet�, farklı türlerde ve farklı 
düzeylerde temel eğ�t�m�n �ht�yaçlarını karşılayan 
öğretmen eğ�t�m s�stem�n� kurmuştur. Ç�n'de 
öğretmen eğ�t�m�, h�zmet önces� ve h�zmet �ç� eğ�t�m 
olmak üzere �k� kısımdan oluşmaktadır. H�zmet 
önces� eğ�t�m� ün�vers�teler ve kolejler g�b� dört yıllık 
eğ�t�m kurumları, h�zmet �ç� eğ�t�m� �se eğ�t�m 
enst�tüler� ve öğretmenlere yönel�k h�zmet �ç� eğ�t�m 
okulları tarafından ver�lmekted�r. H�zmet �ç� eğ�t�m 
telev�zyon, mektup, uydu ve akşam okulları �le 
ver�lmekted�r. Sınıf ve branş öğretmenler�n�n h�zmet 
�ç� eğ�t�m�, derecel� ve dereces�z olmak üzere �k�ye 
ayrılmıştır. Derecel� eğ�t�mde, h�zmet �ç� eğ�t�m�n� 
tamamlayan öğretmenlere akadem�k �t�barı olan 
sert�fikalar ver�lmekted�r. Dereces�z eğ�t�m �se 
sü rek l �  eğ � t �m �n  en  öneml �  pa rças ı  o lup 
öğretmenler�n sürekl� kend�ler�n� �y�leşt�rmes�ne 
yönel�k b�r programdır (Sezg�n,  2008, s.75-76).

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m kuruluşları 
devlet tarafından bel�rlenen �st�hdam ed�lecek 
öğretmen sayısındak� yıllık kotalara göre eğ�t�m 
personel�n�n seç�m�n� yapılmaktadır. Ç�n’de 
öğretmenler �ç�n profesyonel unvan s�stem� 
(UNESCO-UNEVOC, 2015). Özel okullardak� 
öğretmenl�k poz�syonları: okutman, kıdeml� 
okutman, yardımcı okutman, öğretmen

Ÿ Kal�fiye �şç� okullarındak� kültürel ve tekn�k 
teor�ler �le �lg�l� öğretmen poz�syonları: kıdeml� 
okutman, okutman, yardımcı okutman, öğretmen

Ÿ Kal�fiye �şç� okullarında ve meslek� ortaokul-
lardak� uygulama rehber öğretmenler: kıdeml� 
uygulama rehber öğretmen�, b�r�nc� derece 
uygulama rehber öğretmen, �k�nc� ve üçüncü 
derece uygulama rehber öğretmen�

Öğretmenler �le �lg�l� yeterl�l�k s�stem� yasal olarak 
formülleşt�r�lm�şt�r. Kanun unvanları, öğretmenler�n 
yeterl�l�kler� �le �lg�l� uygulama alanını, farklı 
öğretmen türler� �le �lg�l� talepler�, her b�r öğretmen 
yeterl�l�ğ� �le �lg�l� sınavları, öğretmen yeterl�l�kler� ve 
yasal olarak kabul ed�leb�l�rl�kler� �le �lg�l� onayı 
bel�rlemekted�r.

Eğ�t�mc� türü �le �lg�l� olarak meslek� ve tekn�k eğ�t�m 
ve öğret�mde öğretmenl�k sert�fikası alab�lmek �ç�n 
gerekenler:

Ÿ Ortaokul öğretmenl�ğ� ve temel meslek� 
okullardak� genel akadem�k ve özel dersler �le 
�lg�l� öğretmenl�k: �k� veya üç yıllık yüksek-
okullardan veya d�ğer kolejlerden mezun olmak

Ÿ L�se öğretmenler� ve meslek l�seler�ndek� genel 
akadem�k ve özel dersler �le �lg�l� öğretmenl�k: 
normal kolejlerden, ün�vers�telerden veya 4 yıllık 
kolejlerden mezun olmak

Ÿ Farklı sev�yelerde ve türlerde yet�şk�n eğ�t�m� 
öğretmenler�: yükseköğren�m kurumlarından 
veya l�selerden mezun olmak

Öğretmen eğ�t�m� farklı �dar� organların sorumlu-
luğundadır. Eğ�t�m kurumları s�stemat�k olarak eğ�t�m 
faal�yetler�n� organ�ze eden,  eğ�t�m faal�yetler�n� ve 
araştırmalarını yöneten ve profesyonel rehberl�k 
veren organlar �le �şb�rl�ğ� �ç�nded�r. Öğretmenler�n 
çalıştığı okullar öğretmen eğ�t�m� �le �lg�l� başlıca 
yerlerd�r. Bu okullar s�stemat�k da�m� ve etk�l� eğ�t�m 
�ç�n zamanı ve gerekl� materyaller� vermek 
zorundadır. Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve öğret�m 
kurumlarındak� öğretmenler�n her yıl b�r aylarını veya 
her �k� yılda �k� aylarını sanay�de geç�rmeler� 
gerekmekted�r. Pek çok okul aynı zamanda 
sanay�de çalışan öğretmenler� yarı-zamanlı olarak 
�st�hdam etmekted�r (UNESCO-UNEVOC, 2015).

Hong Kong Ç�n Özel İdar� Bölges�
Öğretmen olmak �steyenler Eğ�t�m Tüzüğünde 
kayıtlı öğretmen veya l�sanslı öğretmen olarak 
kayded�lmek zorundadır. Öncel�k Eğ�t�m Tüzüğünde 
yer alan Öğretmenl�k yeterl�l�kler� kabul ed�lm�ş olan 
öğretmenler�nd�r  (UNESCO-UNEVOC, 2015).

Hong Kong yen� öğretmenler�n b�r alana �laveten 
profesyonel eğ�t�m almalarını sağlamak �ç�n uzun 
vadel� b�r pol�t�ka planlamaktadır.
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Hong Kong’da öğretmen yet�şt�ren başlıca kuruluş 
Hong Kong Eğ�t�m Enst�tüsüdür. Öğretmen 
eğ�t�m�n�n kal�tes�n� artırmayı hedefler. Profesyonel 
ve meslek� eğ�t�m� kapsayan gen�ş b�r program 
vermekted�r.

Öğretmen eğ�t�m� veren d�ğer kuruluşlar Hong Kong 
Bapt�st Ün�vers�tes�. Hong Kong Ç�n Ün�vers�tes� ve 
Hong Kong Ün�vers�tes�d�r. Bunların heps� h�zmet 
önces� ve h�zmet �ç� eğ�t�m vermekted�r.

Öğretmen Eğ�t�m� ve Yeterl�l�ğ� İdar� Kom�tes� 
aşağıdak�ler� şart koşmaktadır (UNESCO-UNEVOC, 
2015);

Dereceler�ne ve kapas�teler�ne bakılmaksızın bütün 
öğretmenler üç yıllık b�r dönem �çer�s�nde 150 
günden az olmamak üzere Sürekl� Profesyonel 
Gel�ş�m faal�yetler�ne katılmalıdır.

• 3 personel gel�ş�m günü Sürekl� Profesyonel 
Gel�ş�m gerekl�l�kler�n� tanıtmakla geçecekt�r.

Hong Kong Öğretmen Merkez� 1989 yılında 
öğretmenler�n sürekl� profesyonel gel�ş�m�n� 
sağ lamak  amac ıy la  ku ru lmuş tu r.  Merkez 
öğretmenlere �y� uygulamaları değ�ş-tokuş etme, 
derslere, sem�nerlere ve kurslara katılma, yen� 
öğret�m metotları keşfetme ve eğ�t�m konusunda 
b�lg�ler�n� gel�şt�rme fırsatları vermekted�r.

Ç�n'de bütün öğretmenler, part� tarafından organ�ze 
ed�len "Öğretmenler B�rl�ğ�’n�n üyes�d�r.
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GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Nüfusu 56.52 m�lyon (2017 yılı)

Yüzölçümü

Yönet�m�

Başkent�

K�ş� Başına Düşen M�ll� Gel�r

Yükseköğret�m

Zorunlu Eğ�t�m Süres�

1,219,090  km²

Parlamenter Demokras�

Pretor�a (İdar�), Cape Town (Yasama), 
Bloemfonte�n (Yargı) 

$6.180 (2017)

2 + Yıl Eğ�t�m
Ün�vers�te
Teknoloj� Ün�vers�tes�
Yükseköğret�m ve Eğ�t�m Kurumları (HEI)
İler� Eğ�t�m ve Öğret�m Kolej (FET)
Yet�şk�n Eğ�t�m Merkezler�nden (AET)

9 Yıl (6-15 Yaş Arası)
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Öğret�m Süres� 4-5 Yaş (2 Yıl)

Temel Eğ�t�m B�r�nc� Kademe
(Foundat�on Phase)

R-3 Sınıf
4 Yıl
6-9 Yaş

İler� Eğ�t�m Ve Öğret�m 
(Further Educat�on 
And Tra�n�ng)

10-12 Yıl
3 Yıl
16-18 Yaş Arası
Tekn�k L�se
Yet�şk�n Eğ�t�m Merkezler�
İler� Eğ�t�m ve Öğret�m Kolejler� (FET)
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Temel Eğ�t�m İk�nc� Kademe
(Intermedate Fhase) 

4-6 Yıl
3 Yıl
Orta Okul

Ortaöğret�m B�r�nc�  Kademe
(Sen�or Stage)

7-9 Yıl
3 Yıl
13-15 Yaş

Eğ�t�m Kademeler� 4+3+3+3
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A- GÜNEY AFRİKA 
CUMHURİYETİ GENEL 
GÖRÜNÜMÜ

Güney Afr�ka, 1,2 m�lyon km²’l�k alanıyla Türk�ye’n�n 
1,5 katı büyüklüğe sah�p olan b�r ülked�r. Kıtasının en 
güney�nde yer alan ülken�n güneybatısında Atlant�k 
Okyanusu, güneydoğusunda H�nt Okyanusu, 
kuzey�nde Botswana, kuzeybatısında Nam�b�a, 
kuzey doğusunda Z�mbabve �le Mozamb�k yer 
almaktadır (Güney Afr�ka Ülke Bülten�, 2011).

Güney Afr�ka’nın Haz�ran 2014 tar�h�nde nüfusu 52 
m�lyondur. Toplam nüfusun %80,2's�n� oluşturan 
s�yah� Afr�kalılar en kalabalık grup olup %8,8’� beyaz, 
%8.4’ü melez ve %2.5’l�k kısmı da Asyalıdır (Stat�st�cs 
South Afr�ca, 2014).

B�nlerce yıldır çeş�tl� Afr�ka halklarının yaşadığı 
Güney Afr�ka topraklarının Batı dünyası tarafından �lk 
keşfi 1488 yı l ında Portek�z l � ler  taraf ından 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bundan 150 yıl sonra �se 
Hollandalı, Alman ve Fransızlar bu bölgede yerleş�k 
hayata geçm�şlerd�r. 1800�ler�n sonunda İng�l�zler 
Üm�t Burnu üzer�nde hâk�m�yet sah�b� olmuş ve 
özell�kle 1870 yılında elmas ve altın madenler�n�n 
keşfinden sonra akın akın bölgeye yerleşmeye ve 
yatırım yapmaya başlamışlardır. Yerl� halklarla 
İng�l�zler arasında yaşanan ş�ddetl� savaşlardan 
sonra 1910 yılında İng�ltere’ye bağlı ve egemenl�ğ�n 
beyazların el�nde olduğu Güney Afr�ka B�rl�ğ� ortaya 
çıkmış ve s�yahların haklarını kısıtlayıcı yasalarla 
ülkey� �dare etmeye başlamıştır. 1948 yılından 
�t�baren �se B�rl�k Yönet�m� Aparthe�d (Ayrılık) 
yasalarını yürürlüğe sokarak s�yah çoğunluk 
üzer�ndek� baskısını daha da arttırmıştır. 1961 yılında 
Cumhur�yet �lan ed�lmes�n� ve ülken�n İng�l�z Uluslar 
Topluluğundan ayrılmasını tak�p eden yıllarda yeraltı 
örgütlenmeler�  ve başkaldır ı lar la sesler�n� 
duyurmaya çalışan s�yah� çoğunluğun çağrılarına 
uluslararası cam�adan gelen destek güçlenm�şt�r. 
Uluslararası kuruluşlar ülkeye uzun süren b�r 
ambargo uygulamış ve 1991 yılında son aparthe�d 
yasası da kaldırılmıştır. (Güney Afr�ka Ülke Bülten�, 
2011; H�story- South Afr�ca Yearbook, 2014). 

İk�nc� Dünya Savaşı sonrasında, “beyaz” (özell�kle 
Hollanda uyruklu) nüfusa h�zmet eden Ulusal 
Part�’n�n (NP) 1948’de �kt�dara gelmes�yle b�rl�kte 
Güney Afr�ka’da katı ayrımcı yasalar uygulanmaya 
başlamıştır. Bu yasalarla hukuk� çerçeves� ç�z�len 
ırkçı aparthe�d (Afr�kan d�l�nde “ayrım”) rej�m�, beyaz 
olmayan gruplar aleyh�ne yasal b�r ayrımı öngören, 
beyaz nüfusun üstün ve s�yahların köle olduğu 
düşünces�ne dayanan b�r s�stemd�r. 

Kırk yıl boyunca, s�yahlar ve beyazlar arasındak� 
ger�l�m�n ve ş�ddet olaylarının artması, aparthe�d’�n 
ülkey� kaçınılmaz b�r “ırklar” arası �ç savaşa 
sürüklemes�, seksenl� yıllardan �t�baren Ulusal 
Part�’y�, uyguladığı ayrımcılık pol�t�kalarını önce 
yumuşatmaya, daha sonra da tümden kaldırmaya 
yöneltm�şt�r. İlk adımı 1984’de Cumhurbaşkanı 
seç�len dönem�n başbakanı P�eter W�llem Botha, 
farklı renkler arasında evl�l�kler� serbestleşt�rerek 
atmıştır. Met�slere ve H�nt asıllılara bazı sınırlı s�yas� 
h a k l a r  t a n ı n m ı ş t ı r  ( S a k  v e  Ö z ç e r , 
http://www.anayasaplatformu.net).

Güney Afr�ka Cumhur�yet� (GAC) ekonom�s� 
dünyadak� en açık ekonom�lerden b�r�s�d�r. GAC'n�n 
dünya ekonom�s�yle bütünleşmes� 1994 yılında 
barışçıl ve başarılı b�r şek�lde demokras�ye geç�ş�yle 
b�rl�kte gerçekleşm�şt�r. Bu durum Güney Afr�ka 
Cumhur�yet� ekonom�s�n�n başlıca t�car� ortaklarının 
eğ�l�m� ve ülkedek� d�ğer gel�şmeler� de doğrudan 
etk�lem�ş görünmekted�r.

Günümüzde Güney Afr �ka Cumhur�yet� ’n�n 
ekonom�s� bulunduğu kıtada gel�şm�ş b�r yapı 
serg�lemekted�r. Fakat aynı zamanda nüfusun büyük 
b�r kısmı da yoksulluk �çer�s�nde bulunmaktadır. 
Güney Afr�ka Cumhur�yet�’n�n gel�r dağılımında 
büyük b�r farklılık yaşanmaktadır. Ülkede tüket�c� 
profil� zeng�n ve yoksul olarak uç noktalara yığılmış 
durumdadır.  Dolayısıyla tüket�c� eğ�l �m� ve 
davranışları da farklı olab�lmekted�r (Güney Afr�ka 
Ülke Raporu, 2014). 

Nüfusun azınlığı yüksek kal�te ve standartta ürün 
terc�h eden b�r k�tle oluşturmaktadır. Büyük b�r 
bölümü oluşturan k�tle �se yoksulluk sınırlarında 
yaşamını sürdürmekted�r. Bu konu son yıllarda 
küresel anlamda ele alınmaya başlanmıştır. 
B�rleşm�ş M�lletler tarafından M�lenyum Gel�şme 
Hedefler� (M�llen�um Development Goals) �ç�nde de 
yer almıştır. Güney Afr�ka Cumhur�yet�’nde 
yoksulluğun azaltılması uğraşlarının tüm Afr�ka kıtası 
�ç�n örnek teşk�l etme özell�ğ� taşıdığı ve bu 
gel�şmeler�n d�ğer Afr�ka ülkeler� tarafından da 
yakından �zlend�ğ� b�l�nmekted�r.

Güney Afr�ka çok zeng�n b�r etn�k geçm�şe sah�pt�r, 
bu zeng�nl�k patlamaya hazır hale gelm�şt�r. 
Beyazların Güney Afr�ka'da bulunmaları son 
yüzyıllarda sürdürülen mücadeleler�n sonucudur. 
Bundan dolayı beyazların yönet�m�nde hükümet 
memurları katı etn�k ayrımlar ve kab�le ayrımı 
yaparak her b�r s�yah� Afr�kalıya b�r kab�le et�ket� 
verm�şt�r(Ek�c�, http://www.arem.gov.tr/ortak_�cer�k 
/arem/Projeler /21yy/GAfr�ka.pdf).
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GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Nüfusu 56.52 m�lyon (2017 yılı)

Yüzölçümü

Yönet�m�

Başkent�

K�ş� Başına Düşen M�ll� Gel�r

Yükseköğret�m

Zorunlu Eğ�t�m Süres�

1,219,090  km²

Parlamenter Demokras�

Pretor�a (İdar�), Cape Town (Yasama), 
Bloemfonte�n (Yargı) 

$6.180 (2017)

2 + Yıl Eğ�t�m
Ün�vers�te
Teknoloj� Ün�vers�tes�
Yükseköğret�m ve Eğ�t�m Kurumları (HEI)
İler� Eğ�t�m ve Öğret�m Kolej (FET)
Yet�şk�n Eğ�t�m Merkezler�nden (AET)

9 Yıl (6-15 Yaş Arası)
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Öğret�m Süres� 4-5 Yaş (2 Yıl)

Temel Eğ�t�m B�r�nc� Kademe
(Foundat�on Phase)

R-3 Sınıf
4 Yıl
6-9 Yaş

İler� Eğ�t�m Ve Öğret�m 
(Further Educat�on 
And Tra�n�ng)

10-12 Yıl
3 Yıl
16-18 Yaş Arası
Tekn�k L�se
Yet�şk�n Eğ�t�m Merkezler�
İler� Eğ�t�m ve Öğret�m Kolejler� (FET)
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Temel Eğ�t�m İk�nc� Kademe
(Intermedate Fhase) 

4-6 Yıl
3 Yıl
Orta Okul

Ortaöğret�m B�r�nc�  Kademe
(Sen�or Stage)

7-9 Yıl
3 Yıl
13-15 Yaş

Eğ�t�m Kademeler� 4+3+3+3
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A- GÜNEY AFRİKA 
CUMHURİYETİ GENEL 
GÖRÜNÜMÜ

Güney Afr�ka, 1,2 m�lyon km²’l�k alanıyla Türk�ye’n�n 
1,5 katı büyüklüğe sah�p olan b�r ülked�r. Kıtasının en 
güney�nde yer alan ülken�n güneybatısında Atlant�k 
Okyanusu, güneydoğusunda H�nt Okyanusu, 
kuzey�nde Botswana, kuzeybatısında Nam�b�a, 
kuzey doğusunda Z�mbabve �le Mozamb�k yer 
almaktadır (Güney Afr�ka Ülke Bülten�, 2011).

Güney Afr�ka’nın Haz�ran 2014 tar�h�nde nüfusu 52 
m�lyondur. Toplam nüfusun %80,2's�n� oluşturan 
s�yah� Afr�kalılar en kalabalık grup olup %8,8’� beyaz, 
%8.4’ü melez ve %2.5’l�k kısmı da Asyalıdır (Stat�st�cs 
South Afr�ca, 2014).

B�nlerce yıldır çeş�tl� Afr�ka halklarının yaşadığı 
Güney Afr�ka topraklarının Batı dünyası tarafından �lk 
keşfi 1488 yı l ında Portek�z l � ler  taraf ından 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bundan 150 yıl sonra �se 
Hollandalı, Alman ve Fransızlar bu bölgede yerleş�k 
hayata geçm�şlerd�r. 1800�ler�n sonunda İng�l�zler 
Üm�t Burnu üzer�nde hâk�m�yet sah�b� olmuş ve 
özell�kle 1870 yılında elmas ve altın madenler�n�n 
keşfinden sonra akın akın bölgeye yerleşmeye ve 
yatırım yapmaya başlamışlardır. Yerl� halklarla 
İng�l�zler arasında yaşanan ş�ddetl� savaşlardan 
sonra 1910 yılında İng�ltere’ye bağlı ve egemenl�ğ�n 
beyazların el�nde olduğu Güney Afr�ka B�rl�ğ� ortaya 
çıkmış ve s�yahların haklarını kısıtlayıcı yasalarla 
ülkey� �dare etmeye başlamıştır. 1948 yılından 
�t�baren �se B�rl�k Yönet�m� Aparthe�d (Ayrılık) 
yasalarını yürürlüğe sokarak s�yah çoğunluk 
üzer�ndek� baskısını daha da arttırmıştır. 1961 yılında 
Cumhur�yet �lan ed�lmes�n� ve ülken�n İng�l�z Uluslar 
Topluluğundan ayrılmasını tak�p eden yıllarda yeraltı 
örgütlenmeler�  ve başkaldır ı lar la sesler�n� 
duyurmaya çalışan s�yah� çoğunluğun çağrılarına 
uluslararası cam�adan gelen destek güçlenm�şt�r. 
Uluslararası kuruluşlar ülkeye uzun süren b�r 
ambargo uygulamış ve 1991 yılında son aparthe�d 
yasası da kaldırılmıştır. (Güney Afr�ka Ülke Bülten�, 
2011; H�story- South Afr�ca Yearbook, 2014). 

İk�nc� Dünya Savaşı sonrasında, “beyaz” (özell�kle 
Hollanda uyruklu) nüfusa h�zmet eden Ulusal 
Part�’n�n (NP) 1948’de �kt�dara gelmes�yle b�rl�kte 
Güney Afr�ka’da katı ayrımcı yasalar uygulanmaya 
başlamıştır. Bu yasalarla hukuk� çerçeves� ç�z�len 
ırkçı aparthe�d (Afr�kan d�l�nde “ayrım”) rej�m�, beyaz 
olmayan gruplar aleyh�ne yasal b�r ayrımı öngören, 
beyaz nüfusun üstün ve s�yahların köle olduğu 
düşünces�ne dayanan b�r s�stemd�r. 

Kırk yıl boyunca, s�yahlar ve beyazlar arasındak� 
ger�l�m�n ve ş�ddet olaylarının artması, aparthe�d’�n 
ülkey� kaçınılmaz b�r “ırklar” arası �ç savaşa 
sürüklemes�, seksenl� yıllardan �t�baren Ulusal 
Part�’y�, uyguladığı ayrımcılık pol�t�kalarını önce 
yumuşatmaya, daha sonra da tümden kaldırmaya 
yöneltm�şt�r. İlk adımı 1984’de Cumhurbaşkanı 
seç�len dönem�n başbakanı P�eter W�llem Botha, 
farklı renkler arasında evl�l�kler� serbestleşt�rerek 
atmıştır. Met�slere ve H�nt asıllılara bazı sınırlı s�yas� 
h a k l a r  t a n ı n m ı ş t ı r  ( S a k  v e  Ö z ç e r , 
http://www.anayasaplatformu.net).

Güney Afr�ka Cumhur�yet� (GAC) ekonom�s� 
dünyadak� en açık ekonom�lerden b�r�s�d�r. GAC'n�n 
dünya ekonom�s�yle bütünleşmes� 1994 yılında 
barışçıl ve başarılı b�r şek�lde demokras�ye geç�ş�yle 
b�rl�kte gerçekleşm�şt�r. Bu durum Güney Afr�ka 
Cumhur�yet� ekonom�s�n�n başlıca t�car� ortaklarının 
eğ�l�m� ve ülkedek� d�ğer gel�şmeler� de doğrudan 
etk�lem�ş görünmekted�r.

Günümüzde Güney Afr �ka Cumhur�yet� ’n�n 
ekonom�s� bulunduğu kıtada gel�şm�ş b�r yapı 
serg�lemekted�r. Fakat aynı zamanda nüfusun büyük 
b�r kısmı da yoksulluk �çer�s�nde bulunmaktadır. 
Güney Afr�ka Cumhur�yet�’n�n gel�r dağılımında 
büyük b�r farklılık yaşanmaktadır. Ülkede tüket�c� 
profil� zeng�n ve yoksul olarak uç noktalara yığılmış 
durumdadır.  Dolayısıyla tüket�c� eğ�l �m� ve 
davranışları da farklı olab�lmekted�r (Güney Afr�ka 
Ülke Raporu, 2014). 

Nüfusun azınlığı yüksek kal�te ve standartta ürün 
terc�h eden b�r k�tle oluşturmaktadır. Büyük b�r 
bölümü oluşturan k�tle �se yoksulluk sınırlarında 
yaşamını sürdürmekted�r. Bu konu son yıllarda 
küresel anlamda ele alınmaya başlanmıştır. 
B�rleşm�ş M�lletler tarafından M�lenyum Gel�şme 
Hedefler� (M�llen�um Development Goals) �ç�nde de 
yer almıştır. Güney Afr�ka Cumhur�yet�’nde 
yoksulluğun azaltılması uğraşlarının tüm Afr�ka kıtası 
�ç�n örnek teşk�l etme özell�ğ� taşıdığı ve bu 
gel�şmeler�n d�ğer Afr�ka ülkeler� tarafından da 
yakından �zlend�ğ� b�l�nmekted�r.

Güney Afr�ka çok zeng�n b�r etn�k geçm�şe sah�pt�r, 
bu zeng�nl�k patlamaya hazır hale gelm�şt�r. 
Beyazların Güney Afr�ka'da bulunmaları son 
yüzyıllarda sürdürülen mücadeleler�n sonucudur. 
Bundan dolayı beyazların yönet�m�nde hükümet 
memurları katı etn�k ayrımlar ve kab�le ayrımı 
yaparak her b�r s�yah� Afr�kalıya b�r kab�le et�ket� 
verm�şt�r(Ek�c�, http://www.arem.gov.tr/ortak_�cer�k 
/arem/Projeler /21yy/GAfr�ka.pdf).
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Aparthe�d doktr�nler� her s�yah� toplumun gelecekte 
b�r ulus olacağını tahm�n ederek, etn�k k�ml�ğe göre 
d�l alanları oluşturmuş ve yerleş�m alanlarını 
ayırmıştır. 1960'lı yıllarda bu topraklar kend� kend�n� 
yöneten alanlar olmuş, 1970 ve 1980'lerde de s�yah� 
ı r k ı n  a n a v a t a n l a r ı n d a n  d ö r d ü  ( Tr a n s ke � , 
Bophuthatswana, Venda ve C�ske� )  sözde 
bağımsız l ık lar ın ı  kazanmışlardır.  Bağımsız 
anavatanlar Güney Afr�ka'dan ayrı b�rer devlet 
olarak h�çb�r zaman görülmem�şlerse de buralarda 
yaşayan halklar resm� olarak Güney Afr�ka vatandaşı 
o l a r a k  d a  k a b u l  e d � l m e m � ş l e r d � r  ( E k � c � , 
http://www.arem.gov.tr/ortak_�cer�k/arem/Projeler/
21yy/GAfr�ka.pdf).

Müzakere sürec�ne yönel�k atılan �lk adım, s�yas� 
yasakların kaldırılmasıdır. En öneml� aparthe�d karşıtı 
örgüt olan Afr�ka Ulusal Kongres� (ANC) ve l�der� 
Nelson Mandela, Ulusal Part� (NP) �le b�rl�kte 
müzakere sürec�n�n yolunu açmıştır. Bu yolda, 
1991’�n Kasım ayında Tüm Part�ler Kongres� (All Party 
Congress) (APC/CODER) adında, bütün part�ler�n 
katıldıkları b�r kongre kurulmuştur. Bu kongren�n 
yen� b�r rej�me g�den yolda uzlaşı �le ortak karar 
alması öngörülmüştür.  Uzlaşma arayışında 
kapanmamış yaraların gerg�nl�k yaratmaması �ç�n, 
aynı yılın Aralık ayında NP resm� olarak aparthe�d 
dönem�n�n pol�t�kaları �ç�n özür d�lem�ş ve Afr�ka 
Ulusal Kongres�’n�n geç�c� b�r hükümet kurulması 
yönündek� tekl�fin� kabul etm�şt�r (Sak ve Özçer, 
http://www.anayasaplatformu.net).

Güney Afr�ka 1994 yılında yen� demokrat�k rej�me 
geçt�kten sonra, yüz yıllık ayrımcı pol�t�kaların 
ürett�ğ� eş�ts�z ekonom�k yapıyı dönüştürmek �ç�n 
k�tlesel b�r toplumsal güçlend�rme programını 
hayata geç�rmeye başlamıştır. Çok �y� �deallerle 
başlatılan programlar sah�p olunan olumsuz koşullar 
ve kayırmacılık g�b� uygulama problemler� neden�yle 
bazı kes�mlerde hayal kırıklığına yol açmıştır. Güney 
Afr�ka Cumhur�yet�, d�ğer Afr�ka ülkeler� g�b� batı 
sömürgec�l�ğ�ne maruz kalmış b�r ülked�r. Beyazların 
1800'ler�n sonlarından �t�baren sömürgec�l�k 
b�ç�m�nde uyguladıkları ayrımcılık ve sömürme 
b�ç�m�, tüm dünyada sömürgec�l�ğ�n b�tt�ğ� b�r 
zamanda 1948 tar�h�nden sonra Ulusalcı Part�'n�n 
çıkarttığı kanunlarla ayrımcılık anlamına gelen 
Aparthe�d rej�m� altında yasal ırkçı b�r yönet�m 
b�ç�m�nde 1994 tar�h�nde demokrat�k b�r yönet�me 
geç�şe kadar devam etm�şt�r.

Gerek daha önce sömürgec� z�hn�yet� b�ç�m�nde 
gerekse yasal b�r rej�m uygulaması b�ç�m�nde 
sürdürülen ayrımcılık pol�t�kaları, ülke topraklarının 
gerçek sah�pler� olan s�yah� Afr�kalıları yapısal b�r 
kölel�k ve yoksulluk tuzağının �ç�ne sokmuştur 
(Öztürk, 2014).

Güney Afr�ka Cumhur�yet�n�n geç�c� Anayasası 1993 
yılında onaylanmış olup resmen 1994'ün N�san 
a y ı n d a  y ü r ü r l ü ğ e  g � r m � ş t � r.  A n a y a s a n ı n 
Parlamentoda kabul sürec� �se 04 Şubat 1997 
tar�h�nde tamamlanmıştır. 1997 Anayasasına göre; 

Güney Afr�ka'nın resm� adı Güney Afr�ka Cumhur�yet� 
olup, �dar� Başkent Pretor�a. Yasama Başkent� Cape 
Town ve Yargısal Başkent Bloemfonte�n'd�r. Güney 
Afr�ka Cumhur�yet� bağımsız demokrat�k devlett�r. 
Dokuz eyaletten oluşan devlet, federal s�stem� esas 
almıştır (Ek�c�, http://www.arem.gov.tr/ortak_�cer�k/ 
arem/Projeler /21yy/GAfr�ka.pdf).

Devlet, ulusal, �l ve yerel alanların b�rb�r�yle bağlantılı 
şekl�nden oluşur. Parlamento (yasa yapıcısı), 
hükümet (yürütme) ve mahkemeler (yargı) �şler�nden 
sorumlu olarak erkler ayrılığına sah�pt�r. Parlamento, 
Güney Afr�ka'nın yasama otor�tes�d�r ve Anayasaya 
göre yasaları çıkarma yetk�s�ne sah�pt�r. Parlamento, 
Ulusal Mecl�s ve Ulusal İl Konsey�’nden (NCOP) 
oluşmaktadır. Ulusal Mecl�s Anayasaya bağlı 
demokrat �k yönet�m� gerçekleşt � rmek �ç �n 
vatandaşların seçt�ğ� tems�lc�ler�nden oluşmaktadır. 
Ulusal Mecl�s� 350’den az, 400’den fazla olamaz ve 
üyeler n�sb� tems�l s�stem� yoluyla beş yılda b�r 
seç�l�rler. Ulusal İl Konsey� (Nat�onal Counc�l of 
Prov�nces- NCOP), 54 da�m� üyeden ve 36 özel 
delegelerden oluşmaktadır.  Konsey, ulusal 
hükümette tems�l etmek amacıyla �l�n çıkarlarını 
korumakla görevl�d�r. Her �lde 10 tems�lc�den 
oluşmaktadır (Government System, South Afr�ca 
Ye a r b o o k  2 0 1 2 / 1 3 ,  2 0 1 5 , p . 2 8 7 ;  E k � c � , 
http://www.arem.gov.tr/ortak_�cer�k/arem/Projeler/
21yy/GAfr�ka.pdf).

Her eyalet yasama mecl�s� 90 üyel� Eyaletler Ulusal 
Konsey�ne altı da�m� delege seçmekte ve dört özel 
delegey� (dönüşümlü) aday göstermekted�r. Böylece 
her eyalet�n Konseyde 10 üyes� bulunmaktadır. 
Eyaletler Ulusal Konsey�, �k�nc� mecl�s olarak 
eyaletler�n �stekler�n�n d�le get�r�lmes� görev�n� 
üst lenm�ş olup, Senatonun yer�n�  almışt ır. 
Parlamento kararları genelde bas�t çoğunlukla alınır. 
Anayasa değ�ş�kl�kler�nde �se 2/3 çoğunluk gerek�r 
(Ek�c�, http://www.arem.gov.tr/ortak_�cer�k/arem/ 
Projeler/21yy/GAfr�ka.pdf).

1994 yılından önce Güney Afr�ka'da dört eyalet 
bulunmaktaydı; Cape, Natal, Orange Serbest Eyalet� 
ve Transvaal. Bugün, Güney Afr�ka Cumhur�yet� 
toprakları 9 eyalete ayrılmış olup bunlar; Gauteng, 
Western Cape, Kwazulu Natal, Eastern Cape, 
Northern Cape, L�mpopo, Mpumalanga, Free State 
and the North West'd�r. Ülkede doğal maden 
zeng�nl�kler�n�n yanı sıra, aynı durum b�tk� örtüsü 
zeng�nl�ğ� �ç�n de geçerl�d�r.  Güney Afr�ka 
Cumhur�yet� oldukça yen� sayılab�lecek b�r yerleş�m 
merkez�d�r (Educat�on South Afr�ca Yearbook 
2013/14, 2015).

Eyalet otor�tes�, yetk�sel olarak hala değ�ş�me 
uğramaktadır. Anayasa Mahkemes� tarafından 
onaylanan eyalet anayasaları; tarım, eğ�t�m 
(ün�vers�teler har�ç) sağlık ve refah, konut, pol�s, 
çevresel konular, d�l kullanımı, medya, ulaşım, spor 
ve rekreasyon, tur�zm, kentsel ve kırsal kalkınma ve 
geleneksel l �derler�n rolünün bel�r lenmes� 
konusundak� hükümler� kapsamaktadır (Ek�c�, B�rol 
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http://www.arem.gov.tr/ortak_�cer�k/arem/Projeler/
21yy/GAfr�ka.pdf).

Öte yandan Güney Afr�ka öneml� sağlık problemler� 
�le de mücadele etmekted�r. Günümüzün vebası 
olan AIDS (ve HIV) oranı %20’ler�n üzer�nded�r. 5 
m�lyondan fazla �nsan AIDS (veya HIV) v�rüsü 
taşımaktadır. AIDS ’den dolayı ölümler sonucunda 
çocuklar öksüz kalarak zor şartlar altında, hatta 
çöplüklerden topladıkları artıklarla sokaklarda 
yaşamlarını sürdürme mücadeles� vermekted�r. Öte 
yandan gayr� meşru �l�şk�, AIDS veya HIV v�rüsünün 
bulaşmasına neden olurken, AIDS veya HIV 
v�rüsünün bulaştığı k�ş�ler de d�ğer a�le fertler� 
tarafından terked�lmekted�r.

1994 yılında gerçekleşen demokrat�kleşme sürec� 
�le b�rl�kte sosyal�st �deoloj�ye sah�p olan ve 
s�yahların özgürlüğünü ve eş�tl�ğ�n� savunan Afr�ka 
Ulusal Kongres� Part�s�'n�n �kt�dar olmasından sonra 
s�yah�lere yönel�k bu ayrımcılık uygulamaları 
k a l d ı r ı l m ı ş  v e  s � y a h � l e r  p o z � t � f  b � ç � m d e 
desteklenmeye çalışılmıştır. Bu süreçte s�yahların 
desteklenerek yüz yıldan fazla b�r zaman d�l�m�nde 
eller�nden alınan refahın yen�den kend�ler�ne 
ver�lmes�ne yönel�k stratej�n�n adı "S�yah Ekonom�k 
Güçlend�rme" olmuştur (Öztürk, 2014). 

Güney Afr�ka’da ekonom�k büyüme, 2013 yılında 
%2,2 ve 2014' de % 1,5 olarak gerçekleşm�şt�r. 
Ekonom�de sek�z sektör ön plana çıkmaktadır. 
Tarımda %5,6 b�r artış olurken, h�zmet sektöründe 
%3, maden ve elektr�k sektöründe %1,6 azalış, �malat 
sektöründe �se de b�r azalış söz konusudur. Maden 
sektöründe özell�kle elmas �hracatında büyük 
gel�rler elde ed�lmekte ancak elde ed�len gel�r�n 
büyük çoğunluğu batılı ş�rketlere g�tmekted�r. 2013 
ver�lere göre yıllık k�ş� başına gel�r $11,500 ABD 
Dolarıdır. İşs�zl�k oranı 2014 yılında %24,3 dür.

Güney Afr�ka nüfusu 2017 yılı ortasında 56 m�lyon 
olarak gerçekleşm�şt�r. Tablo 1’de 2017 yılı ortasında 
ülken�n nüfusu c�ns�yete göre ver�lm�şt�r.
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Aparthe�d doktr�nler� her s�yah� toplumun gelecekte 
b�r ulus olacağını tahm�n ederek, etn�k k�ml�ğe göre 
d�l alanları oluşturmuş ve yerleş�m alanlarını 
ayırmıştır. 1960'lı yıllarda bu topraklar kend� kend�n� 
yöneten alanlar olmuş, 1970 ve 1980'lerde de s�yah� 
ı r k ı n  a n a v a t a n l a r ı n d a n  d ö r d ü  ( Tr a n s ke � , 
Bophuthatswana, Venda ve C�ske� )  sözde 
bağımsız l ık lar ın ı  kazanmışlardır.  Bağımsız 
anavatanlar Güney Afr�ka'dan ayrı b�rer devlet 
olarak h�çb�r zaman görülmem�şlerse de buralarda 
yaşayan halklar resm� olarak Güney Afr�ka vatandaşı 
o l a r a k  d a  k a b u l  e d � l m e m � ş l e r d � r  ( E k � c � , 
http://www.arem.gov.tr/ortak_�cer�k/arem/Projeler/
21yy/GAfr�ka.pdf).

Müzakere sürec�ne yönel�k atılan �lk adım, s�yas� 
yasakların kaldırılmasıdır. En öneml� aparthe�d karşıtı 
örgüt olan Afr�ka Ulusal Kongres� (ANC) ve l�der� 
Nelson Mandela, Ulusal Part� (NP) �le b�rl�kte 
müzakere sürec�n�n yolunu açmıştır. Bu yolda, 
1991’�n Kasım ayında Tüm Part�ler Kongres� (All Party 
Congress) (APC/CODER) adında, bütün part�ler�n 
katıldıkları b�r kongre kurulmuştur. Bu kongren�n 
yen� b�r rej�me g�den yolda uzlaşı �le ortak karar 
alması öngörülmüştür.  Uzlaşma arayışında 
kapanmamış yaraların gerg�nl�k yaratmaması �ç�n, 
aynı yılın Aralık ayında NP resm� olarak aparthe�d 
dönem�n�n pol�t�kaları �ç�n özür d�lem�ş ve Afr�ka 
Ulusal Kongres�’n�n geç�c� b�r hükümet kurulması 
yönündek� tekl�fin� kabul etm�şt�r (Sak ve Özçer, 
http://www.anayasaplatformu.net).

Güney Afr�ka 1994 yılında yen� demokrat�k rej�me 
geçt�kten sonra, yüz yıllık ayrımcı pol�t�kaların 
ürett�ğ� eş�ts�z ekonom�k yapıyı dönüştürmek �ç�n 
k�tlesel b�r toplumsal güçlend�rme programını 
hayata geç�rmeye başlamıştır. Çok �y� �deallerle 
başlatılan programlar sah�p olunan olumsuz koşullar 
ve kayırmacılık g�b� uygulama problemler� neden�yle 
bazı kes�mlerde hayal kırıklığına yol açmıştır. Güney 
Afr�ka Cumhur�yet�, d�ğer Afr�ka ülkeler� g�b� batı 
sömürgec�l�ğ�ne maruz kalmış b�r ülked�r. Beyazların 
1800'ler�n sonlarından �t�baren sömürgec�l�k 
b�ç�m�nde uyguladıkları ayrımcılık ve sömürme 
b�ç�m�, tüm dünyada sömürgec�l�ğ�n b�tt�ğ� b�r 
zamanda 1948 tar�h�nden sonra Ulusalcı Part�'n�n 
çıkarttığı kanunlarla ayrımcılık anlamına gelen 
Aparthe�d rej�m� altında yasal ırkçı b�r yönet�m 
b�ç�m�nde 1994 tar�h�nde demokrat�k b�r yönet�me 
geç�şe kadar devam etm�şt�r.

Gerek daha önce sömürgec� z�hn�yet� b�ç�m�nde 
gerekse yasal b�r rej�m uygulaması b�ç�m�nde 
sürdürülen ayrımcılık pol�t�kaları, ülke topraklarının 
gerçek sah�pler� olan s�yah� Afr�kalıları yapısal b�r 
kölel�k ve yoksulluk tuzağının �ç�ne sokmuştur 
(Öztürk, 2014).

Güney Afr�ka Cumhur�yet�n�n geç�c� Anayasası 1993 
yılında onaylanmış olup resmen 1994'ün N�san 
a y ı n d a  y ü r ü r l ü ğ e  g � r m � ş t � r.  A n a y a s a n ı n 
Parlamentoda kabul sürec� �se 04 Şubat 1997 
tar�h�nde tamamlanmıştır. 1997 Anayasasına göre; 

Güney Afr�ka'nın resm� adı Güney Afr�ka Cumhur�yet� 
olup, �dar� Başkent Pretor�a. Yasama Başkent� Cape 
Town ve Yargısal Başkent Bloemfonte�n'd�r. Güney 
Afr�ka Cumhur�yet� bağımsız demokrat�k devlett�r. 
Dokuz eyaletten oluşan devlet, federal s�stem� esas 
almıştır (Ek�c�, http://www.arem.gov.tr/ortak_�cer�k/ 
arem/Projeler /21yy/GAfr�ka.pdf).

Devlet, ulusal, �l ve yerel alanların b�rb�r�yle bağlantılı 
şekl�nden oluşur. Parlamento (yasa yapıcısı), 
hükümet (yürütme) ve mahkemeler (yargı) �şler�nden 
sorumlu olarak erkler ayrılığına sah�pt�r. Parlamento, 
Güney Afr�ka'nın yasama otor�tes�d�r ve Anayasaya 
göre yasaları çıkarma yetk�s�ne sah�pt�r. Parlamento, 
Ulusal Mecl�s ve Ulusal İl Konsey�’nden (NCOP) 
oluşmaktadır. Ulusal Mecl�s Anayasaya bağlı 
demokrat �k yönet�m� gerçekleşt � rmek �ç �n 
vatandaşların seçt�ğ� tems�lc�ler�nden oluşmaktadır. 
Ulusal Mecl�s� 350’den az, 400’den fazla olamaz ve 
üyeler n�sb� tems�l s�stem� yoluyla beş yılda b�r 
seç�l�rler. Ulusal İl Konsey� (Nat�onal Counc�l of 
Prov�nces- NCOP), 54 da�m� üyeden ve 36 özel 
delegelerden oluşmaktadır.  Konsey, ulusal 
hükümette tems�l etmek amacıyla �l�n çıkarlarını 
korumakla görevl�d�r. Her �lde 10 tems�lc�den 
oluşmaktadır (Government System, South Afr�ca 
Ye a r b o o k  2 0 1 2 / 1 3 ,  2 0 1 5 , p . 2 8 7 ;  E k � c � , 
http://www.arem.gov.tr/ortak_�cer�k/arem/Projeler/
21yy/GAfr�ka.pdf).

Her eyalet yasama mecl�s� 90 üyel� Eyaletler Ulusal 
Konsey�ne altı da�m� delege seçmekte ve dört özel 
delegey� (dönüşümlü) aday göstermekted�r. Böylece 
her eyalet�n Konseyde 10 üyes� bulunmaktadır. 
Eyaletler Ulusal Konsey�, �k�nc� mecl�s olarak 
eyaletler�n �stekler�n�n d�le get�r�lmes� görev�n� 
üst lenm�ş olup, Senatonun yer�n�  almışt ır. 
Parlamento kararları genelde bas�t çoğunlukla alınır. 
Anayasa değ�ş�kl�kler�nde �se 2/3 çoğunluk gerek�r 
(Ek�c�, http://www.arem.gov.tr/ortak_�cer�k/arem/ 
Projeler/21yy/GAfr�ka.pdf).

1994 yılından önce Güney Afr�ka'da dört eyalet 
bulunmaktaydı; Cape, Natal, Orange Serbest Eyalet� 
ve Transvaal. Bugün, Güney Afr�ka Cumhur�yet� 
toprakları 9 eyalete ayrılmış olup bunlar; Gauteng, 
Western Cape, Kwazulu Natal, Eastern Cape, 
Northern Cape, L�mpopo, Mpumalanga, Free State 
and the North West'd�r. Ülkede doğal maden 
zeng�nl�kler�n�n yanı sıra, aynı durum b�tk� örtüsü 
zeng�nl�ğ� �ç�n de geçerl�d�r.  Güney Afr�ka 
Cumhur�yet� oldukça yen� sayılab�lecek b�r yerleş�m 
merkez�d�r (Educat�on South Afr�ca Yearbook 
2013/14, 2015).

Eyalet otor�tes�, yetk�sel olarak hala değ�ş�me 
uğramaktadır. Anayasa Mahkemes� tarafından 
onaylanan eyalet anayasaları; tarım, eğ�t�m 
(ün�vers�teler har�ç) sağlık ve refah, konut, pol�s, 
çevresel konular, d�l kullanımı, medya, ulaşım, spor 
ve rekreasyon, tur�zm, kentsel ve kırsal kalkınma ve 
geleneksel l �derler�n rolünün bel�r lenmes� 
konusundak� hükümler� kapsamaktadır (Ek�c�, B�rol 
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http://www.arem.gov.tr/ortak_�cer�k/arem/Projeler/
21yy/GAfr�ka.pdf).

Öte yandan Güney Afr�ka öneml� sağlık problemler� 
�le de mücadele etmekted�r. Günümüzün vebası 
olan AIDS (ve HIV) oranı %20’ler�n üzer�nded�r. 5 
m�lyondan fazla �nsan AIDS (veya HIV) v�rüsü 
taşımaktadır. AIDS ’den dolayı ölümler sonucunda 
çocuklar öksüz kalarak zor şartlar altında, hatta 
çöplüklerden topladıkları artıklarla sokaklarda 
yaşamlarını sürdürme mücadeles� vermekted�r. Öte 
yandan gayr� meşru �l�şk�, AIDS veya HIV v�rüsünün 
bulaşmasına neden olurken, AIDS veya HIV 
v�rüsünün bulaştığı k�ş�ler de d�ğer a�le fertler� 
tarafından terked�lmekted�r.

1994 yılında gerçekleşen demokrat�kleşme sürec� 
�le b�rl�kte sosyal�st �deoloj�ye sah�p olan ve 
s�yahların özgürlüğünü ve eş�tl�ğ�n� savunan Afr�ka 
Ulusal Kongres� Part�s�'n�n �kt�dar olmasından sonra 
s�yah�lere yönel�k bu ayrımcılık uygulamaları 
k a l d ı r ı l m ı ş  v e  s � y a h � l e r  p o z � t � f  b � ç � m d e 
desteklenmeye çalışılmıştır. Bu süreçte s�yahların 
desteklenerek yüz yıldan fazla b�r zaman d�l�m�nde 
eller�nden alınan refahın yen�den kend�ler�ne 
ver�lmes�ne yönel�k stratej�n�n adı "S�yah Ekonom�k 
Güçlend�rme" olmuştur (Öztürk, 2014). 

Güney Afr�ka’da ekonom�k büyüme, 2013 yılında 
%2,2 ve 2014' de % 1,5 olarak gerçekleşm�şt�r. 
Ekonom�de sek�z sektör ön plana çıkmaktadır. 
Tarımda %5,6 b�r artış olurken, h�zmet sektöründe 
%3, maden ve elektr�k sektöründe %1,6 azalış, �malat 
sektöründe �se de b�r azalış söz konusudur. Maden 
sektöründe özell�kle elmas �hracatında büyük 
gel�rler elde ed�lmekte ancak elde ed�len gel�r�n 
büyük çoğunluğu batılı ş�rketlere g�tmekted�r. 2013 
ver�lere göre yıllık k�ş� başına gel�r $11,500 ABD 
Dolarıdır. İşs�zl�k oranı 2014 yılında %24,3 dür.

Güney Afr�ka nüfusu 2017 yılı ortasında 56 m�lyon 
olarak gerçekleşm�şt�r. Tablo 1’de 2017 yılı ortasında 
ülken�n nüfusu c�ns�yete göre ver�lm�şt�r.
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Hır�st�yanlık yanında geleneksel Afr�ka d�nler�, 
H�ndu�zm, İslam, Musev�l�k g�b� d�ğer d�nler de 
mevcuttur. Nüfusunun %36’sı Protestan, %7’s� 
Katol�k, %1,5’� Müslüman, %36’sı Hır�st�yan, 
bel�rt�lmem�ş ve d�ğer d�nler %18’d�r (Güney Afr�ka 
Ülke Bülten�, 2011).

Ülkede konuşulan temel d�ller, İng�l�zce, Afr�kaans, 
Ndebele, Kuzey Sotho, Sotho, Swaz�, Tswana, 
Tsonga, Venda, Xhosa ve Zulu d�l� olup t�caret d�l� �se 
İng�l�zce ve Felemenkçe’d�r.
 

Tablo 1.  2014 yıl ortasında Güney Afr�ka’da gruplara göre erkek-kadın nüfusu

Kaynak: M�d-year populat�on est�mates, 2014 Stat�st�cs South Afr�ca P0302, :31 July 2014 

Nüfus Grubu Erkek Kadın Toplam Toplam Sayıdan %

Afr�kalı

Melez

H�nt/Asya

Beyaz

Toplam

22 311 400 

2 403 400 

719 300 

2 186 500 

27 620 600 

23 345 000 

2 559 500 

689 800 

2 307 100 

28 901 400 

45 656 400 

4 962 900 

1 409, 100 

4 493 500 

56 521 900 

80,8 

8,8 

2,5 

8,0 

100,0 
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B- GÜNEY AFRİKA EĞİTİMİNE 
GENEL BAKIŞ

Güney Afr�ka Anayasasına göre ulusal hükümet 
yükseköğret�mde özel sorumluluğunun yanı sıra 
eğ�t�mden tüm dokuz �l hükümet� eşzamanlı olarak 
sorumludur. Okullar, yet�şk�n eğ�t�m merkezler� ve 
�ler� eğ�t�m ve öğret�m kolejler� (FEDs) Anayasaya 
tab� olarak hazırlanmış �l pol�t�kaları ve mevzuatları 
�le desteklenm�ş ulusal pol�t�kalara bağlı olarak �l 
eğ�t�m departmanlarınca (the prov�nc�al educat�on 
departments-PEDs) yönet�lmekted�r. Ulusal 
düzeyde, eğ�t�m fonks�yonu �k� ana kurum tarafından 
yönet�lmekted�r. Bu kurumlar; Temel Eğ�t�m 
Departmanı (the Department of Bas�c Educat�on-
DBE) ve Yüksek Eğ�t�m ve Öğret�m Departmanı (the 
Department of H�gher Educat�on and Tra�n�ng-
DHET). İl düzey�nde �se, dokuz �l�n her b�r�nde kend� 
eğ�t�m departmanı vardır. Temel Eğ�t�m Departmanı 
(DBE) R-sınıfı �le 12’nc� sınıfın eğ�t�m ve öğret�mden 
sorumlu �ken,  Yüksek Eğ�t �m ve Öğret�m 
Departmanı (DHET) yükseköğret�m kurumları (HEI), 
�ler� eğ�t�m ve öğret�m kolejler� (FET) �le yet�şk�n 
eğ�t�m merkezler�nden (AET) sorumludurlar. Ayrıca �ş 
gücü becer�ler�n�n oluşturulmasında sorumlu olan 
Ulusal Becer�ler Kurumu (Nat�onal Sk�lls Author�ty-
NSA) �le meslek test merkezler�nden de (Trade 
test�ng centres) sorumludur (EFA, 2015,p.6).

Temel Eğ�t�m Departmanının rolü Anayasa �le 
tanımlanmış, kanun ve mevzuata uygun eğ�t�m ve 
öğret�m pol�t�kaların uygulanmasını sağlamaktır. 
Bunun yanı sıra her b�r �l�n ulusal pol�t�kalar 
çerçeves�nde �l�n stratej� ve bütçeler�n� garant� 
etmek ve yakın �şb�rl�ğ� �çer�s�nde çalışmaktır 
(UNESCO-UNEVOC, 2015)

Ulusal eğ�t�m departmanı �l eğ�t�m departmanları 
temel eğ�t�m ve erken çocukluk eğ�t�m�nde eş�t 
sorumluluğa sah�pt�r. Fakat okulların finans ve okul 
yönet�m�nde �l eğ�t�m departmanı doğrudan 
sorumludurlar (UNESCO-UNEVOC, 2015).

Şek�l 1’de Güney Afr�ka Western Cape eyalet�n�n 
eğ�t�m departmanı ver�lm�şt�r.
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Hır�st�yanlık yanında geleneksel Afr�ka d�nler�, 
H�ndu�zm, İslam, Musev�l�k g�b� d�ğer d�nler de 
mevcuttur. Nüfusunun %36’sı Protestan, %7’s� 
Katol�k, %1,5’� Müslüman, %36’sı Hır�st�yan, 
bel�rt�lmem�ş ve d�ğer d�nler %18’d�r (Güney Afr�ka 
Ülke Bülten�, 2011).

Ülkede konuşulan temel d�ller, İng�l�zce, Afr�kaans, 
Ndebele, Kuzey Sotho, Sotho, Swaz�, Tswana, 
Tsonga, Venda, Xhosa ve Zulu d�l� olup t�caret d�l� �se 
İng�l�zce ve Felemenkçe’d�r.
 

Tablo 1.  2014 yıl ortasında Güney Afr�ka’da gruplara göre erkek-kadın nüfusu

Kaynak: M�d-year populat�on est�mates, 2014 Stat�st�cs South Afr�ca P0302, :31 July 2014 

Nüfus Grubu Erkek Kadın Toplam Toplam Sayıdan %

Afr�kalı

Melez

H�nt/Asya

Beyaz

Toplam

22 311 400 

2 403 400 

719 300 

2 186 500 

27 620 600 

23 345 000 

2 559 500 

689 800 

2 307 100 

28 901 400 

45 656 400 

4 962 900 

1 409, 100 

4 493 500 

56 521 900 

80,8 

8,8 

2,5 

8,0 

100,0 
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B- GÜNEY AFRİKA EĞİTİMİNE 
GENEL BAKIŞ

Güney Afr�ka Anayasasına göre ulusal hükümet 
yükseköğret�mde özel sorumluluğunun yanı sıra 
eğ�t�mden tüm dokuz �l hükümet� eşzamanlı olarak 
sorumludur. Okullar, yet�şk�n eğ�t�m merkezler� ve 
�ler� eğ�t�m ve öğret�m kolejler� (FEDs) Anayasaya 
tab� olarak hazırlanmış �l pol�t�kaları ve mevzuatları 
�le desteklenm�ş ulusal pol�t�kalara bağlı olarak �l 
eğ�t�m departmanlarınca (the prov�nc�al educat�on 
departments-PEDs) yönet�lmekted�r. Ulusal 
düzeyde, eğ�t�m fonks�yonu �k� ana kurum tarafından 
yönet�lmekted�r. Bu kurumlar; Temel Eğ�t�m 
Departmanı (the Department of Bas�c Educat�on-
DBE) ve Yüksek Eğ�t�m ve Öğret�m Departmanı (the 
Department of H�gher Educat�on and Tra�n�ng-
DHET). İl düzey�nde �se, dokuz �l�n her b�r�nde kend� 
eğ�t�m departmanı vardır. Temel Eğ�t�m Departmanı 
(DBE) R-sınıfı �le 12’nc� sınıfın eğ�t�m ve öğret�mden 
sorumlu �ken,  Yüksek Eğ�t �m ve Öğret�m 
Departmanı (DHET) yükseköğret�m kurumları (HEI), 
�ler� eğ�t�m ve öğret�m kolejler� (FET) �le yet�şk�n 
eğ�t�m merkezler�nden (AET) sorumludurlar. Ayrıca �ş 
gücü becer�ler�n�n oluşturulmasında sorumlu olan 
Ulusal Becer�ler Kurumu (Nat�onal Sk�lls Author�ty-
NSA) �le meslek test merkezler�nden de (Trade 
test�ng centres) sorumludur (EFA, 2015,p.6).

Temel Eğ�t�m Departmanının rolü Anayasa �le 
tanımlanmış, kanun ve mevzuata uygun eğ�t�m ve 
öğret�m pol�t�kaların uygulanmasını sağlamaktır. 
Bunun yanı sıra her b�r �l�n ulusal pol�t�kalar 
çerçeves�nde �l�n stratej� ve bütçeler�n� garant� 
etmek ve yakın �şb�rl�ğ� �çer�s�nde çalışmaktır 
(UNESCO-UNEVOC, 2015)

Ulusal eğ�t�m departmanı �l eğ�t�m departmanları 
temel eğ�t�m ve erken çocukluk eğ�t�m�nde eş�t 
sorumluluğa sah�pt�r. Fakat okulların finans ve okul 
yönet�m�nde �l eğ�t�m departmanı doğrudan 
sorumludurlar (UNESCO-UNEVOC, 2015).

Şek�l 1’de Güney Afr�ka Western Cape eyalet�n�n 
eğ�t�m departmanı ver�lm�şt�r.
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İlçe eğ�t�m ofisler�, okullar �le �l eğ�t�m departman-
larının ara yüzüdürler. Sadece b�lg� toplama ve 
okullarda sorunları teşh�s sürec�nde merkez olmayıp 
ayrıca, okullara hayat� destek ve müdahale �şlev�n� 
yer�ne get�rmekted�rler. Bunun yanında eğ�t�c�ler�n 
eğ�t�mler�n� sağlamak, finansla �lg�l� anlaşmazlıkları 
çözmek, çalışanların sorununu çözmede etk�n rol 
alırlar (Educat�on South Afr�ca Yearbook 2013/14, 
2015, p.121).

İlçe Eğ�t�m Müdürlükler�n temel görev�, bulunduğu 
�lçede eğ�t�m kumlarında kal�tel� eğ�t�m�n ver�lmes�n� 
yönetmekle b�rl�kte;

Ÿ Araştırma, b�lg� s�stemler�, kal�te güvence, �lçe �ş 
planlaması ve stratej� pkanlama süreçler�n�n 
yönet�m�n� sağlamak,

Ÿ İlçe düzey�nde kurumsal h�zmet oluşturmak,
Ÿ Kal�tel� eğ�t�m ve öğret�m �ç�n kurumlar arası 

bağlantıları güçlend�rmek,
Ÿ Program uygulamalarına l�derl�k etmek ve 

koord�nasyonu sağlamak,
Ÿ Özel eğ�t�mde koord�nasyonu sağlamak,
Ÿ Kurumu sevk ve �dare etmekt�r. Şek�l 2’de Güney Afr�ka İlçe eğ�t�m departmanı yapısı 

ver�lm�şt�r.

Şek�l 1:  Güney Afr�ka Western Cape eyalet�n�n eğ�t�m departmanı yapısı

Yönet�c� 
İlet�ş�m

Yönet�c�
İş, Stratej� ve Paydaşlarla

İl�şk�ler

Eğ�t�m Planlama Bölümü Kurum Gel�şt�rme ve
Kord�nasyonu F�nans

Sorumlu
Yönet�c�

Kurumsal
Zeka Yönet�m�

Sorumlu
Yönet�c�

F�z�ksel
Kaynaklar

Sorumlu
Yönet�c�

Değerlend�rme
ve Sınav

Sorumlu
Yönet�c�

Program 
Yönet�m�

ve Öğretmen
Gel�şt�rme

İlçeler

Sosyal İçerme
Programları

ve
Özel Eğ�t�m
Programları

Fon
Yönet�m�

Yönet�c� Yönet�c� Yönet�c� Yönet�c� Yönet�c�
Cape Öğrenme

ve L�derl�k
Enst�tüsü

Metro
Merkez
İlçes�

Özel
Eğ�t�me
Destek

Yönet�c�
F�nans

Yönet�m�

Yönet�c�
Stratej�k İnsan

Yönet�m�

Programlar ve Değerlend�rme
Yönet�m�

WESTERN CAPE
EĞİTİM BAKANLIĞI

Western Cape
Eğ�t�m Bölümü

Yönet�c� 
İç Kontrol

İnsan
Kaynakları
Yönet�m�

167

B
R

IC
S

 Ü
lk

el
er

�n
de

 E
ğ�

t�
m

 S
�s

te
m

�
G

Ü
N

EY
 A

FR
İK

A
R

I
C

S
B

Güney Afr�ka Okullar Kanunu’na (1996) göre 
okulların yönet�m�, ulusal ve �l düzey� �le sınırlı 
değ�ld�r. Okul Yönet�m Kurulu (School govern�ng 
bod�es-SGBs) seç�lm�ş k�ş�lerden oluşmakta olup 
okulun çalışmasında öneml� görevler üstlenmek-
ted�r. Okul yönet�m organları d�l, d�n eğ�t�m�, okul 
ücretler� ve öğrenc�ler�n davranış kuralları g�b� 
konulara �l�şk�n pol�t�kaların yapımında öneml� b�r rol 
oynar (Annual Report 2013/14, 2014, p.106-107).  

Okul müdürüne okulun yönet�m�nde öneml� destek 
sağlanmaktadır. Okul yönet�m kurulu, okul müdürü, 
seç�lm�ş okullarda görev alan personel tems�lc�s�, 
öğretmen, öğrenc� vel�ler�, 8 �nc� sınıf veya daha �ler� 
sınıflardak� öğrenc� tems�lc�s� �le ayrıca oy hakkı 
bulunmayan d�ğer �şb�rl�ğ� yapılan kurum/kuruluş 
tems�lc�ler�nden oluşmaktadır. Öğrenc� vel�ler� daha 
fazla söz sah�b� olmasını sağlamak amacıyla 
çoğunlukta bulunmaktadır. Güney Afr�ka Okullar 
Yasası (The South Afr�can Schools Act) okul yönet�m 
kurulu (SGBs) �ç�n temel fonks�yonlar tanımlanmıştır. 
Okulun yönet�m� konusuna doğrudan müdahale 
etmemekted�r. Okul yönet�m�nden temelde �l eğ�t�m 
departmanları sorumludur. Kurul, okulların m�syon 
ve performansının denetlenmes�n� yaparlar (EFA, 
2013 ,p .6 ;  UNESCO- IBE ,  2010,p .9 ;  OECD, 
2008,p.88-89).

Okul yönet�m kurulunun görevler�;
1. Okul �ç�n m�syon gel�şt�rmek (mevcut mevzuatlara 
    uygun olarak).
2. Okul pol�t�kalarını bel�rlemek (bazı kısıtlamalara 
     tab�).
3. Okulun mülk�yet, b�nalar ve zem�nler� �le k�ra hakkı 

    da dah�l olmak üzere para toplamak ve harcama   
    kontrolünü sağlamak.
4. Eğ�t�m bölümüne, öğret�m ve eğ�t�m dışı 
     personel�n atanması �ç�n tavs�yede bulunmak.
5. Okul �ç�n bütçe gel�şt�rmek (Öğrenc� vel�ler�n�n 
     toplantısında onaylanmak �ç�n okul ücret 
     kararlarını onaylama g�b�).

Okul yönet�m kurulu yukarıda bel�rt�len görevler�n 
yanı sıra (Annual Report 2013/14,2014,p105);
Ÿ Tüm Güney Afr�kalı çocukların okullaşmasına 

�mkân sağlamak,
Ÿ Erkek ve kız öğrenc�ler arasındak� eş�tl�l�k ve 

ırkçılık konularında değerler� tanıtmak,
Ÿ Güney Afr�ka’da tüm d�nler, d�ller ve kültürlere 

saygı duyulmasında topluma destek vermek 
(çeş�tl� d�llerde çocukları konuşmaya teşv�k 
etmek),

Ÿ Çocuk haklarına saygı ve çocuğa ş�ddet 
problemler�n� çözmek,

konularında pol�t�kalar uygularlar.

Oku l  müdür le r �n �n  temel  görev �  aşağ ıda 
t a n ı m l a n m ı ş t ı r.  B u n l a r  ( A n n u a l  R e p o r t 
2013/14,2014,p105);
Ÿ Okul �dares�
Ÿ İnsan kaynakları
Ÿ Müfredat konuları
Ÿ Destek h�zmetler�
Ÿ Mevzuat
Ÿ F�nansal yönet�m� 
Ÿ Okul yönet�m�
Ÿ Okul pol�t�kaları ve Okul örgüt
Güney Afr�ka’n�n resm� meslek� ve tekn�k eğ�t�m 

Şek�l 2:  İlçe Eğ�t�m Departmanı yapısı

İLÇE EĞİTİM BÖLÜMÜ

Bulunduğu �lçede eğ�t�m kurumlarında kal�tel� eğ�t�m ver�lmes�n�
yönetmekle b�rl�kte;

1. Araştırma, b�lg� s�stemler� kal�te güvence, İlçe �ş planlaması ve stratej�
 süreçler�n�n yönet�m�
2. İlçe düzey�nde kurumsal h�zmet oluşturmak.
3. Kal�tel� eğ�t�n ve öğren�m kurumları bağlantıları garant� etmek,
4. Program uygulamalarına l�derl�k ve koord�ne etmek
5. Özel Eğ�t�m yönet�m�n�n koord�nasyonu
6. Kurum Yönet�m� ve İdares� Koord�nasyonu görev�n� yapmaktır.

Stratej� ve İlet�ş�m
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Serv�s� Destek Ek�p
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İlçe eğ�t�m ofisler�, okullar �le �l eğ�t�m departman-
larının ara yüzüdürler. Sadece b�lg� toplama ve 
okullarda sorunları teşh�s sürec�nde merkez olmayıp 
ayrıca, okullara hayat� destek ve müdahale �şlev�n� 
yer�ne get�rmekted�rler. Bunun yanında eğ�t�c�ler�n 
eğ�t�mler�n� sağlamak, finansla �lg�l� anlaşmazlıkları 
çözmek, çalışanların sorununu çözmede etk�n rol 
alırlar (Educat�on South Afr�ca Yearbook 2013/14, 
2015, p.121).

İlçe Eğ�t�m Müdürlükler�n temel görev�, bulunduğu 
�lçede eğ�t�m kumlarında kal�tel� eğ�t�m�n ver�lmes�n� 
yönetmekle b�rl�kte;

Ÿ Araştırma, b�lg� s�stemler�, kal�te güvence, �lçe �ş 
planlaması ve stratej� pkanlama süreçler�n�n 
yönet�m�n� sağlamak,

Ÿ İlçe düzey�nde kurumsal h�zmet oluşturmak,
Ÿ Kal�tel� eğ�t�m ve öğret�m �ç�n kurumlar arası 

bağlantıları güçlend�rmek,
Ÿ Program uygulamalarına l�derl�k etmek ve 

koord�nasyonu sağlamak,
Ÿ Özel eğ�t�mde koord�nasyonu sağlamak,
Ÿ Kurumu sevk ve �dare etmekt�r. Şek�l 2’de Güney Afr�ka İlçe eğ�t�m departmanı yapısı 

ver�lm�şt�r.

Şek�l 1:  Güney Afr�ka Western Cape eyalet�n�n eğ�t�m departmanı yapısı
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Güney Afr�ka Okullar Kanunu’na (1996) göre 
okulların yönet�m�, ulusal ve �l düzey� �le sınırlı 
değ�ld�r. Okul Yönet�m Kurulu (School govern�ng 
bod�es-SGBs) seç�lm�ş k�ş�lerden oluşmakta olup 
okulun çalışmasında öneml� görevler üstlenmek-
ted�r. Okul yönet�m organları d�l, d�n eğ�t�m�, okul 
ücretler� ve öğrenc�ler�n davranış kuralları g�b� 
konulara �l�şk�n pol�t�kaların yapımında öneml� b�r rol 
oynar (Annual Report 2013/14, 2014, p.106-107).  

Okul müdürüne okulun yönet�m�nde öneml� destek 
sağlanmaktadır. Okul yönet�m kurulu, okul müdürü, 
seç�lm�ş okullarda görev alan personel tems�lc�s�, 
öğretmen, öğrenc� vel�ler�, 8 �nc� sınıf veya daha �ler� 
sınıflardak� öğrenc� tems�lc�s� �le ayrıca oy hakkı 
bulunmayan d�ğer �şb�rl�ğ� yapılan kurum/kuruluş 
tems�lc�ler�nden oluşmaktadır. Öğrenc� vel�ler� daha 
fazla söz sah�b� olmasını sağlamak amacıyla 
çoğunlukta bulunmaktadır. Güney Afr�ka Okullar 
Yasası (The South Afr�can Schools Act) okul yönet�m 
kurulu (SGBs) �ç�n temel fonks�yonlar tanımlanmıştır. 
Okulun yönet�m� konusuna doğrudan müdahale 
etmemekted�r. Okul yönet�m�nden temelde �l eğ�t�m 
departmanları sorumludur. Kurul, okulların m�syon 
ve performansının denetlenmes�n� yaparlar (EFA, 
2013 ,p .6 ;  UNESCO- IBE ,  2010,p .9 ;  OECD, 
2008,p.88-89).

Okul yönet�m kurulunun görevler�;
1. Okul �ç�n m�syon gel�şt�rmek (mevcut mevzuatlara 
    uygun olarak).
2. Okul pol�t�kalarını bel�rlemek (bazı kısıtlamalara 
     tab�).
3. Okulun mülk�yet, b�nalar ve zem�nler� �le k�ra hakkı 

    da dah�l olmak üzere para toplamak ve harcama   
    kontrolünü sağlamak.
4. Eğ�t�m bölümüne, öğret�m ve eğ�t�m dışı 
     personel�n atanması �ç�n tavs�yede bulunmak.
5. Okul �ç�n bütçe gel�şt�rmek (Öğrenc� vel�ler�n�n 
     toplantısında onaylanmak �ç�n okul ücret 
     kararlarını onaylama g�b�).

Okul yönet�m kurulu yukarıda bel�rt�len görevler�n 
yanı sıra (Annual Report 2013/14,2014,p105);
Ÿ Tüm Güney Afr�kalı çocukların okullaşmasına 

�mkân sağlamak,
Ÿ Erkek ve kız öğrenc�ler arasındak� eş�tl�l�k ve 

ırkçılık konularında değerler� tanıtmak,
Ÿ Güney Afr�ka’da tüm d�nler, d�ller ve kültürlere 

saygı duyulmasında topluma destek vermek 
(çeş�tl� d�llerde çocukları konuşmaya teşv�k 
etmek),

Ÿ Çocuk haklarına saygı ve çocuğa ş�ddet 
problemler�n� çözmek,

konularında pol�t�kalar uygularlar.

Oku l  müdür le r �n �n  temel  görev �  aşağ ıda 
t a n ı m l a n m ı ş t ı r.  B u n l a r  ( A n n u a l  R e p o r t 
2013/14,2014,p105);
Ÿ Okul �dares�
Ÿ İnsan kaynakları
Ÿ Müfredat konuları
Ÿ Destek h�zmetler�
Ÿ Mevzuat
Ÿ F�nansal yönet�m� 
Ÿ Okul yönet�m�
Ÿ Okul pol�t�kaları ve Okul örgüt
Güney Afr�ka’n�n resm� meslek� ve tekn�k eğ�t�m 

Şek�l 2:  İlçe Eğ�t�m Departmanı yapısı

İLÇE EĞİTİM BÖLÜMÜ

Bulunduğu �lçede eğ�t�m kurumlarında kal�tel� eğ�t�m ver�lmes�n�
yönetmekle b�rl�kte;

1. Araştırma, b�lg� s�stemler� kal�te güvence, İlçe �ş planlaması ve stratej�
 süreçler�n�n yönet�m�
2. İlçe düzey�nde kurumsal h�zmet oluşturmak.
3. Kal�tel� eğ�t�n ve öğren�m kurumları bağlantıları garant� etmek,
4. Program uygulamalarına l�derl�k ve koord�ne etmek
5. Özel Eğ�t�m yönet�m�n�n koord�nasyonu
6. Kurum Yönet�m� ve İdares� Koord�nasyonu görev�n� yapmaktır.
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(MTE) s�stem�, ülken�n 1994 yılında demokras�ye 
geç�ş�yle b�rl�kte kademel� şek�lde değ�şm�şt�r. 
Hükümete etk�n b�r �dare rolü veren yen� yönet�m 
çerçeves� �şb�rl�ğ�ne dayalı yönet�m �lkeler� üzer�ne 
�nşa ed�lm�ş, meslek� ve tekn�k eğ�t�m kurumları 
öneml� ölçüde güçlend�r�lm�ş ve hükümet �le �ş 
dünyası, �şgücü p�yasası ve toplum arasında öneml� 
ortaklıklar oluşturulmuştur (UNESCO-UNEVOC, 
2015).

Özel meslek� ve tekn�k eğ�t�m kurumları, �lg�l� genel 
müdürlükler�n �dares� altına ver�lm�şt�r. Bununla 
b�rl�kte, bu özel kurumlar yüksek eğ�t�m ve öğret�m 
departmanına kayıtlı olması �ç�n yüksek kal�tede 
MTE programları yürütmek ve bunun �ç�n gerekl� 
olan altyapıyı ve kaynakları oluşturmak konusunda 
teşv�k ed�lmekted�r.

Hükümet meslek� ve tekn�k eğ�t�m� yüksek eğ�t�m ve 
öğret�m departmanı el�yle merkez� şek�lde ve 
değ�ş�k yollarla yönetmekted�r. Hükümet�n temel 
sorumluluğu pol � t �ka,  norm ve standart lar 
gel�şt�rmekt�r. D�ğer sorumlulukları arasında �se, 
u lusa l  müfredat lar ı  gel �ş t � rmek,  personel 
yet�şt�rmek, öğrenc� ve program hedefl� çalışmalar 
yapmak, finansman sağlamak ve pol�t�kaları 
güncelleşt�rmek yer almaktadır (UNESCO-UNEVOC, 
2015). 

Güney Afr�ka'da eğ�t�m�n büyük b�r kısmı hükümet 
tarafından finanse ed�lmekte olup küçük ama öneml� 
özel eğ�t�m sektörü de vardır. Özel okullar, �ler� eğ�t�m 
ve öğret�m kolejler� ve yükseköğret�m enst�tüler� b�r 
dereceye kadar özerkt�rler (EFA, 2013,p.6).
MTE F�nansmanı, eğ�t�m kurumlarının ulusal 
hedefler� etk�n şek�lde gerçekleşt�rmeler�nde, 
performanslarının artırılmasında, gen�şlet�lm�ş 
� şb � r l �ğ �  ağ lar ın ın  kuru lmas ında,  eş � t l �ğ �n 
sağlanmasında ve yen�lenmes�nde kullanılan b�r 
a r a ç t ı r .  F � n a n s m a n  d ö r t  f a r k l ı  ş e k � l d e 
sağlanmaktadır: MTE programlarının finansmanı, 
özel amaçların finansmanı, öğrenc�lere ekonom�k 
yardım sağlanması ve özel fonlama şekl�nde 
olmaktadır.

Her b�r �lde yer alan eğ�t�m departmanı, Orta Vadel� 
Harcama Çerçeves�’n�n �lkeler� doğrultusunda MTE 
kurumları �ç�n uygun bütçeler� kullanmaktadır. 
F�nansman devlet tarafından sağlanmaktadır ve 
okula yapılan bağışlar/katkılar, okulun kend� gel�rler�, 
burslar yoluyla elde ed�len gel�rler, yatırımlar yoluyla 
elde ed�len gel�rler, h�zmet sunumu yoluyla elde 
ed�len gel�rler, öğrenc�ler�n k�m� durumlarda �ler� 
eğ�t�m �ç�n öded�kler� ücretler, öğrenc�ler�n 
/�şverenler�n konaklama karşılığı öded�kler� ücretler 
kurum tarafından sağlanan d�ğer h�zmetler karşılığı 
ödenen ücretler de MTE kurumlarının finasmanı �ç�n 
kullanılmaktadır (UNESCO-UNEVOC, 2015).

Örgün okul hayatı R-sınıfı (R-Recept�on year-temel 
eğ�t�me hazırlık sınıfı- kabul yılı) �le başlayıp 12 yılın 
sonunda tamamlanmakta olup toplam 13 yıl devam 
etmekted�r. Bu çalışmada R-sınıfı temel eğ�t�me 
başlangıç sınıfı olarak tanımlanmış olup 5 yaşındak� 
çocukların g�tt�ğ� sınıftır. İsteyen öğrenc�ler 12 nc� yılın 
sonunda yükseköğret�mler�ne devam edeb�l�rler. R-
sınıfından başlayıp 9 yıl zorunlu genel eğ�t�m ve 
öğret�m zorunludur. 10-12 nc� sınıflar daha z�yade �ler� 
eğ�t�m sev�yes�nded�r. Meslek� eğ�t�m �se İler� Eğ�t�m 
Kolejler�nde (FET), �ş yerler�nde ve uzmanlaşmış 
kolejlerde ver�lmekted�r (EFA, 2013, p.6).

2011 yılında, Ulusal Kalkınma Planı 2030 (NDP) 
Güney Afr�ka hükümet� tarafından onaylanıp ve 
Ulusal Planlama Kom�syonu (NPC) tarafından 
yayımlanmıştır. Planda ülken�n v�zyonu özetlenm�şt�r. 
Plan’ın dokuzuncu bölümünde eğ�t�m ve öğret�m �le 
yen�l�kler�n gel�şt�r�lmes�ne odaklanılmıştır. Plan, 
yüksek kal�tede eğ�t�me er�ş�m ve öğrenme 
çıktılarına dayalı b�r stratej� üzer�ne kurgulanmıştır. 
Ayrıca, uluslararası alanda Güney Afr�ka eğ�t�m 
s�stem�n�n performansını yükseltmek �ç�n eylemler 
planlanmıştır. Amaç eğ�t�m ve öğret�m süres�n� 
zorunlu olarak 12 yıla çıkarmaktır. Sektörün �ht�yacı 
olan yüksek becer�lere sah�p �nsan yet�şt�rmek �ç�n 
eğ�t�m öğret�m ve �novasyona önem ver�lmes� 
planlanmıştır. Yükseköğret�mden mezun olan 
öğrenc�ler�n gelecekte ülken�n ve toplumun 
�ht�yaçları doğrultusunda b�lg� ve becer� �le 
donatılması planlanmıştır (EFA, 2013,p.6). 

Ulusal eğ�t�m finans kaynaklarının �llere, �lçelere ve 
okullara eş�t dağıtımının yapılması �ç�n ulusal 
standart formlar ve okul formları hazırlanmış ve bu 
doğrultuda paylaşımın eş�t  şek� lde olması 
sağlanmaya çalışılmaktadır. Normlar, daha fak�r 
öğrenc�ler�n devam ett�ğ� �ldek� devlet okullarına 
personel dışı harcamaların %40’nın %60’ı,%35 
personel dışı harcamalarında fak�r öğrenc�lere %20 
s� ve daha �y� okulların ayrılan %5’l�k kısmın %20’s�n� 
almaktadır.

Eğ�t�m ve öğret�mde ulusal sev�yede kurum/ 
kuruluşlar da etk�n rol almaktadır. Bunlar aşağıda 
tanımlanmıştır.

Eğ�t�m Bakanları Konsey�
Konsey, Temel Eğ�t�m Bakanı, Yükseköğret�m Bakanı 
�le �lde 9 �l�n yüksek eğ�t�m konsey� üyeler�nden 
oluşur. Konsey düzenl� olarak toplantılar yapar ve 
eğ�t�m �le �lg�l� tüm pol�t�kalar burada tartışılır 
(Educat�on South Afr�ca Yearbook 2013/14, 2015, 
p.121-122).
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Eğ�t�m Bölümler� Başkanları Kom�tes�
Eğ�t�m Bölümler� Başkanları Kom�tes� (Heads of 
Educat�on Departments Comm�ttee-EDCOM) Temel 
Eğ�t�m Genel Müdür ve yardımcıları �le �l eğ�t�m 
departmanları müdürler�nden oluşur. Kom�ten�n 
amacı ,  u lusal  eğ�t �m s�stem�n�n gel �ş �m�n� 
kolaylaştırmak �ç�n ulusal eğ�t�m görüşler�n� 
paylaşmak, karşılıklı güven ve �dar� yönet�m konuları 
�le ulusal eylemlerle �lg�l� görüş alış ver�ş�nde 
bulunmak ve eğ�t�m s�stem�n�n �şley�ş� �le �lg�l� tavs�ye 
kararları almaktır (Educat�on South Afr�ca Yearbook 
2013/14, 2015, p.122).

Genel ve İler� Eğ�t�m Kal�te Güvences� Kurulu 
(UMALUSI) 
Umalus� genel ve �ler� eğ�t�m ve katılımcıların kal�te 
g ü v e n c e  s � s t e m � n � n  v e  y e t e r l � l � k l e r � n 
gel�şt�r�lmes�nden sorumludurlar. Sorumluluk alanı 
ulusal yeterl�l�k çerçeves�ne göre 1-4. sev�yelerd�r. 
Umalus’n�n anlamı Ngun� kültüründe, a�len�n 
zeng�nl�k koruyucusu olan "çoban" anlamına gel�r 
(Educat�on South Afr�ca Yearbook 2013/14, 2015, 
p.122).

Eğ�t�m İş İl�şk�ler� Konsey�
Eğ�t�m İş İl�şk�ler� Konsey� (Educat�on Labour 
Relat�ons Counc�l-ELRC), kamu eğ�t�m sektörüne 
h�zmet vermekted�r. Konsey�n temel amacı, kamu 
eğ�t�m�nde anlaşmazlıkların önlenmes� ve çözüm 
süreçler�ne katılarak �ş barışını korumaktır 
(Educat�on, Educat�on Pocket Gu�de to South Afr�ca 
2013/14, 2015,p.54).

Güney Afr�ka Eğ�t�mc�ler Konsey� 
Güney Afr�ka Eğ�t�mc�ler Konsey� (South Afr�can 
Counc� l  for Educators-SACE),  öğretmenl�k 
mesleğ�n�n statüsünün artırılmasını ve eğ�t�mc�ler�n 
meslek� gel�ş�m�n� teşv�k etmey� amaçlayan b�r 
konseyd�r. Konsey 2000 yılında kurulmuştur 
(Educat�on South Afr�ca Yearbook 2013/14, 2015, 
p.54).

Ulusal Becer�ler Kurumu
Ulusal Becer�ler Kurumu (Nat�onal Sk�lls Author�ty-
NSA) Yükseköğret�m Bakanlığı’nın danışma 
organıdır. Kurumun görev�;
Ÿ Pol�t�ka, stratej� ve bunların uygulanmasını 

sağlamak
Ÿ Pol�t�ka, stratej� ve sektör-becer� planları 

hakkında SETAS �le bağlantıya geçmek
Ÿ Yıllık Konsey hesapları ve b�lançosunu gözden 

geç�rmek

Becer� Gel�ş�m Planlama B�r�m� b�r danışma organıdır 
(Educat�on, Educat�on Pocket Gu�de to South Afr�ca 
2013/14, 2015,p.60).

Ulusal Becer�ler Fonu 
Ulusal Becer�ler Fonu (The Nat�onal Sk�lls Fund), 
öncel�kl� becer�ler�n kazandırılmasını desteklemek 
ve ün�vers�teden �ş hayatına geç�şe yönel�k 
mesleklerle �lg�l� yen�l�kç� araştırmalar yürütmek 
üzere kurulmuştur.  Bu fon, projeler gel�şt�r�l�p 
yürütülmes�nde stratej�k ortaklıkları teşv�k ed�p 
oluşturması neden�yle aynı zamanda “katal�zör” fon 
olarak da b�l�nmekted�r. Meslek�, tekn�k ve akadem�k 
öğrenme h�beler� de benzer �şlev� görmekted�r, 
ancak daha çok mesleğe yerleşt�rme, �ş bağlantılı 
öğrenme, çıraklık, stajyerl�k, becer� programları ve 
�şyer� deney�m� kazandırmaya yönel�k g�r�ş�mlere 
ağırlık ver�lmekted�r (Educat�on, Educat�on Pocket 
Gu�de to South Afr�ca 2013/14, 2015, p.60).

Sektör Eğ�t�m ve Öğret�m Otor�tes�
Sektör Eğ�t�m ve Öğret�m Kurulu (The Sector 
Educat�on and Tra�n�ng Author�ty-SETA) becer�ler 
konusundak� arz ve taleple �lg�l� en temel ve güven�l�r 
b�lg� kaynağıdır. SETA aynı zamanda �şgücünün 
becer�ler�n�n artırılması amacıyla �steğe bağlı olarak 
finansman sağlamaktadır. SETA’nın yanı sıra �şveren 
örgütler� ve kamuya a�t �şletmeler personel eğ�t�m� 
ve eğ�t�m �ht�yaçları konusunda �lg�l� eğ�t�m 
kuruluşlarıyla �şb�rl�ğ� yapmaktadır. Yükseköğret�m 
Departmanı, SETA, �şverenler, kamu ve özel sektöre 
a�t MTE tedar�kç�ler� arasındak� bu tür ortaklıklar ülke 
genel �ndek�  sanay�n�n becer�  �ht �yaçlar ın ı 
karşılamaktadır. SETA, herhang� b�r sektörde 
müdahale alanları yaratmak ve becer� �ht�yaçları 
konusunda çözümler üretmek yoluyla öğrenc�ler ve 
�şyerler� arasında b�r tür köprü görev� görmekted�r. 
SETA �şverenler ve �şç�ler tarafından desteklenmes� 
sebeb�yle becer�ler konusunda güven�l�r ve sözü 
geçen b�r yapı olarak görülmekted�r.

Güney Afr�ka 2014 yılı eğ�t�m �stat�st�kler�ne göre, 
�lköğret�m�n Başlangıç sınıfından 12’ nc� sınıfın (R-12 
sınıf) sonuna kadar olan kademelerde özel ve kamu 
okullarına devam eden öğrenc� sayısı 12.814.473’dır. 
Öğretmen sayısı 616.093 ve okul sayısı �se 
25.691’d�r. Tablo 2’de Kamu ve özel sektörde 
öğrenc�, öğretmen ve okul sayıları ver�lm�şt�r (School 
Real�t�es Report, 2014, 2015).
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(MTE) s�stem�, ülken�n 1994 yılında demokras�ye 
geç�ş�yle b�rl�kte kademel� şek�lde değ�şm�şt�r. 
Hükümete etk�n b�r �dare rolü veren yen� yönet�m 
çerçeves� �şb�rl�ğ�ne dayalı yönet�m �lkeler� üzer�ne 
�nşa ed�lm�ş, meslek� ve tekn�k eğ�t�m kurumları 
öneml� ölçüde güçlend�r�lm�ş ve hükümet �le �ş 
dünyası, �şgücü p�yasası ve toplum arasında öneml� 
ortaklıklar oluşturulmuştur (UNESCO-UNEVOC, 
2015).

Özel meslek� ve tekn�k eğ�t�m kurumları, �lg�l� genel 
müdürlükler�n �dares� altına ver�lm�şt�r. Bununla 
b�rl�kte, bu özel kurumlar yüksek eğ�t�m ve öğret�m 
departmanına kayıtlı olması �ç�n yüksek kal�tede 
MTE programları yürütmek ve bunun �ç�n gerekl� 
olan altyapıyı ve kaynakları oluşturmak konusunda 
teşv�k ed�lmekted�r.

Hükümet meslek� ve tekn�k eğ�t�m� yüksek eğ�t�m ve 
öğret�m departmanı el�yle merkez� şek�lde ve 
değ�ş�k yollarla yönetmekted�r. Hükümet�n temel 
sorumluluğu pol � t �ka,  norm ve standart lar 
gel�şt�rmekt�r. D�ğer sorumlulukları arasında �se, 
u lusa l  müfredat lar ı  gel �ş t � rmek,  personel 
yet�şt�rmek, öğrenc� ve program hedefl� çalışmalar 
yapmak, finansman sağlamak ve pol�t�kaları 
güncelleşt�rmek yer almaktadır (UNESCO-UNEVOC, 
2015). 

Güney Afr�ka'da eğ�t�m�n büyük b�r kısmı hükümet 
tarafından finanse ed�lmekte olup küçük ama öneml� 
özel eğ�t�m sektörü de vardır. Özel okullar, �ler� eğ�t�m 
ve öğret�m kolejler� ve yükseköğret�m enst�tüler� b�r 
dereceye kadar özerkt�rler (EFA, 2013,p.6).
MTE F�nansmanı, eğ�t�m kurumlarının ulusal 
hedefler� etk�n şek�lde gerçekleşt�rmeler�nde, 
performanslarının artırılmasında, gen�şlet�lm�ş 
� şb � r l �ğ �  ağ lar ın ın  kuru lmas ında,  eş � t l �ğ �n 
sağlanmasında ve yen�lenmes�nde kullanılan b�r 
a r a ç t ı r .  F � n a n s m a n  d ö r t  f a r k l ı  ş e k � l d e 
sağlanmaktadır: MTE programlarının finansmanı, 
özel amaçların finansmanı, öğrenc�lere ekonom�k 
yardım sağlanması ve özel fonlama şekl�nde 
olmaktadır.

Her b�r �lde yer alan eğ�t�m departmanı, Orta Vadel� 
Harcama Çerçeves�’n�n �lkeler� doğrultusunda MTE 
kurumları �ç�n uygun bütçeler� kullanmaktadır. 
F�nansman devlet tarafından sağlanmaktadır ve 
okula yapılan bağışlar/katkılar, okulun kend� gel�rler�, 
burslar yoluyla elde ed�len gel�rler, yatırımlar yoluyla 
elde ed�len gel�rler, h�zmet sunumu yoluyla elde 
ed�len gel�rler, öğrenc�ler�n k�m� durumlarda �ler� 
eğ�t�m �ç�n öded�kler� ücretler, öğrenc�ler�n 
/�şverenler�n konaklama karşılığı öded�kler� ücretler 
kurum tarafından sağlanan d�ğer h�zmetler karşılığı 
ödenen ücretler de MTE kurumlarının finasmanı �ç�n 
kullanılmaktadır (UNESCO-UNEVOC, 2015).

Örgün okul hayatı R-sınıfı (R-Recept�on year-temel 
eğ�t�me hazırlık sınıfı- kabul yılı) �le başlayıp 12 yılın 
sonunda tamamlanmakta olup toplam 13 yıl devam 
etmekted�r. Bu çalışmada R-sınıfı temel eğ�t�me 
başlangıç sınıfı olarak tanımlanmış olup 5 yaşındak� 
çocukların g�tt�ğ� sınıftır. İsteyen öğrenc�ler 12 nc� yılın 
sonunda yükseköğret�mler�ne devam edeb�l�rler. R-
sınıfından başlayıp 9 yıl zorunlu genel eğ�t�m ve 
öğret�m zorunludur. 10-12 nc� sınıflar daha z�yade �ler� 
eğ�t�m sev�yes�nded�r. Meslek� eğ�t�m �se İler� Eğ�t�m 
Kolejler�nde (FET), �ş yerler�nde ve uzmanlaşmış 
kolejlerde ver�lmekted�r (EFA, 2013, p.6).

2011 yılında, Ulusal Kalkınma Planı 2030 (NDP) 
Güney Afr�ka hükümet� tarafından onaylanıp ve 
Ulusal Planlama Kom�syonu (NPC) tarafından 
yayımlanmıştır. Planda ülken�n v�zyonu özetlenm�şt�r. 
Plan’ın dokuzuncu bölümünde eğ�t�m ve öğret�m �le 
yen�l�kler�n gel�şt�r�lmes�ne odaklanılmıştır. Plan, 
yüksek kal�tede eğ�t�me er�ş�m ve öğrenme 
çıktılarına dayalı b�r stratej� üzer�ne kurgulanmıştır. 
Ayrıca, uluslararası alanda Güney Afr�ka eğ�t�m 
s�stem�n�n performansını yükseltmek �ç�n eylemler 
planlanmıştır. Amaç eğ�t�m ve öğret�m süres�n� 
zorunlu olarak 12 yıla çıkarmaktır. Sektörün �ht�yacı 
olan yüksek becer�lere sah�p �nsan yet�şt�rmek �ç�n 
eğ�t�m öğret�m ve �novasyona önem ver�lmes� 
planlanmıştır. Yükseköğret�mden mezun olan 
öğrenc�ler�n gelecekte ülken�n ve toplumun 
�ht�yaçları doğrultusunda b�lg� ve becer� �le 
donatılması planlanmıştır (EFA, 2013,p.6). 

Ulusal eğ�t�m finans kaynaklarının �llere, �lçelere ve 
okullara eş�t dağıtımının yapılması �ç�n ulusal 
standart formlar ve okul formları hazırlanmış ve bu 
doğrultuda paylaşımın eş�t  şek� lde olması 
sağlanmaya çalışılmaktadır. Normlar, daha fak�r 
öğrenc�ler�n devam ett�ğ� �ldek� devlet okullarına 
personel dışı harcamaların %40’nın %60’ı,%35 
personel dışı harcamalarında fak�r öğrenc�lere %20 
s� ve daha �y� okulların ayrılan %5’l�k kısmın %20’s�n� 
almaktadır.

Eğ�t�m ve öğret�mde ulusal sev�yede kurum/ 
kuruluşlar da etk�n rol almaktadır. Bunlar aşağıda 
tanımlanmıştır.

Eğ�t�m Bakanları Konsey�
Konsey, Temel Eğ�t�m Bakanı, Yükseköğret�m Bakanı 
�le �lde 9 �l�n yüksek eğ�t�m konsey� üyeler�nden 
oluşur. Konsey düzenl� olarak toplantılar yapar ve 
eğ�t�m �le �lg�l� tüm pol�t�kalar burada tartışılır 
(Educat�on South Afr�ca Yearbook 2013/14, 2015, 
p.121-122).
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Eğ�t�m Bölümler� Başkanları Kom�tes�
Eğ�t�m Bölümler� Başkanları Kom�tes� (Heads of 
Educat�on Departments Comm�ttee-EDCOM) Temel 
Eğ�t�m Genel Müdür ve yardımcıları �le �l eğ�t�m 
departmanları müdürler�nden oluşur. Kom�ten�n 
amacı ,  u lusal  eğ�t �m s�stem�n�n gel �ş �m�n� 
kolaylaştırmak �ç�n ulusal eğ�t�m görüşler�n� 
paylaşmak, karşılıklı güven ve �dar� yönet�m konuları 
�le ulusal eylemlerle �lg�l� görüş alış ver�ş�nde 
bulunmak ve eğ�t�m s�stem�n�n �şley�ş� �le �lg�l� tavs�ye 
kararları almaktır (Educat�on South Afr�ca Yearbook 
2013/14, 2015, p.122).

Genel ve İler� Eğ�t�m Kal�te Güvences� Kurulu 
(UMALUSI) 
Umalus� genel ve �ler� eğ�t�m ve katılımcıların kal�te 
g ü v e n c e  s � s t e m � n � n  v e  y e t e r l � l � k l e r � n 
gel�şt�r�lmes�nden sorumludurlar. Sorumluluk alanı 
ulusal yeterl�l�k çerçeves�ne göre 1-4. sev�yelerd�r. 
Umalus’n�n anlamı Ngun� kültüründe, a�len�n 
zeng�nl�k koruyucusu olan "çoban" anlamına gel�r 
(Educat�on South Afr�ca Yearbook 2013/14, 2015, 
p.122).

Eğ�t�m İş İl�şk�ler� Konsey�
Eğ�t�m İş İl�şk�ler� Konsey� (Educat�on Labour 
Relat�ons Counc�l-ELRC), kamu eğ�t�m sektörüne 
h�zmet vermekted�r. Konsey�n temel amacı, kamu 
eğ�t�m�nde anlaşmazlıkların önlenmes� ve çözüm 
süreçler�ne katılarak �ş barışını korumaktır 
(Educat�on, Educat�on Pocket Gu�de to South Afr�ca 
2013/14, 2015,p.54).

Güney Afr�ka Eğ�t�mc�ler Konsey� 
Güney Afr�ka Eğ�t�mc�ler Konsey� (South Afr�can 
Counc� l  for Educators-SACE),  öğretmenl�k 
mesleğ�n�n statüsünün artırılmasını ve eğ�t�mc�ler�n 
meslek� gel�ş�m�n� teşv�k etmey� amaçlayan b�r 
konseyd�r. Konsey 2000 yılında kurulmuştur 
(Educat�on South Afr�ca Yearbook 2013/14, 2015, 
p.54).

Ulusal Becer�ler Kurumu
Ulusal Becer�ler Kurumu (Nat�onal Sk�lls Author�ty-
NSA) Yükseköğret�m Bakanlığı’nın danışma 
organıdır. Kurumun görev�;
Ÿ Pol�t�ka, stratej� ve bunların uygulanmasını 

sağlamak
Ÿ Pol�t�ka, stratej� ve sektör-becer� planları 

hakkında SETAS �le bağlantıya geçmek
Ÿ Yıllık Konsey hesapları ve b�lançosunu gözden 

geç�rmek

Becer� Gel�ş�m Planlama B�r�m� b�r danışma organıdır 
(Educat�on, Educat�on Pocket Gu�de to South Afr�ca 
2013/14, 2015,p.60).

Ulusal Becer�ler Fonu 
Ulusal Becer�ler Fonu (The Nat�onal Sk�lls Fund), 
öncel�kl� becer�ler�n kazandırılmasını desteklemek 
ve ün�vers�teden �ş hayatına geç�şe yönel�k 
mesleklerle �lg�l� yen�l�kç� araştırmalar yürütmek 
üzere kurulmuştur.  Bu fon, projeler gel�şt�r�l�p 
yürütülmes�nde stratej�k ortaklıkları teşv�k ed�p 
oluşturması neden�yle aynı zamanda “katal�zör” fon 
olarak da b�l�nmekted�r. Meslek�, tekn�k ve akadem�k 
öğrenme h�beler� de benzer �şlev� görmekted�r, 
ancak daha çok mesleğe yerleşt�rme, �ş bağlantılı 
öğrenme, çıraklık, stajyerl�k, becer� programları ve 
�şyer� deney�m� kazandırmaya yönel�k g�r�ş�mlere 
ağırlık ver�lmekted�r (Educat�on, Educat�on Pocket 
Gu�de to South Afr�ca 2013/14, 2015, p.60).

Sektör Eğ�t�m ve Öğret�m Otor�tes�
Sektör Eğ�t�m ve Öğret�m Kurulu (The Sector 
Educat�on and Tra�n�ng Author�ty-SETA) becer�ler 
konusundak� arz ve taleple �lg�l� en temel ve güven�l�r 
b�lg� kaynağıdır. SETA aynı zamanda �şgücünün 
becer�ler�n�n artırılması amacıyla �steğe bağlı olarak 
finansman sağlamaktadır. SETA’nın yanı sıra �şveren 
örgütler� ve kamuya a�t �şletmeler personel eğ�t�m� 
ve eğ�t�m �ht�yaçları konusunda �lg�l� eğ�t�m 
kuruluşlarıyla �şb�rl�ğ� yapmaktadır. Yükseköğret�m 
Departmanı, SETA, �şverenler, kamu ve özel sektöre 
a�t MTE tedar�kç�ler� arasındak� bu tür ortaklıklar ülke 
genel �ndek�  sanay�n�n becer�  �ht �yaçlar ın ı 
karşılamaktadır. SETA, herhang� b�r sektörde 
müdahale alanları yaratmak ve becer� �ht�yaçları 
konusunda çözümler üretmek yoluyla öğrenc�ler ve 
�şyerler� arasında b�r tür köprü görev� görmekted�r. 
SETA �şverenler ve �şç�ler tarafından desteklenmes� 
sebeb�yle becer�ler konusunda güven�l�r ve sözü 
geçen b�r yapı olarak görülmekted�r.

Güney Afr�ka 2014 yılı eğ�t�m �stat�st�kler�ne göre, 
�lköğret�m�n Başlangıç sınıfından 12’ nc� sınıfın (R-12 
sınıf) sonuna kadar olan kademelerde özel ve kamu 
okullarına devam eden öğrenc� sayısı 12.814.473’dır. 
Öğretmen sayısı 616.093 ve okul sayısı �se 
25.691’d�r. Tablo 2’de Kamu ve özel sektörde 
öğrenc�, öğretmen ve okul sayıları ver�lm�şt�r (School 
Real�t�es Report, 2014, 2015).
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Güney Afr�ka 2014 yılı eğ�t�m �stat�st�kler�ne göre 
göre kademler arası eğ�t�me katılım oranları �se Şek�l 
3’de ver�lm�şt�r. Temel eğ�t�m b�r�nc� ve �k�nc� 
kademes� %56.4, ortaöğret�m b�r�nc� kademes� (7-9 
sınıf) %22,6 ve ortaöğret�m �k�nc� kademes� (10-12 
sınıf) %20.6 olarak gerçekleşm�şt�r. Temel eğ�t�me 
başlangıç sınıfı (5 yaş) olarak b�l�nen R-sınıfı (R- 
Recept�on year) �se %0.1 olarak gerçekleşm�şt�r.

2014 yılı kademler arası eğ�t�me katılım oranları Şek�l 
3’te ver�lm�şt�r (School Real�t�es Report, 2014).

Tablo 2:  Kamu ve özel sektörde öğrenc�, öğretmen ve okul sayıları (2015)

Tablo 3:  Sınıflara göre özel ve kamu öğrenc�ler�n c�ns�yetlere göre dağılımı (2015) 

Güney 
Afrika

 

Sektör
 
Cinsiyet

 İleri Eğitim ve Öğretim Seviyesi (FET)
 

Diğerleri

 

Toplam 
İlköğretim

 Toplam 
Ortaöğretim

 Toplam
 

Genel 
Toplam

10. sınıf
 

11. sınıf
 

12. sınıf
 

Toplam
  

(1-7. sınıf)
 

(8-12.sınıf)
 

(1-12.sınıf)

Özel  

Kadın  20 000  20 369  21 485  61 854  509  146 585  100 277  246 862  274 420

Erkek  18 995  18 204  17 781  54 980  593  145 746  91 157  236 903  264 001

Toplam  38 995  38 573  39 266  116 834  1 102  292 331  191 434  483 765  538 421

Kamu

 

Kadın
 
567 321

 
465 832

 
290 
796

 

1 323 
949

 
3 189

 
3 347 455

 
2 257 245

 
5 604 700

 
6 007 092

Erkek

 
533 556

 
392 937

 
241 757

 

1 168 
250

 

5 718

 
3 555 397

 
2 144 801

 
5 700 198

 
6 109 923

Toplam

 

1 100 877

 

858 769

 

532 
553

 

2 492 
199

 

8 907

 

6 902 852

 

4 402 046

 

11 304 898

 

12 117 015

Her İkisi

 

Kadın

 

587 321

 

486 201

 

312 281

 

1 385 
803

 

3 698

 

3 494 040

 

2 357 522

 

5 851 562

 

6 281 512

Erkek

 

552 551

 

411 141

 

259 
538

 

1 223 
230

 

6 311

 

3701 143

 

2 235 958

 

5 937 101

 

6 373 924

Toplam 1139 872 897 342 571 819 2609033 10 009 7195 183 4 593 480 11 788 663 12 655 436

12.248.289 379.613 23.905 566.194 36.480 1.786 25.691 12.814.473 416.093
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Ulusal Müfredat Beyanı (the Nat�onal Curr�culum 
Statement–NCS) �le hazırlanan ders k�taplarının 
yayımlanan b�ld�r�n�n hedefler�ne uygun olması 
gerekmekted�r. 2006 yılında tüm yayıncılar 11 resm� 
d�lde, okul k�taplarının kademelere uygun olarak 
hazırlanmasına başlamıştır. Ders k�taplarının 
hazırlanması çalışmalarına Eğ�t�m Bakanlığı �lg�l� 
bölümler�, �lg�l� s�v�l toplum örgütler� ve ün�vers�teler 
yoğun destek vermekted�r. Okul k�tapları, Okul Fonu 
�ç�n Normlar ve Standartlarına (the Norms and 
Standards for School Fund�ng)  uygun olarak �ller 
tarafından tahs�s ed�l�r. Tüm okullar ders k�tapları ve 
d�ğer k�taplar �ç�n tahs�s ed�len fonlarının 
harcamasında �l�n Terc�hl� İhale Pol�t�kası (the 
Preferent�al Procurement Pol�cy of the prov�nce) 
uygulanmaktadır (OECD, 2008,p.81).

Eğ�t�m�n finansmanında �k�nc� öneml� destek olarak 
Okul Fonu İç�n Normlar ve Standartlar (the Norms 
and Standards for School Fund�ng-NNSSF) kaynağı 
kullanılmaktadır. Fon, okulların gel�şm�şl�k düzey�ne 
göre değ�ş�k oranda destek vermekted�r. Ayrıca 
okulların kütüphane, k�tap ve ders k�tapları, 
b�lg�sayar, mob�lya, kırtas�ye ve laboratuvar 
ek�pmanı g�b� öğrenc� destek materyaller� dâh�l 
telefon, fotokop�, tem�zl�k ve spor malzemeler�, 
değ�şt�rme veya okul bakım ve b�na yen�lemes�, su, 
elektr�k ve güvenl�k dah�l temel h�zmetler� bu fon 
aracılığıyla sağlanmaktadır (OECD, 2008,p.102).

 

Şek�l 3:  2015 yılı kademler arası eğ�t�me katılım oranları (%)

İler� Eğ�t�m (FET)
(10-12. Yıl)

% 21.3

D�ğerlar�
% 0.1

İlkokul Başlangıç Sınıfı
(R-Sınıfı)
% 0.3

İlkokul (1-3. Yıl)
% 33.6

Ortaöğret�m
(7-9. Yıl)

% 21.6
İlkokul (4-6. Yıl)
% 23.2
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Güney Afr�ka 2014 yılı eğ�t�m �stat�st�kler�ne göre 
göre kademler arası eğ�t�me katılım oranları �se Şek�l 
3’de ver�lm�şt�r. Temel eğ�t�m b�r�nc� ve �k�nc� 
kademes� %56.4, ortaöğret�m b�r�nc� kademes� (7-9 
sınıf) %22,6 ve ortaöğret�m �k�nc� kademes� (10-12 
sınıf) %20.6 olarak gerçekleşm�şt�r. Temel eğ�t�me 
başlangıç sınıfı (5 yaş) olarak b�l�nen R-sınıfı (R- 
Recept�on year) �se %0.1 olarak gerçekleşm�şt�r.

2014 yılı kademler arası eğ�t�me katılım oranları Şek�l 
3’te ver�lm�şt�r (School Real�t�es Report, 2014).

Tablo 2:  Kamu ve özel sektörde öğrenc�, öğretmen ve okul sayıları (2015)

Tablo 3:  Sınıflara göre özel ve kamu öğrenc�ler�n c�ns�yetlere göre dağılımı (2015) 
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(8-12.sınıf)
 

(1-12.sınıf)

Özel  

Kadın  20 000  20 369  21 485  61 854  509  146 585  100 277  246 862  274 420

Erkek  18 995  18 204  17 781  54 980  593  145 746  91 157  236 903  264 001

Toplam  38 995  38 573  39 266  116 834  1 102  292 331  191 434  483 765  538 421
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Ulusal Müfredat Beyanı (the Nat�onal Curr�culum 
Statement–NCS) �le hazırlanan ders k�taplarının 
yayımlanan b�ld�r�n�n hedefler�ne uygun olması 
gerekmekted�r. 2006 yılında tüm yayıncılar 11 resm� 
d�lde, okul k�taplarının kademelere uygun olarak 
hazırlanmasına başlamıştır. Ders k�taplarının 
hazırlanması çalışmalarına Eğ�t�m Bakanlığı �lg�l� 
bölümler�, �lg�l� s�v�l toplum örgütler� ve ün�vers�teler 
yoğun destek vermekted�r. Okul k�tapları, Okul Fonu 
�ç�n Normlar ve Standartlarına (the Norms and 
Standards for School Fund�ng)  uygun olarak �ller 
tarafından tahs�s ed�l�r. Tüm okullar ders k�tapları ve 
d�ğer k�taplar �ç�n tahs�s ed�len fonlarının 
harcamasında �l�n Terc�hl� İhale Pol�t�kası (the 
Preferent�al Procurement Pol�cy of the prov�nce) 
uygulanmaktadır (OECD, 2008,p.81).

Eğ�t�m�n finansmanında �k�nc� öneml� destek olarak 
Okul Fonu İç�n Normlar ve Standartlar (the Norms 
and Standards for School Fund�ng-NNSSF) kaynağı 
kullanılmaktadır. Fon, okulların gel�şm�şl�k düzey�ne 
göre değ�ş�k oranda destek vermekted�r. Ayrıca 
okulların kütüphane, k�tap ve ders k�tapları, 
b�lg�sayar, mob�lya, kırtas�ye ve laboratuvar 
ek�pmanı g�b� öğrenc� destek materyaller� dâh�l 
telefon, fotokop�, tem�zl�k ve spor malzemeler�, 
değ�şt�rme veya okul bakım ve b�na yen�lemes�, su, 
elektr�k ve güvenl�k dah�l temel h�zmetler� bu fon 
aracılığıyla sağlanmaktadır (OECD, 2008,p.102).
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C- EĞİTİM SÜRECİ

Güney Afr�ka’da genel eğ�t�m (R-9. yıl dah�l) üç 
sev�yede ver�lmekted�r. Temel sev�ye 3 yıl (temel 
eğ�t�m b�r�nc� kademe, R-3.sınıf, 5-8 yaş), 3 yıl orta 
sev�ye (temel eğ�t�m �k�nc� kademe 4-6.sınıf, 9-11 yaş) 
ve 3 yıl �ler� sev�ye (ortaöğret�m b�r�nc� kademe 7-
9.sınıf, 12-14 yaş)  olmak üzere 9 yıl eğ�t�m 
zorunludur. İler� eğ�t�m �se 3 yıl  (10-12.sınıf )  
ver�lmekte olup zorunlu eğ�t�m kapsamında değ�ld�r. 
Şek�l 4’de Güney Afr�ka Cumhur�yet� eğ�t�m s�stem� 
ver�lm�şt�r (EP-NUFFIC,2012,p.2).

Ulusal Eğ�t�m Pol�t�ka Kanunu ve Güney Afr�ka 
Okullar Kanununda yapılan değ�ş�kl�kler �le 1996 
yılında eğ�t�mde değ�ş�mler başlamıştır. Ulusal 
Müfredat Beyanı (The Nat�onal Curr�culum 
Statement-NCS) �le Anayasa’nın �lkeler� eğ�t�me 
yansıtılmaya başlanmıştır. 2004 yılında Başlangıç 
Sev�yes� (foundat�on phase), 2005’de ortaöğret�m 
sev�yes� (the �ntermed�ate phase) uygulamaya 
konulmuş ve 2006 yılında 7 ve 10 uncu sınıflar, 2007 
yılında �se 8 ve 9 uncu sınıflarda uygulanmıştır. 7 ve 
10 uncu sınıflarda matemat�k zorunlu ders olmuştur 
(EP-NUFFIC, 2012).

Şek�l 4:  Güney Afr�ka eğ�t�m s�stem�

Not: Kırmızı Olarak Yazılan Rakamlar Ulusal Yeterl�l�k 
        Sev�yes�n� göstermekted�r.

2-3 Yıl 
Doktora

10

9

8

7

1-2 Yıl
Onur L�sans Dereces�

1 Yıl
L�sans Onur Dereces�

3 Yıl

L�sans

6

5

84-6

4

3

2

1

3 Yıl (10-12. Sınıf)

3 Yıl (7-9. Sınıf)

3 Yıl (4-6. Sınıf)

3 Yıl (1-3. Sınıf) Temel Eğ�t�m B�r�nc� Kademe
(Foundat�on Phase)

Temel Eğ�t�m İk�nc� Kademe
(Intermed�a Phase)

Ortaöğret�m B�r�nc� Kademe
(Sen�or Phase)

Ortaöğret�m İk�nc� Kademe
(Further Educat�on and Tra�n�ng - İler� eğ�t�m ve öğret�m)

L�sans

3 Ulusal D�ploma

2 Ulusal İler� Sert�fika

1 Ulusal Sert�fika
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Okul Önces�
Güney Afr�ka’da erken çocukluk eğ�t�m� öneml�d�r. 
Tüm çocuklar yerel otor�te tarafından okula 
kayded�l�rler. Çocuklar genell�kle 3 yaşında 
anaokuluna başlarlar. Çocuklar temel eğ�t�m önces� 
R-sınıfı (temel eğ�t�me başlangıç sınıfı-Recept�on 
Year) olarak tanımlanan bu sınıf 2014 yılında 
başlangıç sınıfı kayıt yaşı 5 olarak bel�rlenm�şt�r (EP-
NUFFIC,2012,p.2).

Güney Afr�ka’da 15.000 den fazla �lkokul, 5000 
ortaöğret�m kurumu, 5000 b�rleş�k ortaokul yer 
almaktadır. Kamu sektöründe öğretmen başına 30 
öğrenc�, özel sektörde �se öğretmen başına 17 
öğrenc� düşmekted�r. Okulönces� eğ�t�m erken 
çocukluk eğ�t�m merkezler� ve özel okullarda 
ver�lmekted�r (EP-NUFFIC,2012).

Temel Eğ�t�m 
Temel eğ�t�m (9 yıl, 6-15 yaş arası) 2004 yılına kadar 
Güney Afr�ka eğ�t�m s�stem�nde aşağıdak� g�b� 
uygulanıyordu. Öğrenc� 7 yaşına g�r�nce �lköğret�m�n 
b�r�nc� kademes�ne başlıyordu, sonra �k�nc� 
kademes�yle devam ed�yordu. Temel eğ�t�m b�r�nc� 
kademe 1-3. sınıflar, �k�nc� kademes� �se 4-6.sınıfları 
kapsamaktaydı. 2004/2005 eğ�t�m-öğret�m yılında 
�se çocuk 7 yaşında eğ�t�me katılma zorunda olup 
temel sev�yede (İlköğret�m b�r�nc� kademes�) R 
(Kabul sınıfı, 0 sınıf)-3.sınıflar �le b�rl�kte 4 yıl 
uygulanab�lmekted�r. Bu sev�ye öğrenc�ler�, okuma, 
yazma, ar�tmet�k ve d�l becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes� 
konularına yoğunlaşmaktadır. Ayrıca bu sev�yede 
�k�nc� d�l eğ�t�m�ne de başlayab�lmekted�r.

İk�nc� kademe �lköğret�m �se 4'üncü sınıfta başlayıp 
6'ıncı sınıfı da kapsamaktadır. Üç yıllık b�r program 
uygulanmaktadır. Bu sev�yede öğrenc�ler�n yoğun 
olarak anad�lde yazma ve konuşma becer�ler� 
artırılmaktadır. Ayrıca, matemat�k, tar�h, coğrafya, 
genel b�l�m ve el sanatları dersler� okutulmaktadır. 
Bu kademe sonunda herhang� b�r sert�fika 
ver�lmemekted�r (EP-NUFFIC,2012; UNESCO-
IBE,2010,p.11)

Ortaöğret�m 
Güney Afr�ka’da ortaöğret�m 2008 yılı sonrasında 
�se �k� kademeden oluşmaktadır. Bu kademeler üst 
ortaöğret�m (7-9.sınıf) ve �ler� eğ�t�m (10-12.sınıf) 
kademes�d�r. Her �k�s�nde de üç yıllık eğ�t�m 
programı uygulanmaktadır. İler� eğ�t�m (10-12.sınıf) 
kademes�nde devam etmek �ç�n zorunlu eğ�t�m� 
tamamlamak gerekmekted�r.

Meslek� eğ�t�m uyum programları �se bu kademede 
başlamaktadır. 12.sınıfın sonunda öğrenc�ler, Ulusal 
Ortaöğret�m Sert�fika Sınavına (Nat�onal Sen�or 
Cert�ficate-NSC) g�rerler. Sert�fika sınavı yeterl�l�k 
bazında müfredat temell� ve Eğ�t�m Müfredat Beyanı 
�le desteklenmekted�r. Sert�fika sınavı yed� öğrenme 
alanında yapılmaktadır. Bunlar; tarım; sanat ve kültür; 
�ş, t�caret ve yönet�m çalışmaları ve h�zmetler�; d�ller, 
�malat, mühend�sl�k ve teknoloj�; beşer� ve sosyal 
b�l�mler; fiz�k, matemat�k, b�lg�sayar ve fen b�l�mler�d�r 
(EP-NUFFIC, 2014).

Ortaöğret�m�n �k�nc� kademes� (�ler� sev�ye); İler� 
Eğ�t�m ve Öğret�m Enst�tüler� (H�gher Educat�on and 
Tra�n�ng Inst�tut�ons-HEIs), İler� Eğ�t�m ve Öğret�m 
Kolejler� (FET) ve Yet�şk�n Eğ�t�m ve Öğret�m 
Merkezler� (Adult Educat�on and Tra�n�ng Centres-
AET) kurumlarında eğ�t�m ver�lmekted�r.

Meslek� ve Tekn�k Ortaöğret�m
Güney Afr�ka eğ�t�m s�stem� üç ana başlık altında 
toplanmaktadır: Genel Eğ�t�m, İler� Eğ�t�m ve Yüksek 
Öğret�md�r. Bu ana eğ�t�m türler� de kend� �çer�s�nde 
alt bölümlere ayrılmaktadır: okul önces� eğ�t�m, 
temel eğ�t�m, ortaöğret�m ve yüksek öğret�m; bu 
eğ�t�mler�n ver�ld�ğ� okullar �se kamu okulları, 
bağımsız okullar, özel okullar, tekn�k okullar, 
öğretmen yet�şt�rme okulları, ün�vers�teler ve 
teknoloj� ün�vers�teler� şekl�nde sınıflandırılmaktadır 
(UNESCO-UNEVOC, 2015).

Ulusal Yeterl�l�kler Çerçeves�’ne göre meslek� ve 
tekn�k eğ�t�m 2., 3. ve 4. düzeylere denk gelmekted�r. 
10-12. sınıflar zorunlu olmamakla b�rl�kte öğrenc�ler�n 
Ulusal üstdüzey D�ploması (Nat�onal Sen�or 
Cert�ficate) veya Meslek L�ses� D�ploması I, II ve III’ü 
alab�lmes� �ç�n gerekl� olan m�n�mum süredek� 
eğ�t�m� almış olmaları gerek�r. Bu d�plomaları alan 
öğrenc�ler, akadem�k eğ�t�me, tekn�k kolejlere, halk 
eğ�t�m merkezler�ne  ya da özel kolejler aracılığıyla 
orta düzey meslek� eğ�t�me devam edeb�l�rler 
(UNESCO-UNEVOC, 2015).

Yükseköğret�m, Ulusal Yeterl�l�kler Çerçeves� 4. 
düzeyden sonrak� tüm örgün eğ�t�m türler�n� 
�çermekted�r. Tekn�k ün�vers�teler 1-4 yıllık sert�fika 
ve d�ploma programları uygularken, yüksekokul ve 
ün�vers�teler 3-4 yıllık programlar sonrası d�ploma 
vermekted�r. Bu süreler�n üzer�ne eklenecek her b�r 
yıl �ç�n (5, 6, 7, 8, 9 ve 10. yıllar) öğrenc�ler�n b�r üst 
düzey sert�fika, �ler� düzey d�ploma veya bakalorya, 
l�sansüstü d�ploma, mastır ya da doktora d�plomaları 
almaları mümkündür (UNESCO-UNEVOC, 2015).

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m (MTE) s�stemler�, �nsan 
kaynaklarının gel�şt�r�lmes� amacıyla b�rey ve 
toplulukları arasında köprü kurmaktadır. Ülkede 
halen 50 adet çok-kampüslü meslek yüksekokulu 
vardır ve bunlar arasında yerel ve bölgesel düzeyde 
ö n e m l �  f a r k l ı l ı k l a r  b u l u n m a k t a d ı r .  B u 
yüksekokullarda 15 farklı alan ve bunların altında yer 
alan uzmanlık dallarında eğ�t�m ver�lmekted�r 
(UNESCO-UNEVOC, 2015).

Yaygın ve Enformel MTE S�stemler� 
Güney Afr�ka’da örgün meslek� ve tekn�k eğ�t�m 
alanındak� dokümanların çeş�tl�l�ğ�n�n ters�ne kar 
amacı güden, kar amacı gütmeyen ve kurum 
�ç�nde/�şletmelerde gerçekleşen yaygın eğ�t�m 
boyutuyla �lg�l� araştırma ya da dokümanlar oldukça 
azdır (UNESCO-UNEVOC, 2015).
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C- EĞİTİM SÜRECİ

Güney Afr�ka’da genel eğ�t�m (R-9. yıl dah�l) üç 
sev�yede ver�lmekted�r. Temel sev�ye 3 yıl (temel 
eğ�t�m b�r�nc� kademe, R-3.sınıf, 5-8 yaş), 3 yıl orta 
sev�ye (temel eğ�t�m �k�nc� kademe 4-6.sınıf, 9-11 yaş) 
ve 3 yıl �ler� sev�ye (ortaöğret�m b�r�nc� kademe 7-
9.sınıf, 12-14 yaş)  olmak üzere 9 yıl eğ�t�m 
zorunludur. İler� eğ�t�m �se 3 yıl  (10-12.sınıf )  
ver�lmekte olup zorunlu eğ�t�m kapsamında değ�ld�r. 
Şek�l 4’de Güney Afr�ka Cumhur�yet� eğ�t�m s�stem� 
ver�lm�şt�r (EP-NUFFIC,2012,p.2).

Ulusal Eğ�t�m Pol�t�ka Kanunu ve Güney Afr�ka 
Okullar Kanununda yapılan değ�ş�kl�kler �le 1996 
yılında eğ�t�mde değ�ş�mler başlamıştır. Ulusal 
Müfredat Beyanı (The Nat�onal Curr�culum 
Statement-NCS) �le Anayasa’nın �lkeler� eğ�t�me 
yansıtılmaya başlanmıştır. 2004 yılında Başlangıç 
Sev�yes� (foundat�on phase), 2005’de ortaöğret�m 
sev�yes� (the �ntermed�ate phase) uygulamaya 
konulmuş ve 2006 yılında 7 ve 10 uncu sınıflar, 2007 
yılında �se 8 ve 9 uncu sınıflarda uygulanmıştır. 7 ve 
10 uncu sınıflarda matemat�k zorunlu ders olmuştur 
(EP-NUFFIC, 2012).

Şek�l 4:  Güney Afr�ka eğ�t�m s�stem�

Not: Kırmızı Olarak Yazılan Rakamlar Ulusal Yeterl�l�k 
        Sev�yes�n� göstermekted�r.

2-3 Yıl 
Doktora

10

9

8

7

1-2 Yıl
Onur L�sans Dereces�

1 Yıl
L�sans Onur Dereces�

3 Yıl

L�sans

6

5

84-6

4

3

2

1

3 Yıl (10-12. Sınıf)

3 Yıl (7-9. Sınıf)

3 Yıl (4-6. Sınıf)

3 Yıl (1-3. Sınıf) Temel Eğ�t�m B�r�nc� Kademe
(Foundat�on Phase)

Temel Eğ�t�m İk�nc� Kademe
(Intermed�a Phase)

Ortaöğret�m B�r�nc� Kademe
(Sen�or Phase)

Ortaöğret�m İk�nc� Kademe
(Further Educat�on and Tra�n�ng - İler� eğ�t�m ve öğret�m)

L�sans

3 Ulusal D�ploma

2 Ulusal İler� Sert�fika

1 Ulusal Sert�fika
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Okul Önces�
Güney Afr�ka’da erken çocukluk eğ�t�m� öneml�d�r. 
Tüm çocuklar yerel otor�te tarafından okula 
kayded�l�rler. Çocuklar genell�kle 3 yaşında 
anaokuluna başlarlar. Çocuklar temel eğ�t�m önces� 
R-sınıfı (temel eğ�t�me başlangıç sınıfı-Recept�on 
Year) olarak tanımlanan bu sınıf 2014 yılında 
başlangıç sınıfı kayıt yaşı 5 olarak bel�rlenm�şt�r (EP-
NUFFIC,2012,p.2).

Güney Afr�ka’da 15.000 den fazla �lkokul, 5000 
ortaöğret�m kurumu, 5000 b�rleş�k ortaokul yer 
almaktadır. Kamu sektöründe öğretmen başına 30 
öğrenc�, özel sektörde �se öğretmen başına 17 
öğrenc� düşmekted�r. Okulönces� eğ�t�m erken 
çocukluk eğ�t�m merkezler� ve özel okullarda 
ver�lmekted�r (EP-NUFFIC,2012).

Temel Eğ�t�m 
Temel eğ�t�m (9 yıl, 6-15 yaş arası) 2004 yılına kadar 
Güney Afr�ka eğ�t�m s�stem�nde aşağıdak� g�b� 
uygulanıyordu. Öğrenc� 7 yaşına g�r�nce �lköğret�m�n 
b�r�nc� kademes�ne başlıyordu, sonra �k�nc� 
kademes�yle devam ed�yordu. Temel eğ�t�m b�r�nc� 
kademe 1-3. sınıflar, �k�nc� kademes� �se 4-6.sınıfları 
kapsamaktaydı. 2004/2005 eğ�t�m-öğret�m yılında 
�se çocuk 7 yaşında eğ�t�me katılma zorunda olup 
temel sev�yede (İlköğret�m b�r�nc� kademes�) R 
(Kabul sınıfı, 0 sınıf)-3.sınıflar �le b�rl�kte 4 yıl 
uygulanab�lmekted�r. Bu sev�ye öğrenc�ler�, okuma, 
yazma, ar�tmet�k ve d�l becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes� 
konularına yoğunlaşmaktadır. Ayrıca bu sev�yede 
�k�nc� d�l eğ�t�m�ne de başlayab�lmekted�r.

İk�nc� kademe �lköğret�m �se 4'üncü sınıfta başlayıp 
6'ıncı sınıfı da kapsamaktadır. Üç yıllık b�r program 
uygulanmaktadır. Bu sev�yede öğrenc�ler�n yoğun 
olarak anad�lde yazma ve konuşma becer�ler� 
artırılmaktadır. Ayrıca, matemat�k, tar�h, coğrafya, 
genel b�l�m ve el sanatları dersler� okutulmaktadır. 
Bu kademe sonunda herhang� b�r sert�fika 
ver�lmemekted�r (EP-NUFFIC,2012; UNESCO-
IBE,2010,p.11)

Ortaöğret�m 
Güney Afr�ka’da ortaöğret�m 2008 yılı sonrasında 
�se �k� kademeden oluşmaktadır. Bu kademeler üst 
ortaöğret�m (7-9.sınıf) ve �ler� eğ�t�m (10-12.sınıf) 
kademes�d�r. Her �k�s�nde de üç yıllık eğ�t�m 
programı uygulanmaktadır. İler� eğ�t�m (10-12.sınıf) 
kademes�nde devam etmek �ç�n zorunlu eğ�t�m� 
tamamlamak gerekmekted�r.

Meslek� eğ�t�m uyum programları �se bu kademede 
başlamaktadır. 12.sınıfın sonunda öğrenc�ler, Ulusal 
Ortaöğret�m Sert�fika Sınavına (Nat�onal Sen�or 
Cert�ficate-NSC) g�rerler. Sert�fika sınavı yeterl�l�k 
bazında müfredat temell� ve Eğ�t�m Müfredat Beyanı 
�le desteklenmekted�r. Sert�fika sınavı yed� öğrenme 
alanında yapılmaktadır. Bunlar; tarım; sanat ve kültür; 
�ş, t�caret ve yönet�m çalışmaları ve h�zmetler�; d�ller, 
�malat, mühend�sl�k ve teknoloj�; beşer� ve sosyal 
b�l�mler; fiz�k, matemat�k, b�lg�sayar ve fen b�l�mler�d�r 
(EP-NUFFIC, 2014).

Ortaöğret�m�n �k�nc� kademes� (�ler� sev�ye); İler� 
Eğ�t�m ve Öğret�m Enst�tüler� (H�gher Educat�on and 
Tra�n�ng Inst�tut�ons-HEIs), İler� Eğ�t�m ve Öğret�m 
Kolejler� (FET) ve Yet�şk�n Eğ�t�m ve Öğret�m 
Merkezler� (Adult Educat�on and Tra�n�ng Centres-
AET) kurumlarında eğ�t�m ver�lmekted�r.

Meslek� ve Tekn�k Ortaöğret�m
Güney Afr�ka eğ�t�m s�stem� üç ana başlık altında 
toplanmaktadır: Genel Eğ�t�m, İler� Eğ�t�m ve Yüksek 
Öğret�md�r. Bu ana eğ�t�m türler� de kend� �çer�s�nde 
alt bölümlere ayrılmaktadır: okul önces� eğ�t�m, 
temel eğ�t�m, ortaöğret�m ve yüksek öğret�m; bu 
eğ�t�mler�n ver�ld�ğ� okullar �se kamu okulları, 
bağımsız okullar, özel okullar, tekn�k okullar, 
öğretmen yet�şt�rme okulları, ün�vers�teler ve 
teknoloj� ün�vers�teler� şekl�nde sınıflandırılmaktadır 
(UNESCO-UNEVOC, 2015).

Ulusal Yeterl�l�kler Çerçeves�’ne göre meslek� ve 
tekn�k eğ�t�m 2., 3. ve 4. düzeylere denk gelmekted�r. 
10-12. sınıflar zorunlu olmamakla b�rl�kte öğrenc�ler�n 
Ulusal üstdüzey D�ploması (Nat�onal Sen�or 
Cert�ficate) veya Meslek L�ses� D�ploması I, II ve III’ü 
alab�lmes� �ç�n gerekl� olan m�n�mum süredek� 
eğ�t�m� almış olmaları gerek�r. Bu d�plomaları alan 
öğrenc�ler, akadem�k eğ�t�me, tekn�k kolejlere, halk 
eğ�t�m merkezler�ne  ya da özel kolejler aracılığıyla 
orta düzey meslek� eğ�t�me devam edeb�l�rler 
(UNESCO-UNEVOC, 2015).

Yükseköğret�m, Ulusal Yeterl�l�kler Çerçeves� 4. 
düzeyden sonrak� tüm örgün eğ�t�m türler�n� 
�çermekted�r. Tekn�k ün�vers�teler 1-4 yıllık sert�fika 
ve d�ploma programları uygularken, yüksekokul ve 
ün�vers�teler 3-4 yıllık programlar sonrası d�ploma 
vermekted�r. Bu süreler�n üzer�ne eklenecek her b�r 
yıl �ç�n (5, 6, 7, 8, 9 ve 10. yıllar) öğrenc�ler�n b�r üst 
düzey sert�fika, �ler� düzey d�ploma veya bakalorya, 
l�sansüstü d�ploma, mastır ya da doktora d�plomaları 
almaları mümkündür (UNESCO-UNEVOC, 2015).

Meslek� ve tekn�k eğ�t�m (MTE) s�stemler�, �nsan 
kaynaklarının gel�şt�r�lmes� amacıyla b�rey ve 
toplulukları arasında köprü kurmaktadır. Ülkede 
halen 50 adet çok-kampüslü meslek yüksekokulu 
vardır ve bunlar arasında yerel ve bölgesel düzeyde 
ö n e m l �  f a r k l ı l ı k l a r  b u l u n m a k t a d ı r .  B u 
yüksekokullarda 15 farklı alan ve bunların altında yer 
alan uzmanlık dallarında eğ�t�m ver�lmekted�r 
(UNESCO-UNEVOC, 2015).

Yaygın ve Enformel MTE S�stemler� 
Güney Afr�ka’da örgün meslek� ve tekn�k eğ�t�m 
alanındak� dokümanların çeş�tl�l�ğ�n�n ters�ne kar 
amacı güden, kar amacı gütmeyen ve kurum 
�ç�nde/�şletmelerde gerçekleşen yaygın eğ�t�m 
boyutuyla �lg�l� araştırma ya da dokümanlar oldukça 
azdır (UNESCO-UNEVOC, 2015).
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Yeterl�l�kler ve Yeterl�l�kler Çerçeves�
Güney Afr�ka’da meslek� ve tekn�k eğ�t�m sert�fikası, 
kademel� olarak kullanımdan kalkmakta ve yer�ne 
Ulusal Meslek� Sert�fika ver�lmekted�r. Bu belgey� 
almak �ç�n gerekl� olan sınav ve finansman Yüksek 
Eğ�t �m ve Öğret �m Departmanı taraf ından 
sağlanmaktadır. İl düzey�ndek� departmanlar �se bu 
sınavların �zlenmes�nden sorumludur. Sınavda �ç ve 
dış değerlend�rmeler yapılmaktadır. Sürekl� İç 
Değerlend�rme �ç�n öğrenc�n�n b�r dosya hazırlaması 
gerekmekted�r. Bu dosya �le akadem�k dersler�n 
%25’�, meslek� dersler�n�n �se %50’l�k bülümü 
değerlend�r�lm�ş olur.  Dış değerlend�rme �se yazılı 
sınav yoluyla gerçekleşt�r�l�r. Meslek dersler�n�n ger� 
kalan %50’s� ve akadem�k dersler�n %75’� bu sınav �le 
değerlend�r�lm�ş olur (UNESCO-UNEVOC, 2015).

Düzey 2 ve 3 �ç�n gerekl� olan programları 
tamamlayan, �ç ve dış değerlend�rmelerden geçerek 
akadem�k dersler�n �k�s�nde %40, matemat�kte %30 
ve tüm meslek dersler�n�n tamamında %50 başarı 
gösteren öğrenc� Ulusal Meslek Sert�fikasını almaya 
hak kazanır. Bunun yanı sıra Ulusal Kalkınma, 
İst�hdam Becer�ler� ve İşgücü Değerlend�rmeler� 
Kurumu (INDELA) tarafından yapılan t�caret 
sınavında da başarılı olmak gerekmekted�r 
(UNESCO-UNEVOC, 2015).

Ulusal Yeterl�l�kler Çerçeves�
2008 yılında 67 sayılı Kanun �le oluşturulmuş olan 
Ulusal Yeterl�l�kler Çerçeves� (UYÇ), üç yeterl�l�k 
çerçeves�n� �çeren tek b�r entegre çerçeve olarak 
yapılandırılmıştır. Bunlar  genel ve �ler� eğ�t�m, 
yükseköğret�m ve meslek� ve tekn�k eğ�t�md�r. Bu 
çerçeve öğrenme kazanımlarını �çermekte; eğ�t�m, 
öğret�m ve kar�yer yollarına er�ş�m� ve bunlar 
arasındak� hareketl�l�ğ� kolaylaştırmakta, eğ�t�m ve 
öğret�m�n kal�tes�n� artırmakta ve eğ�t�m, öğret�m ve 
�st�hdam olanaklarında geçm�şte yaşanan adalets�z 
ayrımcılıkları ortadan kaldırmaktadır. UYÇ, her beş 
yılda b�r on ayrı kategor�de değerlend�r�len on 
düzeyden oluşmaktadır. Düzey tanımlayıcılarında 
kullanılan kategor�ler şunlardır (UNESCO-UNEVOC, 
2015): 

Ÿ B�lg�n�n kapsamı
Ÿ B�lg� okur-yazarlığı
Ÿ Yöntem ve prosedür
Ÿ Problem çözme
Ÿ Ahlak� ve meslek� tutum
Ÿ Değerlend�me, �lerleme ve yönet�m b�lg�s�
Ÿ B�lg� üretme ve bunu �letme becer�s�
Ÿ İçer�k ve s�stemler
Ÿ Öğrenme sürec�n�n yönet�m�
Ÿ Sorumluluk

UYÇ, oldukça kapsamlıdır, sınırları kes�n şek�lde 
bel�rlenm�ş ve her b�r düzey �ç�n �ht�yaç duyulan 
kazanımları  detayl ı  şek� lde tanımlayan b�r 
çerçeved�r.

Kal�te Güvences�
Meslek� ve tekn�k eğ�t�m alanında kal�teden sorumlu 
üç temel otor�te mevcuttur: Güney Afr�ka Yeterl�l�kler 
Kurumu (SAQA), Genel ve İler� Eğ�t�m Kal�te 
Güvences� Kurulu (UMALUSI)  ve Esnaf ve 
Zanaatkarlar Kal�te Kurulu (QCTO). Yeterl�l�kler 
Kurumu, UYÇ’n�n gel�şt�r�lmes� ve uygulanması 
konusunda �şb�rl�ğ� yapılan eğ�t�m ve öğret�m 
paydaşlarından oluşur.  Bunun altında yer alan 
Ulusal Standartlar B�r�m�, yeterl�l�kler ve standartlar 
konusunda tavs�yelerde bulunmaktadır. Eğ�t�m 
Öğret�m Kal�te Güvences� Mevzuatı, eğ�t�m öğret�m 
tedar�kç�ler�n�n akred�tasyonundan sorumludur.  
Genel ve İler� Eğ�t�m Kal�te Güvences� Kurulu, eğ�t�m 
tedar�kç�ler�n�n eğ�t�m programları ve yeterl�l�kler 
verme ve bunları değerlend�rme kapas�tes�ne sah�p 
olmaları konusunda gerekl� önlemler� almaktadır. 
Ayrıca Ulusal Meslek Sert�fikası, İler� Düzey Meslek 
Sert�fikası vb. onaylamaktan sorumludur. Esnaf ve 
Zanaatkarlar Kal�te Kurulu �se �şyer�nde ver�len 
eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�nden sorumludur. Bu üç 
temel kuruma ek olarak Yükseköğret�m Kurulu da, 
yüksek öğret�m pol�t�kalarıyla �lg�l� olarak İler� Eğ�t�m 
Bakan l ığ ına  tavs �ye le rde  bu lunmakta  ve 
bünyes�nde yer alan Yükseköğret�m Kal�te Kom�tes� 
aracılığıyla yüksek öğret�m�n kal�tes�n�n sağlan-
masına katkıda bulunmaktadır (UNESCO-UNEVOC, 
2015).  

 Yükseköğret�me G�r�ş
2008 yılına kadar öğrenc�ler 12 yılın sonunda 
ortaöğret�m sert�fika sınavına (the Sen�or Cert�ficate-
SC) g�rmekteyd�. Öğrenc�ler�n kapas�teler�ne göre 
sınav zorluk dereceler�ne göre hazırlanır. Bu sev�ye; 
düşük sınıf (lower grade), standart sınıf (standard 
grade) ve yüksek sınıf (h�gher grade)’ tır. Öğrenc�ler, 
ülke ün�vers�teler�ne g�reb�lmek �ç�n b�r sert�fika 
sınavına g�rmek zorundadır. Ortaöğret�m sert�fikası, 
öğrenc�n�n ün�vers�te g�r�ş sınavlarında muaf 
olduğunu bel�rt�r. Onay alab�lmek �ç�n öğrenc�ler�n 
resm� d�llerden �k�s� de dâh�l olmak üzere yüksek 
derecel� dört dersten sınava g�rmes� �sten�r. Bu 
derslerden 5 tanes�nden geçmes� gerek�r. 6 dersten 
en az %20 skor elde etmes� gerekmekte olup 
m�n�mum 950 puan alınması gerekmekted�r.
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2008 yı l ından sonra �se;  Güney Afr �ka'da 
yükseköğret�me g�r�ş �ç�n genel şart, Ulusal 
Ortaöğret�m Sert�fika sınavında ve Yükseköğret�m 
Kanunu’nda yapılan düzenlemede bel�rt�lm�şt�r. Bu 
sınavda öğrenc�ler bel�rl� düzeyde değ�lde herkes 
aynı düzeyde sınava g�rerler. Farklı olarak, �ler� 
eğ�t�m programları arası d�ploma, �ler� sert�fika veya 
l�sans dereces� yolunu göster�r. İler� sert�fika 
programlarına kayıt �ç�n �ler� eğ�t�m enst�tüler�nde 
eğ�t�m�ndek� d�l�n en az %30 olması gerek�r.

D�ploma programlarına kabul ed�lmek �ç�n, 
öğrenc�ler, b�r� ana d�l düzey�nde olmak üzere resm� 
d�l ve yaşam uyumu dâh�l 20 kred�l�k dört dersten 
üçünde ulusal ortaöğret�m sert�fika notu (%40 ve 
%49 arasında, yan� orta) almak zorundadır. İk� 
dersten (b�r� yaşam oryantasyonu olab�l�r) en az %30 
almak gerekmekted�r.

Ayrıca, özell�kle yükseköğret�m kurumunda �ler� 
eğ�t�m �ç�n d�l şartı yer�ne get�r�lmel�d�r. L�sans 
programlarına kabul ed�lmek �ç�n, �k� konuda en az % 
30 puanı desteklemek �ç�n aşağıda bel�rt�len 
derslerden 4 tanes�nden (% 50 ve % 59 arasında, 
yan� yeterl�) b�r ulusal ortaöğret�m sert�fika puanı 
elde ed�lmes� gerek�r. Ders konuları; muhasebe, 
tarım b�l�mler�, �ş etütler�, drama sanatları, ekonom�, 
mühend�sl�k, grafik ve tasarım, coğrafya, tar�h, 
tüket�c� araştırmaları, b�lg� teknoloj�s�, b�r kurumda 
öğrenme ve öğretme, d�l ve d�ğer �k� tanınmış d�l 
konuları da dâh�l olmak üzere d�ller�, yaşam b�l�mler�, 
matemat�k, matemat�ksel okuryazarlık, müz�k, fen 
b�l�mler�, d�n ve görsel sanatlar dersler�d�r.

Kurul (The Matr�culat�on Board) l�sans programların 
m�n�mum kabul şartlarını yönetmekle sorumludur. 
Ancak ün�vers�teler bel�rl� çalışma programlarına 
başvuru �ç�n ek şartlar bel�rlerler.

Yükseköğret�m
Yükseköğret�mde, Ulusal Yeterl�l�k Çerçeves�’ne 
göre 5-10. sev�ye arası eğ�t�m ver�l�r. Yükseköğret�m 
kurumunda eğ�t�me katılab�lmek �ç�n ulusal �ler� 
sert�fika ya sah�p olmak gerekmekted�r. 2005 
yılından önce, Güney Afr�ka'da yükseköğret�m 
eğ�t�m� b�r ün�vers�te veya 'Techn�kon'da yapılmakta 
�d�. Bu eğ�t�m programları daha sonra enst�tüler, 
kolejler teknoloj� ün�vers�teler� ve ün�vers�telerde 
yapılmaktadır. Program b�r yıl �la 6 yıl arasında 
değ�şmekte olup eğ�t�mler sonrası �ler� yüksekokul 
sert�fikası, d�ploması, mastır d�ploması ve doktora 
d�ploması alırlar. Yükseköğret�m özel ün�vers�te 
aracılığı �le de yapılmaktadır. 
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Yeterl�l�kler ve Yeterl�l�kler Çerçeves�
Güney Afr�ka’da meslek� ve tekn�k eğ�t�m sert�fikası, 
kademel� olarak kullanımdan kalkmakta ve yer�ne 
Ulusal Meslek� Sert�fika ver�lmekted�r. Bu belgey� 
almak �ç�n gerekl� olan sınav ve finansman Yüksek 
Eğ�t �m ve Öğret �m Departmanı taraf ından 
sağlanmaktadır. İl düzey�ndek� departmanlar �se bu 
sınavların �zlenmes�nden sorumludur. Sınavda �ç ve 
dış değerlend�rmeler yapılmaktadır. Sürekl� İç 
Değerlend�rme �ç�n öğrenc�n�n b�r dosya hazırlaması 
gerekmekted�r. Bu dosya �le akadem�k dersler�n 
%25’�, meslek� dersler�n�n �se %50’l�k bülümü 
değerlend�r�lm�ş olur.  Dış değerlend�rme �se yazılı 
sınav yoluyla gerçekleşt�r�l�r. Meslek dersler�n�n ger� 
kalan %50’s� ve akadem�k dersler�n %75’� bu sınav �le 
değerlend�r�lm�ş olur (UNESCO-UNEVOC, 2015).

Düzey 2 ve 3 �ç�n gerekl� olan programları 
tamamlayan, �ç ve dış değerlend�rmelerden geçerek 
akadem�k dersler�n �k�s�nde %40, matemat�kte %30 
ve tüm meslek dersler�n�n tamamında %50 başarı 
gösteren öğrenc� Ulusal Meslek Sert�fikasını almaya 
hak kazanır. Bunun yanı sıra Ulusal Kalkınma, 
İst�hdam Becer�ler� ve İşgücü Değerlend�rmeler� 
Kurumu (INDELA) tarafından yapılan t�caret 
sınavında da başarılı olmak gerekmekted�r 
(UNESCO-UNEVOC, 2015).

Ulusal Yeterl�l�kler Çerçeves�
2008 yılında 67 sayılı Kanun �le oluşturulmuş olan 
Ulusal Yeterl�l�kler Çerçeves� (UYÇ), üç yeterl�l�k 
çerçeves�n� �çeren tek b�r entegre çerçeve olarak 
yapılandırılmıştır. Bunlar  genel ve �ler� eğ�t�m, 
yükseköğret�m ve meslek� ve tekn�k eğ�t�md�r. Bu 
çerçeve öğrenme kazanımlarını �çermekte; eğ�t�m, 
öğret�m ve kar�yer yollarına er�ş�m� ve bunlar 
arasındak� hareketl�l�ğ� kolaylaştırmakta, eğ�t�m ve 
öğret�m�n kal�tes�n� artırmakta ve eğ�t�m, öğret�m ve 
�st�hdam olanaklarında geçm�şte yaşanan adalets�z 
ayrımcılıkları ortadan kaldırmaktadır. UYÇ, her beş 
yılda b�r on ayrı kategor�de değerlend�r�len on 
düzeyden oluşmaktadır. Düzey tanımlayıcılarında 
kullanılan kategor�ler şunlardır (UNESCO-UNEVOC, 
2015): 

Ÿ B�lg�n�n kapsamı
Ÿ B�lg� okur-yazarlığı
Ÿ Yöntem ve prosedür
Ÿ Problem çözme
Ÿ Ahlak� ve meslek� tutum
Ÿ Değerlend�me, �lerleme ve yönet�m b�lg�s�
Ÿ B�lg� üretme ve bunu �letme becer�s�
Ÿ İçer�k ve s�stemler
Ÿ Öğrenme sürec�n�n yönet�m�
Ÿ Sorumluluk

UYÇ, oldukça kapsamlıdır, sınırları kes�n şek�lde 
bel�rlenm�ş ve her b�r düzey �ç�n �ht�yaç duyulan 
kazanımları  detayl ı  şek� lde tanımlayan b�r 
çerçeved�r.

Kal�te Güvences�
Meslek� ve tekn�k eğ�t�m alanında kal�teden sorumlu 
üç temel otor�te mevcuttur: Güney Afr�ka Yeterl�l�kler 
Kurumu (SAQA), Genel ve İler� Eğ�t�m Kal�te 
Güvences� Kurulu (UMALUSI)  ve Esnaf ve 
Zanaatkarlar Kal�te Kurulu (QCTO). Yeterl�l�kler 
Kurumu, UYÇ’n�n gel�şt�r�lmes� ve uygulanması 
konusunda �şb�rl�ğ� yapılan eğ�t�m ve öğret�m 
paydaşlarından oluşur.  Bunun altında yer alan 
Ulusal Standartlar B�r�m�, yeterl�l�kler ve standartlar 
konusunda tavs�yelerde bulunmaktadır. Eğ�t�m 
Öğret�m Kal�te Güvences� Mevzuatı, eğ�t�m öğret�m 
tedar�kç�ler�n�n akred�tasyonundan sorumludur.  
Genel ve İler� Eğ�t�m Kal�te Güvences� Kurulu, eğ�t�m 
tedar�kç�ler�n�n eğ�t�m programları ve yeterl�l�kler 
verme ve bunları değerlend�rme kapas�tes�ne sah�p 
olmaları konusunda gerekl� önlemler� almaktadır. 
Ayrıca Ulusal Meslek Sert�fikası, İler� Düzey Meslek 
Sert�fikası vb. onaylamaktan sorumludur. Esnaf ve 
Zanaatkarlar Kal�te Kurulu �se �şyer�nde ver�len 
eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�nden sorumludur. Bu üç 
temel kuruma ek olarak Yükseköğret�m Kurulu da, 
yüksek öğret�m pol�t�kalarıyla �lg�l� olarak İler� Eğ�t�m 
Bakan l ığ ına  tavs �ye le rde  bu lunmakta  ve 
bünyes�nde yer alan Yükseköğret�m Kal�te Kom�tes� 
aracılığıyla yüksek öğret�m�n kal�tes�n�n sağlan-
masına katkıda bulunmaktadır (UNESCO-UNEVOC, 
2015).  

 Yükseköğret�me G�r�ş
2008 yılına kadar öğrenc�ler 12 yılın sonunda 
ortaöğret�m sert�fika sınavına (the Sen�or Cert�ficate-
SC) g�rmekteyd�. Öğrenc�ler�n kapas�teler�ne göre 
sınav zorluk dereceler�ne göre hazırlanır. Bu sev�ye; 
düşük sınıf (lower grade), standart sınıf (standard 
grade) ve yüksek sınıf (h�gher grade)’ tır. Öğrenc�ler, 
ülke ün�vers�teler�ne g�reb�lmek �ç�n b�r sert�fika 
sınavına g�rmek zorundadır. Ortaöğret�m sert�fikası, 
öğrenc�n�n ün�vers�te g�r�ş sınavlarında muaf 
olduğunu bel�rt�r. Onay alab�lmek �ç�n öğrenc�ler�n 
resm� d�llerden �k�s� de dâh�l olmak üzere yüksek 
derecel� dört dersten sınava g�rmes� �sten�r. Bu 
derslerden 5 tanes�nden geçmes� gerek�r. 6 dersten 
en az %20 skor elde etmes� gerekmekte olup 
m�n�mum 950 puan alınması gerekmekted�r.
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2008 yı l ından sonra �se;  Güney Afr �ka'da 
yükseköğret�me g�r�ş �ç�n genel şart, Ulusal 
Ortaöğret�m Sert�fika sınavında ve Yükseköğret�m 
Kanunu’nda yapılan düzenlemede bel�rt�lm�şt�r. Bu 
sınavda öğrenc�ler bel�rl� düzeyde değ�lde herkes 
aynı düzeyde sınava g�rerler. Farklı olarak, �ler� 
eğ�t�m programları arası d�ploma, �ler� sert�fika veya 
l�sans dereces� yolunu göster�r. İler� sert�fika 
programlarına kayıt �ç�n �ler� eğ�t�m enst�tüler�nde 
eğ�t�m�ndek� d�l�n en az %30 olması gerek�r.

D�ploma programlarına kabul ed�lmek �ç�n, 
öğrenc�ler, b�r� ana d�l düzey�nde olmak üzere resm� 
d�l ve yaşam uyumu dâh�l 20 kred�l�k dört dersten 
üçünde ulusal ortaöğret�m sert�fika notu (%40 ve 
%49 arasında, yan� orta) almak zorundadır. İk� 
dersten (b�r� yaşam oryantasyonu olab�l�r) en az %30 
almak gerekmekted�r.

Ayrıca, özell�kle yükseköğret�m kurumunda �ler� 
eğ�t�m �ç�n d�l şartı yer�ne get�r�lmel�d�r. L�sans 
programlarına kabul ed�lmek �ç�n, �k� konuda en az % 
30 puanı desteklemek �ç�n aşağıda bel�rt�len 
derslerden 4 tanes�nden (% 50 ve % 59 arasında, 
yan� yeterl�) b�r ulusal ortaöğret�m sert�fika puanı 
elde ed�lmes� gerek�r. Ders konuları; muhasebe, 
tarım b�l�mler�, �ş etütler�, drama sanatları, ekonom�, 
mühend�sl�k, grafik ve tasarım, coğrafya, tar�h, 
tüket�c� araştırmaları, b�lg� teknoloj�s�, b�r kurumda 
öğrenme ve öğretme, d�l ve d�ğer �k� tanınmış d�l 
konuları da dâh�l olmak üzere d�ller�, yaşam b�l�mler�, 
matemat�k, matemat�ksel okuryazarlık, müz�k, fen 
b�l�mler�, d�n ve görsel sanatlar dersler�d�r.

Kurul (The Matr�culat�on Board) l�sans programların 
m�n�mum kabul şartlarını yönetmekle sorumludur. 
Ancak ün�vers�teler bel�rl� çalışma programlarına 
başvuru �ç�n ek şartlar bel�rlerler.

Yükseköğret�m
Yükseköğret�mde, Ulusal Yeterl�l�k Çerçeves�’ne 
göre 5-10. sev�ye arası eğ�t�m ver�l�r. Yükseköğret�m 
kurumunda eğ�t�me katılab�lmek �ç�n ulusal �ler� 
sert�fika ya sah�p olmak gerekmekted�r. 2005 
yılından önce, Güney Afr�ka'da yükseköğret�m 
eğ�t�m� b�r ün�vers�te veya 'Techn�kon'da yapılmakta 
�d�. Bu eğ�t�m programları daha sonra enst�tüler, 
kolejler teknoloj� ün�vers�teler� ve ün�vers�telerde 
yapılmaktadır. Program b�r yıl �la 6 yıl arasında 
değ�şmekte olup eğ�t�mler sonrası �ler� yüksekokul 
sert�fikası, d�ploması, mastır d�ploması ve doktora 
d�ploması alırlar. Yükseköğret�m özel ün�vers�te 
aracılığı �le de yapılmaktadır. 
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D- EĞİTİM KADEMLERİNE GÖRE 
MÜFREDAT

Eğ�t�m Bölümler� Kom�tes� Başkanları (the Heads of 
Educat�on Departments Comm�ttee) 12 Eylül 1997 
arasında yaptığı özel toplantıda, R-9. sınıflar �ç�n 
Ulusal Müfredat Taslak Beyanı tavs�ye olarak 
Bakanlık Onayına sunulmuştur.

Ulusal Müfredat Taslak Beyanı, temel eğ�t�m b�r�nc� 
kademes� (R-9. sınıf), temel eğ�t�m �k�nc� kademes� 
(orta kademe, 4-6. yıl) ve ortaöğret�m b�r�nc� 
kademes� (7-9. yıl) �ç�n üç ayrı pol�t�ka belges� 29 
Eylül 1997 tar�h�ndek� toplanan Eğ�t�m Bakanları 
Kurulu  (the Counc�l of Educat�on M�n�sters) 
tarafından onaylanmıştır.

Eğ�t�m Bakanlar Kurulu, Haz�ran 2000 toplantısında,  
R-9 sınıf uygulaması ulusal müfredat kom�te 
tarafından rev�ze ed�ld�ğ� şekl�yle kabul ed�ld� ve bu 
2005 yılına kadar uygulanmıştır. Bu süreçte değ�ş�k 
zamanlarda kom�ten�n tavs�yeler� doğrultusunda 
zorunlu eğ�t�mde uygulamalar olmuştur.

Ulusal Müfredat Beyan’ının rev�ze ed�lerek, �nsan 
hakları, sağlıklı b�r çevre ve sosyal adalet arasındak� 
�l�şk� �le b�lg� becer� ve değerler� bel�rlenen sek�z 
öğrenme alanları �le öğrenc�ler�n yet�şt�r�lmes� 
planlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan kılavuzlar 
s�stem�n uygulanmasına rehberl�k etmekted�r. 
Rev�ze ed�len Ulusal Müfredat Beyanı öğrenme 
alanları;
Ÿ D�ller
Ÿ Matemat�k
Ÿ Doğa B�l�mler�
Ÿ Yaşam Oryantasyonu
Ÿ Sosyal B�l�mler
Ÿ Teknoloj�
Ÿ Sanat ve Kültür
Ÿ Ekonom�k ve Yönet�m B�l�mler�d�r.

Ulusal Müfredat Beyanı �le temel eğ�t�me başlangıç 
R-sınıftan başlayıp 12. sınıfın sonuna kadar 
uygulanması 2012 �le 2014 yıl ları arasında 
uygulanmaya konulmuştur.

2002 yılında Ulusal Müfredat Beyanı yen�den 
gözden geç�r�lerek R-9. sınıfları �ç�n öğrenme alanları 
aşağıdak� g�b� tanımlanmıştır (WCED, 2015). Bunlar;
Ÿ Sanat ve Kültür
Ÿ Ekonom�k ve Yönet�m B�l�mler�
Ÿ D�ller - Ana D�l
Ÿ D�ller - İlk İlave D�l
Ÿ D�ller - İk�nc� İlave D�l
Ÿ Yaşam Oryantasyonu
Ÿ Matemat�k
Ÿ Doğa B�l�mler�
Ÿ Sosyal B�l�mler (Tar�h)
Ÿ Sosyal B�l�mler (Coğrafya)
Ÿ Teknoloj�’d�r.

İler� Eğ�t�m
Ulusal Müfredat Beyanı �le bel�rlenm�ş olan (10-12. 
sınıf) �ler� eğ�t�m (genel ortaöğret�m) alanında 
aşağıdak� temel prens�pler kabul ed�lm�şt�r. Bunlar;
Ÿ Sosyal dönüşüm
Ÿ Çıktı-tabanlı eğ�t�m, yüksek b�lg� ve becer�ler, 
Ÿ Entegrasyon ve uygulamalı yetk�nl�k,
Ÿ İlerleme,
Ÿ Art�külasyon (eklemlenme) ve taşınab�l�rl�k,
Ÿ İnsan hakları, �çerme, çevresel ve sosyal adalet,
Ÿ Yerl� b�lg� s�stemler� değerlend�rmes�, 
Ÿ Güven�l�rl�k, kal�te ve ver�ml�l�k.

Çıktı Tabanlı Öğrenme
Çıktı-tabanlı eğ�t�m (OBE) Güney Afr�ka müfredatının 
temel�n� oluşturur. Bu eğ�t�m sürec�n�n sonunda elde 
ed�lmes�d�r. Öğrenme çıktıları �le maks�mum 
öğrenme potans�yel �ne u laşmak �ç �n  tüm 
öğrenc�ler�n çaba göstermeler� sağlanır. Çıktıya 
dayalı eğ�t�m öğrenc� merkezl� ve etk�nl�k temell� b�r 
yaklaşımı teşv�k eder. Öğrenme alanları, �ler� eğ�t�m 
ve öğret�m sert�fikası �le tanımlanmıştır. 
Bel�rlenen öğrenme alanları ulusal yeterl�l�klerde de 
tanımlanmıştır. Bunlar;
•  Tarım B�l�mler�
•  Sanat ve Kültür
•  İş, T�caret ve Yönet�m Araştırmaları
•  D�ller
•  İmalat, Mühend�sl�k ve Teknoloj�
•  İnsan ve Sosyal B�l�mler
• F�z�k, Matemat�k, B�lg�sayar ve Yaşam B�l�mler� 

H�zmetler�d�r.

Ulusal İler� Sert�fika (Nat�onal Sen�or Cert�ficate-
NSC) dersler�; muhasebe, tarımsal yönet�m 
uygulamaları, tarım b�l�mler�, tarım teknoloj�s�, �ş 
etütler�, s�v�l teknoloj�, b�lg�sayar uygulamaları 
teknoloj�s�, tüket�c� etütler�, dans çalışmaları, d�zayn, 
drama sanatları, ekonom� b�l�m�, elektr�k teknoloj�s�, 
mühend�sl�k grafik ve tasarım, coğrafya, tar�h, 
ağırlama çalışmaları, b�lg� teknoloj�s�, d�ller - ana d�l, 
d�ller - �lk �lave d�l, d�ller - �k�nc� �lave d�l, yaşam 
oryantasyonu, yaşam b�l�mler�, matemat�ksel 
okuryazarlık, matemat�k, mekan�k teknoloj�, müz�k, 
fiz�k, d�n çalışmaları, tur�zm ve görsel sanatlardır 
(Nat�onal Curr�culum Statement Grades-General 10-
12 Grade, 2003).

2011 yıl ında Temel Eğ�t�m Departmanı (the 
Department of Bas�c Educat�on-DBE)  taslak 
hazırlanan pol�t�ka dokümanının R-12 sınıflara arası 
kullanımı �ç�n duyuruya çıkmıştır. Tanıtım ve 
özend�rme yapılmaya başlanmıştır. Duyuruda 
aşağıda bel�rt�len kademelerde temel dersler 
tanımlanmıştır. Daha sonra eğ�t�m kademeler�ne 
göre haftalık dersler tanımlanmıştır.
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Temel eğ�t�m 
Temel eğ�t�m b�r�nc� kademes� (R-3. sınıfı) eğ�t�m�n �lk 
kademes� olan 3 yıllık hazırlık aşaması dersler� 
aşağıdak� g�b� tanımlanmış ve uygulamaya 
konulmuştur. Bunlar;
Ÿ Ana d�l sev�yes�nde b�r d�l
Ÿ İlk d�le �lave b�r d�l
Ÿ Matemat�k
Ÿ Yaşam Becer�ler� dersler�d�r.

Temel eğ�t�m�n �k�nc� kademes� olan orta kademede 
(4-6. sınıf) �se; 2011 yılında başlayan uygulamada 
temel dersler aşağıdak� g�b�d�r. Bunlar;
Ÿ D�ller
Ÿ Matemat�k
Ÿ Doğa B�l�mler�
Ÿ Yaşam Oryantasyonu
Ÿ Sosyal B�lg�ler
Ÿ Teknoloj�
Ÿ Sanat ve Kültür
Ÿ Ekonom� ve Yönet�m B�l�mler� dersler�nden 
oluşmaktadır.

Temel eğ�t�m�n �k�nc� kademes�nde 2013 yılında 
Müfredat ve Değerlend�rme Pol�t�kası B�ld�r�m�ne 
(Curr�culum and Assessment Pol�cy Statements-
CAPS) göre aşağıdak� dersler�n tak�p ed�lmes� 
yen�den tavs�ye ed�ld�. Bunlar;

Ÿ Ana D�l
Ÿ İlk İlave D�l
Ÿ Matemat�k
Ÿ Yaşam Becer�ler�
Ÿ  Doğal B�l�mler� ve Teknoloj�
Ÿ Sosyal B�l�mler dersler�nden oluşmaktadır.

Ortaöğret�m
Ortaöğret�m b�r�nc� kademes�n�n (�ler� kademe, 7-9 
sını f )  temel dersler �  2011 ve 2012 yı l ında 
uygulanmaya başlanmış olup bunlar sek�z öğrenme 
alanı olarak tanımlanmıştır. 2013 yılında ortaöğret�m 
b�r�nc� kademes�nde (7-9 sınıf ) Müfredat ve 
Değerlend�rme Pol�t�kası B�ld�r�m�ne (Curr�culum 
and Assessment Pol�cy Statements-CAPS) göre 
aşağıdak� dersler�n tak�p ed�lmes� tavs�ye ed�lm�şt�r. 
Bunlar;
Ÿ D�ller
Ÿ Matemat�k
Ÿ Doğa B�l�mler�
Ÿ Yaşam Oryantasyonu
Ÿ Sosyal B�l�mler
Ÿ Teknoloj�
Ÿ Sanat ve Kültür
Ÿ Ekonom� ve Yönet�m B�l�mler�d�r.
Güney Afr�ka’da R-9.sınıfları arasında haftalık ders 
dağıtımı ve süres� Tablo 4’te göster�lm�şt�r.

Tablo 4:  Güney Afr�ka’da R-9.sınıfları arasında haftalık ders dağıtımı ve süres�

Kademe Sınıf
 

Haftalık Ders 
Saati
 

Dersin Süresi
 (Dakika)

 
Temel eğitim birinci kademe 
(Foundation Phase)

 

R, 1 ve 2
 

22
 

30
 

3
 

25
 

30
 Temel eğitim ikinci kademe Orta 

Seviye, intermediate phase)

 

4, 5 ve 6

 

26

 

30

 
Ortaöğretim birinci kademe 

 
(İleri eğitim, Senior Phase)

7

 

26

 

30

 8 ve 9 27 30

Ortaöğret�m �k�nc� kademes�nde (�ler� eğ�t�m ve 
öğret�m, 10-12. sınıf) Ulusal Müfredat Beyanı �le 
bel�rlenm�ş aşağıdak� temel prens�pler� kabul 
ed�lm�şt�r.Bunlar;
Ÿ Sosyal dönüşümü
Ÿ Çıktı-tabanlı eğ�t�m;
Ÿ Yüksek b�lg� ve yüksek becer�ler� 
Ÿ Entegrasyon ve uygulamalı yetk�nl�k
Ÿ İlerleme
Ÿ Art�külasyon (eklemlenme) ve taşınab�l�rl�k
Ÿ İnsan hakları, dışlamayan, çevresel ve sosyal 

adalet
Ÿ Yerl� b�lg� s�stemler� değerlemes� ve
Ÿ Güven�l�rl�k, kal�te ve ver�ml�l�k.

Ortaöğret�m �k�nc� kademes�nde (10-12. sınıf ) 
Müfredat ve Değerlend�rme Pol�t�kası B�ld�r�m�ne 
(Curr�culum and Assessment Pol�cy Statements-
CAPS) göre 29 dersler tak�p ed�lmes�ne tavs�ye 
ed�lmekted�r.  Bu kademede eğ�t�m uygulama 
yıllarına göre kademel� olarak aşağıdak� g�b� 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
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D- EĞİTİM KADEMLERİNE GÖRE 
MÜFREDAT

Eğ�t�m Bölümler� Kom�tes� Başkanları (the Heads of 
Educat�on Departments Comm�ttee) 12 Eylül 1997 
arasında yaptığı özel toplantıda, R-9. sınıflar �ç�n 
Ulusal Müfredat Taslak Beyanı tavs�ye olarak 
Bakanlık Onayına sunulmuştur.

Ulusal Müfredat Taslak Beyanı, temel eğ�t�m b�r�nc� 
kademes� (R-9. sınıf), temel eğ�t�m �k�nc� kademes� 
(orta kademe, 4-6. yıl) ve ortaöğret�m b�r�nc� 
kademes� (7-9. yıl) �ç�n üç ayrı pol�t�ka belges� 29 
Eylül 1997 tar�h�ndek� toplanan Eğ�t�m Bakanları 
Kurulu  (the Counc�l of Educat�on M�n�sters) 
tarafından onaylanmıştır.

Eğ�t�m Bakanlar Kurulu, Haz�ran 2000 toplantısında,  
R-9 sınıf uygulaması ulusal müfredat kom�te 
tarafından rev�ze ed�ld�ğ� şekl�yle kabul ed�ld� ve bu 
2005 yılına kadar uygulanmıştır. Bu süreçte değ�ş�k 
zamanlarda kom�ten�n tavs�yeler� doğrultusunda 
zorunlu eğ�t�mde uygulamalar olmuştur.

Ulusal Müfredat Beyan’ının rev�ze ed�lerek, �nsan 
hakları, sağlıklı b�r çevre ve sosyal adalet arasındak� 
�l�şk� �le b�lg� becer� ve değerler� bel�rlenen sek�z 
öğrenme alanları �le öğrenc�ler�n yet�şt�r�lmes� 
planlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan kılavuzlar 
s�stem�n uygulanmasına rehberl�k etmekted�r. 
Rev�ze ed�len Ulusal Müfredat Beyanı öğrenme 
alanları;
Ÿ D�ller
Ÿ Matemat�k
Ÿ Doğa B�l�mler�
Ÿ Yaşam Oryantasyonu
Ÿ Sosyal B�l�mler
Ÿ Teknoloj�
Ÿ Sanat ve Kültür
Ÿ Ekonom�k ve Yönet�m B�l�mler�d�r.

Ulusal Müfredat Beyanı �le temel eğ�t�me başlangıç 
R-sınıftan başlayıp 12. sınıfın sonuna kadar 
uygulanması 2012 �le 2014 yıl ları arasında 
uygulanmaya konulmuştur.

2002 yılında Ulusal Müfredat Beyanı yen�den 
gözden geç�r�lerek R-9. sınıfları �ç�n öğrenme alanları 
aşağıdak� g�b� tanımlanmıştır (WCED, 2015). Bunlar;
Ÿ Sanat ve Kültür
Ÿ Ekonom�k ve Yönet�m B�l�mler�
Ÿ D�ller - Ana D�l
Ÿ D�ller - İlk İlave D�l
Ÿ D�ller - İk�nc� İlave D�l
Ÿ Yaşam Oryantasyonu
Ÿ Matemat�k
Ÿ Doğa B�l�mler�
Ÿ Sosyal B�l�mler (Tar�h)
Ÿ Sosyal B�l�mler (Coğrafya)
Ÿ Teknoloj�’d�r.

İler� Eğ�t�m
Ulusal Müfredat Beyanı �le bel�rlenm�ş olan (10-12. 
sınıf) �ler� eğ�t�m (genel ortaöğret�m) alanında 
aşağıdak� temel prens�pler kabul ed�lm�şt�r. Bunlar;
Ÿ Sosyal dönüşüm
Ÿ Çıktı-tabanlı eğ�t�m, yüksek b�lg� ve becer�ler, 
Ÿ Entegrasyon ve uygulamalı yetk�nl�k,
Ÿ İlerleme,
Ÿ Art�külasyon (eklemlenme) ve taşınab�l�rl�k,
Ÿ İnsan hakları, �çerme, çevresel ve sosyal adalet,
Ÿ Yerl� b�lg� s�stemler� değerlend�rmes�, 
Ÿ Güven�l�rl�k, kal�te ve ver�ml�l�k.

Çıktı Tabanlı Öğrenme
Çıktı-tabanlı eğ�t�m (OBE) Güney Afr�ka müfredatının 
temel�n� oluşturur. Bu eğ�t�m sürec�n�n sonunda elde 
ed�lmes�d�r. Öğrenme çıktıları �le maks�mum 
öğrenme potans�yel �ne u laşmak �ç �n  tüm 
öğrenc�ler�n çaba göstermeler� sağlanır. Çıktıya 
dayalı eğ�t�m öğrenc� merkezl� ve etk�nl�k temell� b�r 
yaklaşımı teşv�k eder. Öğrenme alanları, �ler� eğ�t�m 
ve öğret�m sert�fikası �le tanımlanmıştır. 
Bel�rlenen öğrenme alanları ulusal yeterl�l�klerde de 
tanımlanmıştır. Bunlar;
•  Tarım B�l�mler�
•  Sanat ve Kültür
•  İş, T�caret ve Yönet�m Araştırmaları
•  D�ller
•  İmalat, Mühend�sl�k ve Teknoloj�
•  İnsan ve Sosyal B�l�mler
• F�z�k, Matemat�k, B�lg�sayar ve Yaşam B�l�mler� 

H�zmetler�d�r.

Ulusal İler� Sert�fika (Nat�onal Sen�or Cert�ficate-
NSC) dersler�; muhasebe, tarımsal yönet�m 
uygulamaları, tarım b�l�mler�, tarım teknoloj�s�, �ş 
etütler�, s�v�l teknoloj�, b�lg�sayar uygulamaları 
teknoloj�s�, tüket�c� etütler�, dans çalışmaları, d�zayn, 
drama sanatları, ekonom� b�l�m�, elektr�k teknoloj�s�, 
mühend�sl�k grafik ve tasarım, coğrafya, tar�h, 
ağırlama çalışmaları, b�lg� teknoloj�s�, d�ller - ana d�l, 
d�ller - �lk �lave d�l, d�ller - �k�nc� �lave d�l, yaşam 
oryantasyonu, yaşam b�l�mler�, matemat�ksel 
okuryazarlık, matemat�k, mekan�k teknoloj�, müz�k, 
fiz�k, d�n çalışmaları, tur�zm ve görsel sanatlardır 
(Nat�onal Curr�culum Statement Grades-General 10-
12 Grade, 2003).

2011 yıl ında Temel Eğ�t�m Departmanı (the 
Department of Bas�c Educat�on-DBE)  taslak 
hazırlanan pol�t�ka dokümanının R-12 sınıflara arası 
kullanımı �ç�n duyuruya çıkmıştır. Tanıtım ve 
özend�rme yapılmaya başlanmıştır. Duyuruda 
aşağıda bel�rt�len kademelerde temel dersler 
tanımlanmıştır. Daha sonra eğ�t�m kademeler�ne 
göre haftalık dersler tanımlanmıştır.

177

B
R

IC
S

 Ü
lk

el
er

�n
de

 E
ğ�

t�
m

 S
�s

te
m

�
G

Ü
N

EY
 A

FR
İK

A
R

I
C

S
B

Temel eğ�t�m 
Temel eğ�t�m b�r�nc� kademes� (R-3. sınıfı) eğ�t�m�n �lk 
kademes� olan 3 yıllık hazırlık aşaması dersler� 
aşağıdak� g�b� tanımlanmış ve uygulamaya 
konulmuştur. Bunlar;
Ÿ Ana d�l sev�yes�nde b�r d�l
Ÿ İlk d�le �lave b�r d�l
Ÿ Matemat�k
Ÿ Yaşam Becer�ler� dersler�d�r.

Temel eğ�t�m�n �k�nc� kademes� olan orta kademede 
(4-6. sınıf) �se; 2011 yılında başlayan uygulamada 
temel dersler aşağıdak� g�b�d�r. Bunlar;
Ÿ D�ller
Ÿ Matemat�k
Ÿ Doğa B�l�mler�
Ÿ Yaşam Oryantasyonu
Ÿ Sosyal B�lg�ler
Ÿ Teknoloj�
Ÿ Sanat ve Kültür
Ÿ Ekonom� ve Yönet�m B�l�mler� dersler�nden 
oluşmaktadır.

Temel eğ�t�m�n �k�nc� kademes�nde 2013 yılında 
Müfredat ve Değerlend�rme Pol�t�kası B�ld�r�m�ne 
(Curr�culum and Assessment Pol�cy Statements-
CAPS) göre aşağıdak� dersler�n tak�p ed�lmes� 
yen�den tavs�ye ed�ld�. Bunlar;

Ÿ Ana D�l
Ÿ İlk İlave D�l
Ÿ Matemat�k
Ÿ Yaşam Becer�ler�
Ÿ  Doğal B�l�mler� ve Teknoloj�
Ÿ Sosyal B�l�mler dersler�nden oluşmaktadır.

Ortaöğret�m
Ortaöğret�m b�r�nc� kademes�n�n (�ler� kademe, 7-9 
sını f )  temel dersler �  2011 ve 2012 yı l ında 
uygulanmaya başlanmış olup bunlar sek�z öğrenme 
alanı olarak tanımlanmıştır. 2013 yılında ortaöğret�m 
b�r�nc� kademes�nde (7-9 sınıf ) Müfredat ve 
Değerlend�rme Pol�t�kası B�ld�r�m�ne (Curr�culum 
and Assessment Pol�cy Statements-CAPS) göre 
aşağıdak� dersler�n tak�p ed�lmes� tavs�ye ed�lm�şt�r. 
Bunlar;
Ÿ D�ller
Ÿ Matemat�k
Ÿ Doğa B�l�mler�
Ÿ Yaşam Oryantasyonu
Ÿ Sosyal B�l�mler
Ÿ Teknoloj�
Ÿ Sanat ve Kültür
Ÿ Ekonom� ve Yönet�m B�l�mler�d�r.
Güney Afr�ka’da R-9.sınıfları arasında haftalık ders 
dağıtımı ve süres� Tablo 4’te göster�lm�şt�r.

Tablo 4:  Güney Afr�ka’da R-9.sınıfları arasında haftalık ders dağıtımı ve süres�

Kademe Sınıf
 

Haftalık Ders 
Saati
 

Dersin Süresi
 (Dakika)

 
Temel eğitim birinci kademe 
(Foundation Phase)

 

R, 1 ve 2
 

22
 

30
 

3
 

25
 

30
 Temel eğitim ikinci kademe Orta 

Seviye, intermediate phase)

 

4, 5 ve 6

 

26

 

30

 
Ortaöğretim birinci kademe 

 
(İleri eğitim, Senior Phase)

7

 

26

 

30

 8 ve 9 27 30

Ortaöğret�m �k�nc� kademes�nde (�ler� eğ�t�m ve 
öğret�m, 10-12. sınıf) Ulusal Müfredat Beyanı �le 
bel�rlenm�ş aşağıdak� temel prens�pler� kabul 
ed�lm�şt�r.Bunlar;
Ÿ Sosyal dönüşümü
Ÿ Çıktı-tabanlı eğ�t�m;
Ÿ Yüksek b�lg� ve yüksek becer�ler� 
Ÿ Entegrasyon ve uygulamalı yetk�nl�k
Ÿ İlerleme
Ÿ Art�külasyon (eklemlenme) ve taşınab�l�rl�k
Ÿ İnsan hakları, dışlamayan, çevresel ve sosyal 

adalet
Ÿ Yerl� b�lg� s�stemler� değerlemes� ve
Ÿ Güven�l�rl�k, kal�te ve ver�ml�l�k.

Ortaöğret�m �k�nc� kademes�nde (10-12. sınıf ) 
Müfredat ve Değerlend�rme Pol�t�kası B�ld�r�m�ne 
(Curr�culum and Assessment Pol�cy Statements-
CAPS) göre 29 dersler tak�p ed�lmes�ne tavs�ye 
ed�lmekted�r.  Bu kademede eğ�t�m uygulama 
yıllarına göre kademel� olarak aşağıdak� g�b� 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
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Okul tabanlı değerlend�rmeye (School-Based 
Assessment-SBA) göre 2012 yılında kademeler arası 
yılsonu değerlend�rme aşağıda sunulmuştur 
(CAPS,2014).

Öğretmenler formal örgün eğ�t�mde günde 7 saat 
derse g�rmekted�r. Haftalık ders saat� Ulusal Eğ�t�m 
Pol�t �ka Kanunu’nda (1996) 35 saat olarak 
bel�rlenm�şt�r. 

Temel Eğ�t�m Programı
Temel eğ�t�m b�r�nc� kademes�nde (R-3.sınıf ) 
öğrenc�ler, R-1, ve 2 �nc� sınıf �ç�n haftada 23 ders 
saat� �ken 3 üncü sınıfta haftada 25 ders saat� eğ�t�me 
katılınmaktadırlar.

Ana d�l� �ç�n maks�mum 8 m�n�mum 7 ders saat� 
eğ�t�m yapılmaktadır. Ayrıca, 1-2. sınıflarda 
maks�mum saat 3, m�n�mum 2 ders saat� �lk �lave d�l 
ders �  yapı lmaktadı r.  Temel  eğ � t �m b � r �nc � 
kademes�nde ders dağılım yüzdes� Tablo 5’te, 
tavs�ye ed�len haftalık ders dağılımı �se Tablo 6’da 
ver�lm�şt�r.

Sınıf
 

Yıl

10

 

Ocak 2012

11 Ocak 2013

12 Ocak 2014

Kademe
Okul Tabanlı 

Değerlendirme Sınav

Temel eğitim birinci 
kademe (R-3. sınıf) %100 %0

Temel eğitim ikinci 
kademe (4-6. sınıf) %75 %25

Ortaöğretim birinci 
kademe (7-9. sınıf) %40 %60

Ortaöğretim ikinci 
kademe-FET (10-12. sınıf) %25 %75

Tablo 5:  Temel eğ�t�m b�r�nc� kademes�nde temel dersler�n 
                % dağılımı

Ders % Dağılımı

Okur Yazarlık 40

Matematiksel Beceri

 

35

Yaşam Becerileri
 

25
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Temel eğ�t�m �k�nc� kademes�nde (Orta sev�ye, 
�ntermed�ate phase) haftalık eğ�t�m süres� 4, 5 ve 6 
nc� sınıflarda 25,5 ders saat�d�r. Okul seçmel� olarak 
da �lave ders ekleyeb�l�r. Tablo 7’de orta sev�yede 
haftalık ders dağıtım ç�zelges� ver�lm�şt�r. Özel 
öğrenc�ler �ç�n bu ders saatler� ayarlanab�lmekted�r.

Ortaöğret�m 
Ortaöğret�m b�r�nc� kademes�nde (7-9. sınıf, sen�or 
phase), haftalık eğ�t�m süres� 7, 8 ve 9 uncu sınıflarda 
27,5 ders saat�d�r. Okul seçmel� olarak da �lave ders 
ekleyeb�l�r. Özel öğrenc�ler �ç�n bu ders saatler� 
ayarlanab�l�r. Tablo 8’de ortaöğret�m b�r�nc� 
kademes�nde haftalık ders dağıtım ç�zelges� 
ver�lm�şt�r. 

Ortaöğret�m �k�nc� kademes�ndek� (10-12.sınıf) okul 
günde 7 saat ve haftada 35 saat� açıktır. Öğretmenler 
okul açık olduğu sürede okulda bulunmak 
zorundadır. 10, 11 ve 12.sınıfta haftada m�n�mum 27,5 
ders saat� vardır. 27,5 ders saat� sınıfta d�rekt yüz 
yüze eğ�t�m� kapsar. Haftalık 27,5 ders saat� 
aşağıdak� g�b� kullanılır.

Ÿ 9 saat/hafta d�l eğ�t�m�, 4,5 saat �se �k� d�l 
eğ�t�m�n�n her b�r�s� �ç�n,

Ÿ Matemat�k okuryazarlığı ve matemat�k 4,5 ders,
Ÿ Yaşam Oryantasyonu: 2 ders,
Ÿ B grup dersler �ç�n 12 ders, 4 ders, 3 B grup ders� 

veya C grubu dersler� �ç�nd�r.

Ortaöğret�m �k�nc� kademes� (10-12.sınıf) �ç�n tavs�ye 
ed�len haftalık ders saat� Tablo 9’da ver�lm�şt�r.

Tablo 6:  İlkokul başlangıç kademede (R-3. sınıf) tavs�ye 
                ed�len dersler ve haftalık ders saatler�

Dersler  Saat)  
1-2. Sınıf

(Saat)
3. Sınıf
(Saat)

Ana dil  10 7/8 7/8

İlk ilave dil  2/3 3/4

Matematik
 

7 7 7

Yaşam becerileri 6 6 7

Toplam
 

23 23 25

Tablo 7:  Ortaöğret�m b�r�nc� kademes�nde tavs�ye ed�len 
                dersler ve haftalık ders saatler�

Ders

 

Ders saati 

Ana dil

 

6

İlk İlave Dil

 

5

Matematik 6

Doğa bilimleri ve teknoloji 3,5

Sosyal Bilimler 3

Yaşam becerileri 4

Toplam 27,5

Tablo 8:  Ortaöğret�m b�r�nc� kademes�nde  (7-9.sınıf) tavs�ye 
                ed�len dersler ve haftalık ders saatler�

Ders Saat

Ana Dili 5

İlk İlave Dil 4

Matematik 4,5

Doğa Bilim 3

Sosyal Bilimler 3

Teknoloji

 

2

Ekonomik ve Yönetim Bilimleri

  

2

Yaşam Oryantasyonu

  

2

Sanat ve Kültür  

 

2

Toplam 27,5
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Okul tabanlı değerlend�rmeye (School-Based 
Assessment-SBA) göre 2012 yılında kademeler arası 
yılsonu değerlend�rme aşağıda sunulmuştur 
(CAPS,2014).

Öğretmenler formal örgün eğ�t�mde günde 7 saat 
derse g�rmekted�r. Haftalık ders saat� Ulusal Eğ�t�m 
Pol�t �ka Kanunu’nda (1996) 35 saat olarak 
bel�rlenm�şt�r. 

Temel Eğ�t�m Programı
Temel eğ�t�m b�r�nc� kademes�nde (R-3.sınıf ) 
öğrenc�ler, R-1, ve 2 �nc� sınıf �ç�n haftada 23 ders 
saat� �ken 3 üncü sınıfta haftada 25 ders saat� eğ�t�me 
katılınmaktadırlar.

Ana d�l� �ç�n maks�mum 8 m�n�mum 7 ders saat� 
eğ�t�m yapılmaktadır. Ayrıca, 1-2. sınıflarda 
maks�mum saat 3, m�n�mum 2 ders saat� �lk �lave d�l 
ders �  yapı lmaktadı r.  Temel  eğ � t �m b � r �nc � 
kademes�nde ders dağılım yüzdes� Tablo 5’te, 
tavs�ye ed�len haftalık ders dağılımı �se Tablo 6’da 
ver�lm�şt�r.

Sınıf
 

Yıl

10

 

Ocak 2012

11 Ocak 2013

12 Ocak 2014

Kademe
Okul Tabanlı 

Değerlendirme Sınav

Temel eğitim birinci 
kademe (R-3. sınıf) %100 %0

Temel eğitim ikinci 
kademe (4-6. sınıf) %75 %25

Ortaöğretim birinci 
kademe (7-9. sınıf) %40 %60

Ortaöğretim ikinci 
kademe-FET (10-12. sınıf) %25 %75

Tablo 5:  Temel eğ�t�m b�r�nc� kademes�nde temel dersler�n 
                % dağılımı

Ders % Dağılımı

Okur Yazarlık 40

Matematiksel Beceri

 

35

Yaşam Becerileri
 

25
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Temel eğ�t�m �k�nc� kademes�nde (Orta sev�ye, 
�ntermed�ate phase) haftalık eğ�t�m süres� 4, 5 ve 6 
nc� sınıflarda 25,5 ders saat�d�r. Okul seçmel� olarak 
da �lave ders ekleyeb�l�r. Tablo 7’de orta sev�yede 
haftalık ders dağıtım ç�zelges� ver�lm�şt�r. Özel 
öğrenc�ler �ç�n bu ders saatler� ayarlanab�lmekted�r.

Ortaöğret�m 
Ortaöğret�m b�r�nc� kademes�nde (7-9. sınıf, sen�or 
phase), haftalık eğ�t�m süres� 7, 8 ve 9 uncu sınıflarda 
27,5 ders saat�d�r. Okul seçmel� olarak da �lave ders 
ekleyeb�l�r. Özel öğrenc�ler �ç�n bu ders saatler� 
ayarlanab�l�r. Tablo 8’de ortaöğret�m b�r�nc� 
kademes�nde haftalık ders dağıtım ç�zelges� 
ver�lm�şt�r. 

Ortaöğret�m �k�nc� kademes�ndek� (10-12.sınıf) okul 
günde 7 saat ve haftada 35 saat� açıktır. Öğretmenler 
okul açık olduğu sürede okulda bulunmak 
zorundadır. 10, 11 ve 12.sınıfta haftada m�n�mum 27,5 
ders saat� vardır. 27,5 ders saat� sınıfta d�rekt yüz 
yüze eğ�t�m� kapsar. Haftalık 27,5 ders saat� 
aşağıdak� g�b� kullanılır.

Ÿ 9 saat/hafta d�l eğ�t�m�, 4,5 saat �se �k� d�l 
eğ�t�m�n�n her b�r�s� �ç�n,

Ÿ Matemat�k okuryazarlığı ve matemat�k 4,5 ders,
Ÿ Yaşam Oryantasyonu: 2 ders,
Ÿ B grup dersler �ç�n 12 ders, 4 ders, 3 B grup ders� 

veya C grubu dersler� �ç�nd�r.

Ortaöğret�m �k�nc� kademes� (10-12.sınıf) �ç�n tavs�ye 
ed�len haftalık ders saat� Tablo 9’da ver�lm�şt�r.

Tablo 6:  İlkokul başlangıç kademede (R-3. sınıf) tavs�ye 
                ed�len dersler ve haftalık ders saatler�

Dersler  Saat)  
1-2. Sınıf

(Saat)
3. Sınıf
(Saat)

Ana dil  10 7/8 7/8

İlk ilave dil  2/3 3/4

Matematik
 

7 7 7

Yaşam becerileri 6 6 7

Toplam
 

23 23 25

Tablo 7:  Ortaöğret�m b�r�nc� kademes�nde tavs�ye ed�len 
                dersler ve haftalık ders saatler�

Ders

 

Ders saati 

Ana dil

 

6

İlk İlave Dil

 

5

Matematik 6

Doğa bilimleri ve teknoloji 3,5

Sosyal Bilimler 3

Yaşam becerileri 4

Toplam 27,5

Tablo 8:  Ortaöğret�m b�r�nc� kademes�nde  (7-9.sınıf) tavs�ye 
                ed�len dersler ve haftalık ders saatler�

Ders Saat

Ana Dili 5

İlk İlave Dil 4

Matematik 4,5

Doğa Bilim 3

Sosyal Bilimler 3

Teknoloji

 

2

Ekonomik ve Yönetim Bilimleri

  

2

Yaşam Oryantasyonu

  

2

Sanat ve Kültür  

 

2

Toplam 27,5



Dersler Ders Saati

Dil 1 4,5

Dil 2 4,5

Matematik ve matematik okuryazarlığı 4,5

Yaşam oryantasyonu 2,0

B Grup Dersleri (3 x 4 saat)

 

12,0

Toplam

 
27,5
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Ulusal Yeterl�l�k Çerçeves�ne göre dördüncü 
sev�yede ulusal �ler� sert�fikası (The Nat�onal Sen�or 
Cert�ficate) �ç�n 130 kred� gerekl�d�r.

Ulusal Sert�fika/Meslek� Sert�fika toplam 130 
kred�den, 20 kred� d�l, matemat�k ve matemat�k 
okuryazarlığı 20 kred�, yaşam oryantasyonu 10 
kred�, meslek� bölüm �ç�n �se 80 kred� gerekl�d�r. 80 
kred�den dört meslek� dersten her b�r�n�n 20 kred�s� 
gerekl�d�r. Bunlar ulusal yeterl�l�kte tanımlanan 
sev�ye 2, sev�ye 3 ve sev�ye 4’dür. Prat�k becer� ve 
uygulamalı b�lg�ler Entegre Sonuç Özetley�c� 
Değerlend�rme Görevler (Integrated Summat�ve 
Assessment Tasks- ISATs) �le ölçülür (OECD, 2008, 
p.206).

Tablo 9:   Ortaöğret�m �k�nc� kademes� haftalık ders dağılımı

Tablo 10:  Ulusal yeterl�l�k çerçeves�ne göre onaylanan öğrenme alanları ve dersler� (Grade R-12, 2013,p.53).

No Organize Edilmiş Öğrenme Alanları  Dersler 

1. Tarım ve doğa koruma Tarımsal yönetim uygulamaları; tarım bilimleri; tarım 
teknolojisi. 

2. Kültür ve sanat Dans çalışmaları; tasarım; dram sanatları; müzik; 
görsel sanatlar.  

3. İş, ticaret ve yönetim çalışmaları Muhasebe; iş etütleri; ekonomi bilimi. 

4. İletişim araştırmaları ve dil Tüm resmi diller ve onaylanmış resmi olmayan diller. 

5. Eğitim, öğretim ve gelişme 

6. İmalat, mühendislik ve teknoloji Sivil teknoloji; elektrik teknolojisi; mekanik 
teknolojisi; mühendislik grafik ve tasarım. 

7.  İnsan ve sosyal bilimler Din çalışmaları; coğrafya; tarih; yaşam oryantasyon. 

8. Hukuk, askeri bilimler ve güvenlik 

9. Sağlık bilimleri ve sosyal hizmetler 

10. Fiziksel, matematiksel, bilgisayar ve yaşam 
bilimleri 

Bilgisayar uygulamaları teknoloji; bilgi teknolojisi; 
yaşam bilimleri; matematiksel okuryazarlık; 
matematik; fizik bilimleri. 

11. Servis Tüketici araştırmaları; ağırlama çalışmaları; turizm. 

12. Fiziksel planlama ve inşaat 

 

Onaylanan çerçeve programlarının yıllara göre ders 
kodları uygulanarak okullarda uygulanması sağlanır. 
Bunlara b�rkaç örnek B ve C grubu dersler�n kodları 
ve sınıfları aşağıda ver�lm�şt�r.
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Meslek� Ortaöğret�m Programı
Tekn�k l�seler �ç�n hazırlanan meslek� eğ�t�m 
programları Ulusal Müfredat Beyan’ına çok yakındır. 
Burada amaç, mühend�sl�k ve teknoloj�k b�lg� ve 
becer� düzey�n� gel�şt�rmek �ş veya serbest meslek 
dünyası  �ç �n  öğrenc� ler �  haz ı r lamak veya 
yükseköğret�mde mühend�sl�k alanlarında eğ�t�m� 
sürdürmeye destek vermekt�r. Tekn�k becer�ler�n 
öneml� olması neden�yle prat�k değerlend�rmeye 
ağırlık ver�l�r.

2002 program yapısı 2013’de değ�ş�me  uğrayarak 
kapsayıcı teknoloj�k müfredat yen�den tasarlanmış 
ve üç uzmanlık alanı sunulmuştur. Sunulan uzmanlık 
alanlarında b�r veya �k� dal programı seç�leb�l�r. 
Okullar, alanla �lg�l� b�r veya �k� alan seçeb�lmekted�r. 
Buna ek olarak, öğrenc�lere tekn�k matemat�k ve 
tekn�k b�l�mler sunulab�lmekted�r. Matemat�k ve fen 
b�l�mler� konuları ek olarak tekn�k okullarda 
sunulmaya devam ed�lmekted�r.

Meslek� eğ�t�mde bazı alanlar ve alt alanlar ulusal 
yeterl�l�k çerçeves�nde tanımlanmıştır.

1. S�v�l Teknoloj� (C�v�l Technology) aşağıdak�  
alanlardan oluşur.

    a) İnşaat
    b) Ağaç İşler�
    c) S�v�l H�zmetler
2. Elektr�k Teknoloj�s�nde uzmanlık aşağıdak� 

alanlarda sağlanır:
    a) Güç S�stemler�
    b) Elektron�k ve
    c) Sayısal S�stemler.
3. Mekan�k Teknoloj�s� uzmanlık aşağıdak� alanlarda 

sağlanır:
   a) Otomot�v
   b) Montaj ve İşleme 
   c) Kaynak

Meslek� Eğ�t�mde Değerlend�rme
Meslek� eğ�t�mde dersler�n değerlend�r�lmes� �le �lg�l� 
olarak eğ�t�m yılı �lerled�kçe uzmanlık alanları �le �lg�l� 
değerlend�rme sev�yes� artmaktadır. B�r alana a�t 
örnek değerlend�rme Tablo 11’de sunulmuştur. 

Tablo A2:  Matemat�ksel B�l�mler

Dersler  
Ders Numarası  

10. sınıf  11. sınıf  12. sınıf

Matematik Okuryazarlığı  19321002  19321013  19321024

Matematik  19331032  19331043  19331054

Tablo B2:  Kültür ve Sanat

Dersler  
Ders Numarası  

10.  sınıf  11.  sınıf  12.  sınıf  

Dans Çalışmaları (Dance Studies)  11351002  11351013  11351024  

Tasarım (Design)  11351032  11351043  11351054  

Dramatik Sanatlar (Dramatic Arts)  11351062  11351073  11351084  

Müzik  (Music)  11351092  11351103  11351114  

Görsel  Sanatlar (Visual Arts)  11351122  11351133  11351144  

Tablo B3:  İş, T�caret ve Yönet�m Çalışmaları (Grade R-12, 2013, p.55). 

Dersler 
Ders Numarası 

10. sınıf 11. sınıf 12. sınıf 

Muhasebe 12351002 12351013 12351024 

Ticari Araştırmalar 12351032 12351043 12351054 

Ekonomi 12351062 12351073 12351084 

 



Dersler Ders Saati

Dil 1 4,5

Dil 2 4,5

Matematik ve matematik okuryazarlığı 4,5

Yaşam oryantasyonu 2,0

B Grup Dersleri (3 x 4 saat)

 

12,0

Toplam

 
27,5

 

180

B
R

IC
S

 Ü
lk

el
er

�n
de

 E
ğ�

t�
m

 S
�s

te
m

�
G

Ü
N

EY
 A

FR
İK

A
R

I
C

S
B

Ulusal Yeterl�l�k Çerçeves�ne göre dördüncü 
sev�yede ulusal �ler� sert�fikası (The Nat�onal Sen�or 
Cert�ficate) �ç�n 130 kred� gerekl�d�r.

Ulusal Sert�fika/Meslek� Sert�fika toplam 130 
kred�den, 20 kred� d�l, matemat�k ve matemat�k 
okuryazarlığı 20 kred�, yaşam oryantasyonu 10 
kred�, meslek� bölüm �ç�n �se 80 kred� gerekl�d�r. 80 
kred�den dört meslek� dersten her b�r�n�n 20 kred�s� 
gerekl�d�r. Bunlar ulusal yeterl�l�kte tanımlanan 
sev�ye 2, sev�ye 3 ve sev�ye 4’dür. Prat�k becer� ve 
uygulamalı b�lg�ler Entegre Sonuç Özetley�c� 
Değerlend�rme Görevler (Integrated Summat�ve 
Assessment Tasks- ISATs) �le ölçülür (OECD, 2008, 
p.206).

Tablo 9:   Ortaöğret�m �k�nc� kademes� haftalık ders dağılımı

Tablo 10:  Ulusal yeterl�l�k çerçeves�ne göre onaylanan öğrenme alanları ve dersler� (Grade R-12, 2013,p.53).

No Organize Edilmiş Öğrenme Alanları  Dersler 

1. Tarım ve doğa koruma Tarımsal yönetim uygulamaları; tarım bilimleri; tarım 
teknolojisi. 

2. Kültür ve sanat Dans çalışmaları; tasarım; dram sanatları; müzik; 
görsel sanatlar.  

3. İş, ticaret ve yönetim çalışmaları Muhasebe; iş etütleri; ekonomi bilimi. 

4. İletişim araştırmaları ve dil Tüm resmi diller ve onaylanmış resmi olmayan diller. 

5. Eğitim, öğretim ve gelişme 

6. İmalat, mühendislik ve teknoloji Sivil teknoloji; elektrik teknolojisi; mekanik 
teknolojisi; mühendislik grafik ve tasarım. 

7.  İnsan ve sosyal bilimler Din çalışmaları; coğrafya; tarih; yaşam oryantasyon. 

8. Hukuk, askeri bilimler ve güvenlik 

9. Sağlık bilimleri ve sosyal hizmetler 

10. Fiziksel, matematiksel, bilgisayar ve yaşam 
bilimleri 

Bilgisayar uygulamaları teknoloji; bilgi teknolojisi; 
yaşam bilimleri; matematiksel okuryazarlık; 
matematik; fizik bilimleri. 

11. Servis Tüketici araştırmaları; ağırlama çalışmaları; turizm. 

12. Fiziksel planlama ve inşaat 

 

Onaylanan çerçeve programlarının yıllara göre ders 
kodları uygulanarak okullarda uygulanması sağlanır. 
Bunlara b�rkaç örnek B ve C grubu dersler�n kodları 
ve sınıfları aşağıda ver�lm�şt�r.
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Meslek� Ortaöğret�m Programı
Tekn�k l�seler �ç�n hazırlanan meslek� eğ�t�m 
programları Ulusal Müfredat Beyan’ına çok yakındır. 
Burada amaç, mühend�sl�k ve teknoloj�k b�lg� ve 
becer� düzey�n� gel�şt�rmek �ş veya serbest meslek 
dünyası  �ç �n  öğrenc� ler �  haz ı r lamak veya 
yükseköğret�mde mühend�sl�k alanlarında eğ�t�m� 
sürdürmeye destek vermekt�r. Tekn�k becer�ler�n 
öneml� olması neden�yle prat�k değerlend�rmeye 
ağırlık ver�l�r.

2002 program yapısı 2013’de değ�ş�me  uğrayarak 
kapsayıcı teknoloj�k müfredat yen�den tasarlanmış 
ve üç uzmanlık alanı sunulmuştur. Sunulan uzmanlık 
alanlarında b�r veya �k� dal programı seç�leb�l�r. 
Okullar, alanla �lg�l� b�r veya �k� alan seçeb�lmekted�r. 
Buna ek olarak, öğrenc�lere tekn�k matemat�k ve 
tekn�k b�l�mler sunulab�lmekted�r. Matemat�k ve fen 
b�l�mler� konuları ek olarak tekn�k okullarda 
sunulmaya devam ed�lmekted�r.

Meslek� eğ�t�mde bazı alanlar ve alt alanlar ulusal 
yeterl�l�k çerçeves�nde tanımlanmıştır.

1. S�v�l Teknoloj� (C�v�l Technology) aşağıdak�  
alanlardan oluşur.

    a) İnşaat
    b) Ağaç İşler�
    c) S�v�l H�zmetler
2. Elektr�k Teknoloj�s�nde uzmanlık aşağıdak� 

alanlarda sağlanır:
    a) Güç S�stemler�
    b) Elektron�k ve
    c) Sayısal S�stemler.
3. Mekan�k Teknoloj�s� uzmanlık aşağıdak� alanlarda 

sağlanır:
   a) Otomot�v
   b) Montaj ve İşleme 
   c) Kaynak

Meslek� Eğ�t�mde Değerlend�rme
Meslek� eğ�t�mde dersler�n değerlend�r�lmes� �le �lg�l� 
olarak eğ�t�m yılı �lerled�kçe uzmanlık alanları �le �lg�l� 
değerlend�rme sev�yes� artmaktadır. B�r alana a�t 
örnek değerlend�rme Tablo 11’de sunulmuştur. 

Tablo A2:  Matemat�ksel B�l�mler

Dersler  
Ders Numarası  

10. sınıf  11. sınıf  12. sınıf

Matematik Okuryazarlığı  19321002  19321013  19321024

Matematik  19331032  19331043  19331054

Tablo B2:  Kültür ve Sanat

Dersler  
Ders Numarası  

10.  sınıf  11.  sınıf  12.  sınıf  

Dans Çalışmaları (Dance Studies)  11351002  11351013  11351024  

Tasarım (Design)  11351032  11351043  11351054  

Dramatik Sanatlar (Dramatic Arts)  11351062  11351073  11351084  

Müzik  (Music)  11351092  11351103  11351114  

Görsel  Sanatlar (Visual Arts)  11351122  11351133  11351144  

Tablo B3:  İş, T�caret ve Yönet�m Çalışmaları (Grade R-12, 2013, p.55). 

Dersler 
Ders Numarası 

10. sınıf 11. sınıf 12. sınıf 

Muhasebe 12351002 12351013 12351024 

Ticari Araştırmalar 12351032 12351043 12351054 

Ekonomi 12351062 12351073 12351084 
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Mekatron�k programı
Meslek� ortaöğret�mde (10-12. sınıfta) mekatron�k 
alanı �ç�n ulusal yeterl�l�k çerçeves�nde yayımlanan 
sev�ye 2, sev�ye 3 ve sev�ye 4 programına 
bakıldığında;

Ulusal Mekatron�k Belges� Ulusal Yeterl� l �k 
Çerçeves�'n�n 2,3 ve 4'üncü sev�yede yeterl�l�ğe 
denk gelmekted�r. Bu yeterl�l�k, mekatron�k teor� ve 
uygulamasını tasarlamıştır.  Çalışmanın prat�k 
b�leşen� gerçek �şyer�nde sunulab�l�r.

İk�nc� sev�yede ulusal yeterl�l�k �ç�n m�n�mum 
gerekl�l�kler; 
a)  9, 10, 11 ve 12'�nc� sınıfın okul yılsonu raporu veya
b) Ulusal yeterl�l�k çerçeves�nde Sev�ye 1 ya da
c) Ulusal yeterl�l�kte sev�ye 2 �ç�n geç�ş� sağlayan 
    tasarlanan program ya da
d) Ulusal yeterl�l�k çerçeves� sev�ye 2 �ç�n öncek� 
    öğrenmeler�n kabulü gerekl�d�r.

Yeterl�l�kler�n süres� �se; Ulusal Mekatron�k Sert�fika 
çalışmasında UYÇ sev�yes�n�n her b�r� �ç�n b�r tam 
yıllık program uygulanır. Sev�ye 2, Sev�ye 3 ve Sev�ye 
4 eğ�t�m�n�n her düzey�n�n başarılı b�r şek�lde 
tamamlanması durumunda b�r sert�fika ver�l�r.

Ulusal Mekatron�k sert�fikası elde etmek �ç�n, 
öğrenc�ler�n toplam 7 dersten geçmes� gerek�r. 
Bunlar 3 zorunlu ve 3 temel konu ve 4 meslek 
ders�nden 3’ü zorunlu b�r� �steğe bağlıdır (Buffalo 
C�ty Publ�c FET Collegee, 2015).

3 temel ders şunlardır:
Ÿ D�l eğ�t�m� 
Ÿ Matemat�k
Ÿ Yaşam
 Mekatron�k meslek� dersler;
Ÿ B�lg�sayar Entegrel� Üret�m�
Ÿ B�lg�sayara G�r�ş
Ÿ Elektro Teknoloj�s�
Ÿ Manuel Üret�m
Ÿ Mekatron�k S�stemler
Ÿ Saklanan Program S�stem�
Ÿ Mak�ne İmalatı
Ÿ B�lg�sayar- Entegre Üret�m

Ulusal Mekatron�k Sert�fika aşağıda l�stelenen 
sektörler�n herhang� b�r�nde kar�yere er�şmek �ç�n 
fırsat sağlar:
Ÿ Mak�na Mühend�sl�ğ�
Ÿ Elektr�k Mühend�sl�ğ�
Ÿ Pnömat�k
Ÿ H�drol�k
Ÿ Robot�k
Ÿ Programlanab�l�r Mantık Kontrol (PLC)
Ÿ B�lg�sayar Sayısal Kontrol (CNC)
Ÿ Endüstr�yel B�l�ş�m Teknoloj�ler�
Ÿ Kaynak.

Otomot�v Bakım ve Onarım Müfredatı
Eğ�t�m ve öğret�m 5 gün yapılmakta olup toplam 27,5 
saatt�r. Eğ�t�m�n % 50’s� �ş başında yapılan prat�k 
becer� gel�şt�rme çalışmasından oluşur. Toplam 
eğ�t�m süres� her yıl 32 hafta olarak planlanmıştır. 1 
kred� 10 ders saat� olarak hesaplanmıştır.

Tablo 11:  Meslek� eğ�t�mde yıllara göre değerlend�rme tablosu (Curr�culum News, p. 27 2013 p. 22).

Geniş Alan Uzmanlık Alanı  10-12. sınıf  

Dersler
 

Disiplinler  arası 
bileşen  

 

Dersler 

Spes�fik B�leşen 
(Spec�fic Component) 

Sivil Teknoloji  
 

İnşaat  
 

10  %70  %30  

11  %50  %50  

12  %30  %70  

Ağaç İşleme  
 

10  %70  %30  

11  %50  %50  

12  %30  %70  

Sivil
 
Hizmetleri

 
 

10  %70  %30  

11  %50  %50  

12  %30  %70  
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Tablo 12’de oto tam�r ve bakım alanındak� b�r 
öğrenc�ye öner�len 4 yıllık b�r programın haftalık 
olarak genel ve meslek� ders dağılımı ver�lm�şt�r. 
Temel ve çek�rdek (core) dersler genel eğ�t�m ve 
öğret�m bandındak� Müfredat ve Değerlend�rme 
Pol�t�ka Beyanı (Curr�culum and Assessment Pol�cy 

Statement-CAPS) esasları referans alınarak 
yapılmaktadır. Öğrenc�ler Tablo 12’de seçmel�ler 
kısmında bulunan 19 alandan b�r�n� seçerek 4 yıl 
eğ�t�m�ne devam etmekted�r (Automot�ve Repa�r 
And Ma�ntenance, 2013).

Tablo 12:  Cape Town'da �ler� eğ�t�m ve öğret�m kolej�nde Otomot�v Bakım ve Onarım alanına a�t örnek haftalık ders 
                 dağıtım ç�zelges�

Dersler Haftalık ders dağılımı 
(Ders ve Süresi-Dakika) Kredi 

Temel Dersler   

1. Ana Dili (Seviye 1, 2 ve 3) 
5x45 dakika 

(2,3 ve 4 üncü yıllarda 4 dönem halinde 
verilebilir) 

14 

2. İlk İlave Dil 
2x45dakika 

(2,3 ve 4 üncü yıllarda 3 dönem halinde 
verilebilir) 

12 

3. Matematik  (Seviye 1, 2 v 3) 4x45 dakika 14 

Çekirdek Dersler  

1. Yaşam Becerileri  (EMS ve SS)  4x45 dakika 14 

2. Doğa Bilimi ve Teknoloji (Bir yıldan fazla)  
1x45 dakika 2 

 

3. Yaratıcı Sanatlar  1x45 dakika 2 

4. Beden Eğitimi / Spor  1x45 dakika 2 

Sermeli Dersler  

1. Beceriler: 18x45 dakika 60 

19 Seçmeli Alan Listesi 

2011 Yılında Geliştirilen 2012 yılında Geliştirilen 

Yardımcı  Sağlık Bakım Otomotiv Tamir ve Bakımı 

Sanat ve El Sanatları Oto Boya 

Kuaförlük Güzellik ve Tırnak Bakım Teknolojileri  

Oto Kaporta Tamiri  Bakım 

Tuğla Döşeme ve Sıva Ev İdaresi 

Temel  Kaynak ve Metal İşleri İğne İşleri ve Giyim 

Karma Tarım makinaları  Temel Saç Metal İşleri  

Ağırlama Çalışmaları Döşemecilik 

Erken Çocuk Gelişimi Ağaç İşleri 

Ofis Yönetimi  
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Mekatron�k programı
Meslek� ortaöğret�mde (10-12. sınıfta) mekatron�k 
alanı �ç�n ulusal yeterl�l�k çerçeves�nde yayımlanan 
sev�ye 2, sev�ye 3 ve sev�ye 4 programına 
bakıldığında;

Ulusal Mekatron�k Belges� Ulusal Yeterl� l �k 
Çerçeves�'n�n 2,3 ve 4'üncü sev�yede yeterl�l�ğe 
denk gelmekted�r. Bu yeterl�l�k, mekatron�k teor� ve 
uygulamasını tasarlamıştır.  Çalışmanın prat�k 
b�leşen� gerçek �şyer�nde sunulab�l�r.

İk�nc� sev�yede ulusal yeterl�l�k �ç�n m�n�mum 
gerekl�l�kler; 
a)  9, 10, 11 ve 12'�nc� sınıfın okul yılsonu raporu veya
b) Ulusal yeterl�l�k çerçeves�nde Sev�ye 1 ya da
c) Ulusal yeterl�l�kte sev�ye 2 �ç�n geç�ş� sağlayan 
    tasarlanan program ya da
d) Ulusal yeterl�l�k çerçeves� sev�ye 2 �ç�n öncek� 
    öğrenmeler�n kabulü gerekl�d�r.

Yeterl�l�kler�n süres� �se; Ulusal Mekatron�k Sert�fika 
çalışmasında UYÇ sev�yes�n�n her b�r� �ç�n b�r tam 
yıllık program uygulanır. Sev�ye 2, Sev�ye 3 ve Sev�ye 
4 eğ�t�m�n�n her düzey�n�n başarılı b�r şek�lde 
tamamlanması durumunda b�r sert�fika ver�l�r.

Ulusal Mekatron�k sert�fikası elde etmek �ç�n, 
öğrenc�ler�n toplam 7 dersten geçmes� gerek�r. 
Bunlar 3 zorunlu ve 3 temel konu ve 4 meslek 
ders�nden 3’ü zorunlu b�r� �steğe bağlıdır (Buffalo 
C�ty Publ�c FET Collegee, 2015).

3 temel ders şunlardır:
Ÿ D�l eğ�t�m� 
Ÿ Matemat�k
Ÿ Yaşam
 Mekatron�k meslek� dersler;
Ÿ B�lg�sayar Entegrel� Üret�m�
Ÿ B�lg�sayara G�r�ş
Ÿ Elektro Teknoloj�s�
Ÿ Manuel Üret�m
Ÿ Mekatron�k S�stemler
Ÿ Saklanan Program S�stem�
Ÿ Mak�ne İmalatı
Ÿ B�lg�sayar- Entegre Üret�m

Ulusal Mekatron�k Sert�fika aşağıda l�stelenen 
sektörler�n herhang� b�r�nde kar�yere er�şmek �ç�n 
fırsat sağlar:
Ÿ Mak�na Mühend�sl�ğ�
Ÿ Elektr�k Mühend�sl�ğ�
Ÿ Pnömat�k
Ÿ H�drol�k
Ÿ Robot�k
Ÿ Programlanab�l�r Mantık Kontrol (PLC)
Ÿ B�lg�sayar Sayısal Kontrol (CNC)
Ÿ Endüstr�yel B�l�ş�m Teknoloj�ler�
Ÿ Kaynak.

Otomot�v Bakım ve Onarım Müfredatı
Eğ�t�m ve öğret�m 5 gün yapılmakta olup toplam 27,5 
saatt�r. Eğ�t�m�n % 50’s� �ş başında yapılan prat�k 
becer� gel�şt�rme çalışmasından oluşur. Toplam 
eğ�t�m süres� her yıl 32 hafta olarak planlanmıştır. 1 
kred� 10 ders saat� olarak hesaplanmıştır.

Tablo 11:  Meslek� eğ�t�mde yıllara göre değerlend�rme tablosu (Curr�culum News, p. 27 2013 p. 22).

Geniş Alan Uzmanlık Alanı  10-12. sınıf  

Dersler
 

Disiplinler  arası 
bileşen  

 

Dersler 

Spes�fik B�leşen 
(Spec�fic Component) 

Sivil Teknoloji  
 

İnşaat  
 

10  %70  %30  

11  %50  %50  

12  %30  %70  

Ağaç İşleme  
 

10  %70  %30  

11  %50  %50  

12  %30  %70  

Sivil
 
Hizmetleri

 
 

10  %70  %30  

11  %50  %50  

12  %30  %70  

183

B
R

IC
S

 Ü
lk

el
er

�n
de

 E
ğ�

t�
m

 S
�s

te
m

�
G

Ü
N

EY
 A

FR
İK

A
R

I
C

S
B

Tablo 12’de oto tam�r ve bakım alanındak� b�r 
öğrenc�ye öner�len 4 yıllık b�r programın haftalık 
olarak genel ve meslek� ders dağılımı ver�lm�şt�r. 
Temel ve çek�rdek (core) dersler genel eğ�t�m ve 
öğret�m bandındak� Müfredat ve Değerlend�rme 
Pol�t�ka Beyanı (Curr�culum and Assessment Pol�cy 

Statement-CAPS) esasları referans alınarak 
yapılmaktadır. Öğrenc�ler Tablo 12’de seçmel�ler 
kısmında bulunan 19 alandan b�r�n� seçerek 4 yıl 
eğ�t�m�ne devam etmekted�r (Automot�ve Repa�r 
And Ma�ntenance, 2013).

Tablo 12:  Cape Town'da �ler� eğ�t�m ve öğret�m kolej�nde Otomot�v Bakım ve Onarım alanına a�t örnek haftalık ders 
                 dağıtım ç�zelges�

Dersler Haftalık ders dağılımı 
(Ders ve Süresi-Dakika) Kredi 

Temel Dersler   

1. Ana Dili (Seviye 1, 2 ve 3) 
5x45 dakika 

(2,3 ve 4 üncü yıllarda 4 dönem halinde 
verilebilir) 

14 

2. İlk İlave Dil 
2x45dakika 

(2,3 ve 4 üncü yıllarda 3 dönem halinde 
verilebilir) 

12 

3. Matematik  (Seviye 1, 2 v 3) 4x45 dakika 14 

Çekirdek Dersler  

1. Yaşam Becerileri  (EMS ve SS)  4x45 dakika 14 

2. Doğa Bilimi ve Teknoloji (Bir yıldan fazla)  
1x45 dakika 2 

 

3. Yaratıcı Sanatlar  1x45 dakika 2 

4. Beden Eğitimi / Spor  1x45 dakika 2 

Sermeli Dersler  

1. Beceriler: 18x45 dakika 60 

19 Seçmeli Alan Listesi 

2011 Yılında Geliştirilen 2012 yılında Geliştirilen 

Yardımcı  Sağlık Bakım Otomotiv Tamir ve Bakımı 

Sanat ve El Sanatları Oto Boya 

Kuaförlük Güzellik ve Tırnak Bakım Teknolojileri  

Oto Kaporta Tamiri  Bakım 

Tuğla Döşeme ve Sıva Ev İdaresi 

Temel  Kaynak ve Metal İşleri İğne İşleri ve Giyim 

Karma Tarım makinaları  Temel Saç Metal İşleri  

Ağırlama Çalışmaları Döşemecilik 

Erken Çocuk Gelişimi Ağaç İşleri 

Ofis Yönetimi  
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Programda öğrenc�n�n Ulusal Tarama, Tanımlama, 
Ölçme ve Destek Stratej�s� (The Nat�onal Strategy on 
Screen�ng, Ident�ficat�on, Assessment and Support-
SAIS) programına göre öğrenc�ler� özel okul �ç�n 
müfredat ve değerlend�rmeler� uygun olup 
olmadığına değerlend�r�lmekted�r. Öğrenc� 4 yılda 
bu programı tamamlamaktadır.

B�r�nc� Yıl: B�r�nc� yıl köprü yılı olup öğrenc�lere 
akadem�k programda öz test ve sonrası testler �ç�n 
destek yılıdır. Öğrenc�ler, bu yılda öğrenc�ler�n�n �lg� 
alanlarının bel�rlemek �ç�n en az �k� farklı becer�ler�n�n 
güçlend�r�lmes� gerekmekted�r. Doğa b�l�m� ve 
teknoloj� dersler� b�r�nc� yılda tavs�ye ed�lmez. Resm� 
değerlend�rme �se d�l ve matemat�k dersler�nde 
b�r�nc� yılda yapılır.

İk�nc� Yıl: Öğret�m ve öğrenme sonrası yapılan 
testlere göre öğrenc�n�n becer� yönü bel�rlenerek bu 
yılda hang� yöne g�deceğ� bel�rlen�r. Öğrenc� 
becer�ler�n� uyum yılında seçer.

Üçüncü Yıl:  Bu yılda öğrenc� seçt�ğ� becer� 
alanlarında eğ�t�m�ne devam eder.

Dördüncü Yıl: Öğrenc� seçt�ğ� becer� alanlarında 
eğ�t�m�ne devam eder.
 

Tablo 13:  Cape Town ‘da �ler� eğ�t�m ve öğret�m kolej�nde Otomot�v Bakım ve Onarım alanına a�t örnek Sev�ye 1’ e göre 
                 dersler�n dağılımı ve kred�s� (Automot�ve Repa�r And Ma�ntenance, 2013).

Seviye 1 Yeterlilikler (120 Kredi- her yıl) (4 yıllık öğrenme programı) 

Akademik (CAPS) (R-9 Sınıf üzerine adapte edilmiştir) % 50 yüz yüze eğitim  

Beceriler 
SAQA’dan  
Bağlantısız 
% 50 yüz yüze 
eğitim 

Uygulama Bilgisi 

Temel Dersler  (40 Kredi)  Çekirdek Dersler (20 Kredi) Seçmeli (60 Kredi) 

Dile: Anadil 
Seviye 1 

Dil: İlk İlave Dil 

Matematik 
Seviye 1 

Ya
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Yıl 1: 2+ Becerileri  
Yıl 2: 1 Beceri  
Yıl 3: 1 Beceri 
Yıl 4: 1 Beceri 
(Otomotiv Bakım ve 
Onarım Becerisi) 

veya Seviye 2 veya Seviye 2 

veya  Seviye 3 veya  Seviye 3 

14 Kredi 12 Kredi 14 Kredi 14 Kredi 2 Kredi 2 Kredi 2 Kredi 60 Kredi 

 SAQA: Güney Afr�ka Yeterl�l�k Kurumu

Sert�fika
Ulusal İler� Düzey Sert�fikası (The Nat�onal Sen�or 
Cert�ficate-NSC), ortaöğret�m �k�nc� kademes�nden 
sonra kazanılan 3 yıllık yeterl�l�k sonunda (13 yılın 
sonunda) (R-sınıfı �le beraber) ver�len b�r belged�r. 
Ortaöğret�m �k�nc� kademede (İler� eğ�t�m ve 
öğret�m-FET)  ver�len bu sert�fika 2008 yılında 
yürürlüğe g�rm�şt �r.  Sert �fika Güney Afr �ka 
vatandaşlarının, sosyal, kültürel ve ekonom�k 
�ht�yaçlarına cevap verecek şek�lde tasarlanmıştır. 
Ulusal İler� Düzey Sert�fikanın b�r�nc�l amacı (EFA, 
2013, p.43);

Ÿ B�lg�, becer�, tutum, değer ve davranışları   
top lumda an laml ı  k ı l a rak  öğrenc � le r �n  
donatılmasını sağlamak.

Ÿ Öğrenc�ler�n yükseköğret�me er�ş�m�n� sağlamak.
Ÿ Eğ�t�m kurumlarından �şyer�ne geç�ş� kolaylaş-

tırmak.
Ÿ Yetk�nl�kle donatılmış öğrenc�ler� �ş yerler�ne 

kazandırmak.
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Değerlend�rme Puanı
Ulusal Müfredat Beyanına göre 10-12. sınıflarda sek�z 
sev�yede değerlend�r�lmekted�r. Skala ve değerler 

Tablo 15’te yer almaktadır (Nat�onal Curr�culum 
Statement Grades-General, 10-12,2003).

Tablo 14:  Ulusal sert�fikalar ve sev�yeler�

Sertifika Seviyesi Sertifika Adı 

İleri Eğitim Sertifika Programı (Genel) 12 nci 
Yıl Sonunda  

Ulusal İleri Sertifikası (Genel) 

(National Senior Sertifica) 

İleri Eğitim Sertifika Programı  (Mesleki) 12 
nci Yıl Sonunda 

Ulusal Mesleki Sertifikası 

(National Certificate (Vocational) (NCV)),  

Yükseköğretim Programı Sonunda  
İleri Eğitim ve Öğretim Sertifikası (Genel)  

(Further Education and Training Certificate (General) ) 

Genel Yükseköğretim Sonunda  
Genel Eğitim ve Öğretim Sertifikası  

(General Education and Training Certificate-GETC) 

 

Tablo 15:  10-12'�nc� sınıf değerlend�rme puanları ve değerler� (genel)

Puan Kodu  Yetkinlik  Tanımı  Yüz üzerinde  (%)  

6  Üstün (Outstanding)  80–100  

5  Değerli (Meritorious)  60–79  

4  Tatmin Edici (Satisfactory)  50–59  
3

 
Yeterli (Adequate)

 
40–49

 
2

 
Kısmı yeterli (Partial)

 
30–39

 
1

 
Yetersiz (Inadequate)

 
0–29
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Programda öğrenc�n�n Ulusal Tarama, Tanımlama, 
Ölçme ve Destek Stratej�s� (The Nat�onal Strategy on 
Screen�ng, Ident�ficat�on, Assessment and Support-
SAIS) programına göre öğrenc�ler� özel okul �ç�n 
müfredat ve değerlend�rmeler� uygun olup 
olmadığına değerlend�r�lmekted�r. Öğrenc� 4 yılda 
bu programı tamamlamaktadır.

B�r�nc� Yıl: B�r�nc� yıl köprü yılı olup öğrenc�lere 
akadem�k programda öz test ve sonrası testler �ç�n 
destek yılıdır. Öğrenc�ler, bu yılda öğrenc�ler�n�n �lg� 
alanlarının bel�rlemek �ç�n en az �k� farklı becer�ler�n�n 
güçlend�r�lmes� gerekmekted�r. Doğa b�l�m� ve 
teknoloj� dersler� b�r�nc� yılda tavs�ye ed�lmez. Resm� 
değerlend�rme �se d�l ve matemat�k dersler�nde 
b�r�nc� yılda yapılır.

İk�nc� Yıl: Öğret�m ve öğrenme sonrası yapılan 
testlere göre öğrenc�n�n becer� yönü bel�rlenerek bu 
yılda hang� yöne g�deceğ� bel�rlen�r. Öğrenc� 
becer�ler�n� uyum yılında seçer.

Üçüncü Yıl:  Bu yılda öğrenc� seçt�ğ� becer� 
alanlarında eğ�t�m�ne devam eder.

Dördüncü Yıl: Öğrenc� seçt�ğ� becer� alanlarında 
eğ�t�m�ne devam eder.
 

Tablo 13:  Cape Town ‘da �ler� eğ�t�m ve öğret�m kolej�nde Otomot�v Bakım ve Onarım alanına a�t örnek Sev�ye 1’ e göre 
                 dersler�n dağılımı ve kred�s� (Automot�ve Repa�r And Ma�ntenance, 2013).

Seviye 1 Yeterlilikler (120 Kredi- her yıl) (4 yıllık öğrenme programı) 

Akademik (CAPS) (R-9 Sınıf üzerine adapte edilmiştir) % 50 yüz yüze eğitim  

Beceriler 
SAQA’dan  
Bağlantısız 
% 50 yüz yüze 
eğitim 

Uygulama Bilgisi 

Temel Dersler  (40 Kredi)  Çekirdek Dersler (20 Kredi) Seçmeli (60 Kredi) 

Dile: Anadil 
Seviye 1 

Dil: İlk İlave Dil 

Matematik 
Seviye 1 
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Yıl 1: 2+ Becerileri  
Yıl 2: 1 Beceri  
Yıl 3: 1 Beceri 
Yıl 4: 1 Beceri 
(Otomotiv Bakım ve 
Onarım Becerisi) 

veya Seviye 2 veya Seviye 2 

veya  Seviye 3 veya  Seviye 3 

14 Kredi 12 Kredi 14 Kredi 14 Kredi 2 Kredi 2 Kredi 2 Kredi 60 Kredi 

 SAQA: Güney Afr�ka Yeterl�l�k Kurumu

Sert�fika
Ulusal İler� Düzey Sert�fikası (The Nat�onal Sen�or 
Cert�ficate-NSC), ortaöğret�m �k�nc� kademes�nden 
sonra kazanılan 3 yıllık yeterl�l�k sonunda (13 yılın 
sonunda) (R-sınıfı �le beraber) ver�len b�r belged�r. 
Ortaöğret�m �k�nc� kademede (İler� eğ�t�m ve 
öğret�m-FET)  ver�len bu sert�fika 2008 yılında 
yürürlüğe g�rm�şt �r.  Sert �fika Güney Afr �ka 
vatandaşlarının, sosyal, kültürel ve ekonom�k 
�ht�yaçlarına cevap verecek şek�lde tasarlanmıştır. 
Ulusal İler� Düzey Sert�fikanın b�r�nc�l amacı (EFA, 
2013, p.43);

Ÿ B�lg�, becer�, tutum, değer ve davranışları   
top lumda an laml ı  k ı l a rak  öğrenc � le r �n  
donatılmasını sağlamak.

Ÿ Öğrenc�ler�n yükseköğret�me er�ş�m�n� sağlamak.
Ÿ Eğ�t�m kurumlarından �şyer�ne geç�ş� kolaylaş-

tırmak.
Ÿ Yetk�nl�kle donatılmış öğrenc�ler� �ş yerler�ne 

kazandırmak.
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Değerlend�rme Puanı
Ulusal Müfredat Beyanına göre 10-12. sınıflarda sek�z 
sev�yede değerlend�r�lmekted�r. Skala ve değerler 

Tablo 15’te yer almaktadır (Nat�onal Curr�culum 
Statement Grades-General, 10-12,2003).

Tablo 14:  Ulusal sert�fikalar ve sev�yeler�

Sertifika Seviyesi Sertifika Adı 

İleri Eğitim Sertifika Programı (Genel) 12 nci 
Yıl Sonunda  

Ulusal İleri Sertifikası (Genel) 

(National Senior Sertifica) 

İleri Eğitim Sertifika Programı  (Mesleki) 12 
nci Yıl Sonunda 

Ulusal Mesleki Sertifikası 

(National Certificate (Vocational) (NCV)),  

Yükseköğretim Programı Sonunda  
İleri Eğitim ve Öğretim Sertifikası (Genel)  

(Further Education and Training Certificate (General) ) 

Genel Yükseköğretim Sonunda  
Genel Eğitim ve Öğretim Sertifikası  

(General Education and Training Certificate-GETC) 

 

Tablo 15:  10-12'�nc� sınıf değerlend�rme puanları ve değerler� (genel)

Puan Kodu  Yetkinlik  Tanımı  Yüz üzerinde  (%)  

6  Üstün (Outstanding)  80–100  

5  Değerli (Meritorious)  60–79  

4  Tatmin Edici (Satisfactory)  50–59  
3

 
Yeterli (Adequate)

 
40–49

 
2

 
Kısmı yeterli (Partial)

 
30–39

 
1

 
Yetersiz (Inadequate)

 
0–29
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E- YÜKSEKÖĞRETİM

Güney Afr�ka’da yükseköğret�mden Yüksek Eğ�t�m 
ve Öğret�m Departmanı (The Department of H�gher 
Educat�on and Tra�n�ng-DHET) sorumludur.  
Departman, �ler� yükseköğren�m �ç�n ün�vers�te, kolej 
ve yet�şk�n eğ�t�m merkezler�nden sorumludur 
(Pocket Gu�de to South Afr�ca 2013/14, 2015).

Parçalanmış olan yükseköğret�m tek çatı altında 
toplanarak tutarlı, farklılaşmış ve ortaöğret�m sonrası 
eğ�t�m ve öğret�m s�stem� �nşa ed�lm�şt�r. Bu eğ�t�m ve 
öğret�m fırsatlarını ve artan öz kaynak er�ş�m�n� 
gen�şletmek, hem de mükemmell�k ve yen�l�kç�l�ğ� 
teşv�k ederek, yüksek düzeyde eğ�t�m ve öğret�m 
yapmaktır. Ulusal �ler� sert�fikaya sah�p olanlar 
başvurab�lmekted�r. 

1997 yılında Yükseköğret�m Kanunu’nda yapılan 
değ�ş�kl�kler özell�kle yen� finansman düzenlemes�, 
d�l pol�t�kası ve yükseköğret�m�n tüm yönler�yle 
Eğ�t�m Bakanlığı’na danışmanlık görev� yapmak 
üzere Yükseköğret�m Kurulu (The Counc�l on H�gher 
Educat�on-CHE) kuruldu. Kurul aynı zamanda 
Yükseköğret�m Kal�te Kom�tes� �le b�rl�kte ülkede 
yükseköğret�m kal�te güvence s�stem�n� oluşturmak 
ve uygulamaktan sorumludur. Kurul her yıl 
yükseköğret�m �le �lg�l� raporu mecl�se sunar.

Ayrıca, 1999 yılında yükseköğret�m öğrenc�ler�ne 
burs, h�be, vermek �ç�n Bakanlıkların verd�ğ� h�be ve 
bursların tek çatı altında toplandığı Ulusal Öğrenc� 
Mal� Yardım Programı (Nat�onal Student F�nanc�al 
A�d Scheme-NSFAS) kurulmuştur.

Özel ün�vers�teler Yüksek Eğ�t�m ve Öğret�m 
D e p a r t m a n ı ’ n d a n  o n a y  a l ı n d ı k t a n  s o n r a 
açılab�lmekted�r.

2005 yılından önce, Güney Afr�ka'da yükseköğret�m 
eğ�t�m� b�r ün�vers�te veya Techn�kon'da yapılmakta 
�d�. Techn�kon’da, uygulamaya dayalı veya �ş yer�nde 
öğrenme müfredatın parçasıdır. Bu kurumlarda b�r 
veya �k� yıllık programlarla b�rl�kte 3 yıllık ulusal �ler� 
d�ploma programı da uygulanmaktadır. ulusal 
d�plomayı, �ler� ulusal d�ploma, master teknoloj� 
d�ploması tak�p eder. 1990'larda teknoloj� l�sans 
programı olarak (4 yıllık �ler� eğ�t�m) uygulanarak 
bunun yer�ne geçm�şt�r (EP-NUFFIC,2012,p.11).

2004/2005 yılından sonra; ün�vers�tede yapılan 
reform çalışmaları �le yükseköğret�m enst�tüler�, 
ün�vers�te ve teknoloj� ün�vers�tes� sayısında b�r atış 
olmuştur.
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Ün�vers�te Eğ�t�m�
Kapsamlı ün�vers�teler: Bu ün�vers�te türü yen� b�r 
uygulama olup g�tt�kçe yaygınlaşmaktadır. 

Geleneksel akadem�k ün�vers�te �le teknoloj� 
ün�vers�tes�n�n b�r b�rleş�m�d�r. Uyguladıkları 
program çok gen�ş kapsamlıdır ve meslek� uyum 
programları uygulanmaktadır.

Teknoloj� Ün�vers�teler�: Bunlar esk� ‘techn�kons’  
olarak b�l�nen teknoloj� ün�vers�telerd�r. Bu kurumlar 
meslek�/kar�yer odaklı ve uygulamalı veya �ş başında 
prat�k öğrenmeye önem veren b�r ün�vers�te 
model�d�r. Bu ün�vers�telerde araştırmalar uygulama 
odaklıdır.

Ün�vers�teler: Bunlar geleneksel akadem�k 
ün�vers�telerd�r. Bu kurumlar l�sans, yüksek l�sans ve 
doktora programları da dah�l olmak üzere daha fazla 
akadem�k programları uygulamakta olup, araştırma 
odaklı eğ�t�mler ağırlıklıdır.

Ün�vers�teler�n yanı sıra Güney Afr�ka Ulusal 
Yükseköğret�m Enst�tüler� de vardır. Ün�vers�tes� 
olmayan �llerde kurulmuştur. Bu enst�tüler mevcut 
ün�vers�telerle anlaşma yaparak ün�vers�te 
bulunmayan � l lerde onlar ın  programlar ın ı 
uygulamaktadır.

Güney Afr�ka’da Yükseköğret�m Ulusal Yeterl�l�k 
Çerçeves�ne göre sev�ye 5’den başlamaktadır. 
Hemş�rel�k yüksekokulu, tarım kolej�, kapsamlı 
ün�vers�teler, teknoloj� ve ün�vers�teler�n bünyes�nde 
sunulmaktadır. Sunulan programlar yeterl�l�k 
çerçeves�ne bağlı olarak 1-6 yıllık program 
olab�lmekted�r.

Güney Afr�ka’da l�san programını tamamlayanlar, 
l�sans dereces�, d�ploma veya �ler� sert�fika alab�l�r. 
L�sansüstü eğ�t�mde �se onur dereces�, yüksek l�sans 
d�ploması veya doktora d�ploması alır. Güney 
Afr�ka’da özel ün�vers�teler de eğ�t�m vermekte olup 
finansmanlarını kend�ler� karşılamaktadırlar.

Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Kolejler� 
Bu kolejler�n temel amacı �şgücü p�yasasının �ht�yaç 
duyduğu  �st�hdam �ç�n gerekl� b�lg�, becer�, tutum ve 
davranışın kazandırılması ve özell�kle okuldan 
ayrılan yet�şk�nler�n eğ�t�m�n�n sağlanmasıdır. 
Kolejler, Güney Afr�ka ekonom�s�n� gel�şt�rmek �ç�n 
gerekl� orta düzey becer�ler �le mühend�sl�k ve �nşaat 
endüstr�ler�, tur�zm ve otelc�l�k ve genel �ş ve yönet�m 
çal ışmalar ındak�  meslek a lanlarda eğ� t �m 
vermekted�r. 2002 yılında tekn�k kolej olarak 
adlandırılan toplam 152 adet olan bu kolejler, 50 
büyük kampüslü kurumlar �le b�rleşt�r�lerek �ler� 
eğ�t�m ve öğret�m kolej� (further educat�on and 
tra�n�ng colleges) adını almışlardır. Meslek� kolejler�n 
�s�mler� 2013 yılında meslek� ve tekn�k eğ�t�m kolej� 
olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

2013 yılında 260 kampüs yer alırken, 50 kapsamlı 
kampüste de eğ�t�m ver�lmekted�r. 2030 v�zyonuna 
göre 4 m�lyon öğrenc�n�n bu okullarda eğ�t�m 
görmeler� planlanmaktadır. Bu kolejler ulusal 
yeterl�l�k çerçeves�nde yükseköğret�m ve eğ�t�m 
da�res�ne bağlı olarak çalışmaktadır (Wh�te Paper, 
2013). 
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E- YÜKSEKÖĞRETİM

Güney Afr�ka’da yükseköğret�mden Yüksek Eğ�t�m 
ve Öğret�m Departmanı (The Department of H�gher 
Educat�on and Tra�n�ng-DHET) sorumludur.  
Departman, �ler� yükseköğren�m �ç�n ün�vers�te, kolej 
ve yet�şk�n eğ�t�m merkezler�nden sorumludur 
(Pocket Gu�de to South Afr�ca 2013/14, 2015).

Parçalanmış olan yükseköğret�m tek çatı altında 
toplanarak tutarlı, farklılaşmış ve ortaöğret�m sonrası 
eğ�t�m ve öğret�m s�stem� �nşa ed�lm�şt�r. Bu eğ�t�m ve 
öğret�m fırsatlarını ve artan öz kaynak er�ş�m�n� 
gen�şletmek, hem de mükemmell�k ve yen�l�kç�l�ğ� 
teşv�k ederek, yüksek düzeyde eğ�t�m ve öğret�m 
yapmaktır. Ulusal �ler� sert�fikaya sah�p olanlar 
başvurab�lmekted�r. 

1997 yılında Yükseköğret�m Kanunu’nda yapılan 
değ�ş�kl�kler özell�kle yen� finansman düzenlemes�, 
d�l pol�t�kası ve yükseköğret�m�n tüm yönler�yle 
Eğ�t�m Bakanlığı’na danışmanlık görev� yapmak 
üzere Yükseköğret�m Kurulu (The Counc�l on H�gher 
Educat�on-CHE) kuruldu. Kurul aynı zamanda 
Yükseköğret�m Kal�te Kom�tes� �le b�rl�kte ülkede 
yükseköğret�m kal�te güvence s�stem�n� oluşturmak 
ve uygulamaktan sorumludur. Kurul her yıl 
yükseköğret�m �le �lg�l� raporu mecl�se sunar.

Ayrıca, 1999 yılında yükseköğret�m öğrenc�ler�ne 
burs, h�be, vermek �ç�n Bakanlıkların verd�ğ� h�be ve 
bursların tek çatı altında toplandığı Ulusal Öğrenc� 
Mal� Yardım Programı (Nat�onal Student F�nanc�al 
A�d Scheme-NSFAS) kurulmuştur.

Özel ün�vers�teler Yüksek Eğ�t�m ve Öğret�m 
D e p a r t m a n ı ’ n d a n  o n a y  a l ı n d ı k t a n  s o n r a 
açılab�lmekted�r.

2005 yılından önce, Güney Afr�ka'da yükseköğret�m 
eğ�t�m� b�r ün�vers�te veya Techn�kon'da yapılmakta 
�d�. Techn�kon’da, uygulamaya dayalı veya �ş yer�nde 
öğrenme müfredatın parçasıdır. Bu kurumlarda b�r 
veya �k� yıllık programlarla b�rl�kte 3 yıllık ulusal �ler� 
d�ploma programı da uygulanmaktadır. ulusal 
d�plomayı, �ler� ulusal d�ploma, master teknoloj� 
d�ploması tak�p eder. 1990'larda teknoloj� l�sans 
programı olarak (4 yıllık �ler� eğ�t�m) uygulanarak 
bunun yer�ne geçm�şt�r (EP-NUFFIC,2012,p.11).

2004/2005 yılından sonra; ün�vers�tede yapılan 
reform çalışmaları �le yükseköğret�m enst�tüler�, 
ün�vers�te ve teknoloj� ün�vers�tes� sayısında b�r atış 
olmuştur.

187

B
R

IC
S

 Ü
lk

el
er

�n
de

 E
ğ�

t�
m

 S
�s

te
m

�
G

Ü
N

EY
 A

FR
İK

A
R

I
C

S
B

Ün�vers�te Eğ�t�m�
Kapsamlı ün�vers�teler: Bu ün�vers�te türü yen� b�r 
uygulama olup g�tt�kçe yaygınlaşmaktadır. 

Geleneksel akadem�k ün�vers�te �le teknoloj� 
ün�vers�tes�n�n b�r b�rleş�m�d�r. Uyguladıkları 
program çok gen�ş kapsamlıdır ve meslek� uyum 
programları uygulanmaktadır.

Teknoloj� Ün�vers�teler�: Bunlar esk� ‘techn�kons’  
olarak b�l�nen teknoloj� ün�vers�telerd�r. Bu kurumlar 
meslek�/kar�yer odaklı ve uygulamalı veya �ş başında 
prat�k öğrenmeye önem veren b�r ün�vers�te 
model�d�r. Bu ün�vers�telerde araştırmalar uygulama 
odaklıdır.

Ün�vers�teler: Bunlar geleneksel akadem�k 
ün�vers�telerd�r. Bu kurumlar l�sans, yüksek l�sans ve 
doktora programları da dah�l olmak üzere daha fazla 
akadem�k programları uygulamakta olup, araştırma 
odaklı eğ�t�mler ağırlıklıdır.

Ün�vers�teler�n yanı sıra Güney Afr�ka Ulusal 
Yükseköğret�m Enst�tüler� de vardır. Ün�vers�tes� 
olmayan �llerde kurulmuştur. Bu enst�tüler mevcut 
ün�vers�telerle anlaşma yaparak ün�vers�te 
bulunmayan � l lerde onlar ın  programlar ın ı 
uygulamaktadır.

Güney Afr�ka’da Yükseköğret�m Ulusal Yeterl�l�k 
Çerçeves�ne göre sev�ye 5’den başlamaktadır. 
Hemş�rel�k yüksekokulu, tarım kolej�, kapsamlı 
ün�vers�teler, teknoloj� ve ün�vers�teler�n bünyes�nde 
sunulmaktadır. Sunulan programlar yeterl�l�k 
çerçeves�ne bağlı olarak 1-6 yıllık program 
olab�lmekted�r.

Güney Afr�ka’da l�san programını tamamlayanlar, 
l�sans dereces�, d�ploma veya �ler� sert�fika alab�l�r. 
L�sansüstü eğ�t�mde �se onur dereces�, yüksek l�sans 
d�ploması veya doktora d�ploması alır. Güney 
Afr�ka’da özel ün�vers�teler de eğ�t�m vermekte olup 
finansmanlarını kend�ler� karşılamaktadırlar.

Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Kolejler� 
Bu kolejler�n temel amacı �şgücü p�yasasının �ht�yaç 
duyduğu  �st�hdam �ç�n gerekl� b�lg�, becer�, tutum ve 
davranışın kazandırılması ve özell�kle okuldan 
ayrılan yet�şk�nler�n eğ�t�m�n�n sağlanmasıdır. 
Kolejler, Güney Afr�ka ekonom�s�n� gel�şt�rmek �ç�n 
gerekl� orta düzey becer�ler �le mühend�sl�k ve �nşaat 
endüstr�ler�, tur�zm ve otelc�l�k ve genel �ş ve yönet�m 
çal ışmalar ındak�  meslek a lanlarda eğ� t �m 
vermekted�r. 2002 yılında tekn�k kolej olarak 
adlandırılan toplam 152 adet olan bu kolejler, 50 
büyük kampüslü kurumlar �le b�rleşt�r�lerek �ler� 
eğ�t�m ve öğret�m kolej� (further educat�on and 
tra�n�ng colleges) adını almışlardır. Meslek� kolejler�n 
�s�mler� 2013 yılında meslek� ve tekn�k eğ�t�m kolej� 
olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

2013 yılında 260 kampüs yer alırken, 50 kapsamlı 
kampüste de eğ�t�m ver�lmekted�r. 2030 v�zyonuna 
göre 4 m�lyon öğrenc�n�n bu okullarda eğ�t�m 
görmeler� planlanmaktadır. Bu kolejler ulusal 
yeterl�l�k çerçeves�nde yükseköğret�m ve eğ�t�m 
da�res�ne bağlı olarak çalışmaktadır (Wh�te Paper, 
2013). 
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F- ÖĞRETMEN YETİŞTİRME

1997 yılında yayınlanan Yükseköğret�m Kanunu’na 
göre öğretmenler�n meslek� eğ�t�me katılab�lmeler� 
�ç�n genell�kle 3 yıllık eğ�t�m d�ploması ve 4 yıllık �ler� 
d�ploma eğ�t�mler� almaları gerekmekted�r. Kolej 
eğ�t�m� genell�kle tüm �lkokul öğretmenler� �le kırsal 
alanlardak� �lk ve ortaokul öğretmenler�n�n 
eğ�t�mler�n� vermekted�r.

Ün�vers�teler �lk derece kursları �le normal b�r yıllık 
yüksek l�sans d�ploma programı sunmaktadır. 
Programın özell�ğ�ne göre ortaöğret�m öğretmenler� 
eğ�t�m� yapılmaktadır. Uyumlaştırılmış programlarla 4 
yıllık eğ�t�m kursları (B.Paed ve B.A(Ed) ün�vers�tede 
l�sans, kolejle �şb�rl�ğ� yapılarak da ver�lmekted�r. 
İlkokul eğ�t�m� l�sans dereces� özel uyumlaştırılmış 
eğ�t�m dereces� olarak tasarlanab�lmekted�r.
İlkokul öğretmenler�n�n eğ�t�m�nden ün�vers�teler 
sorumludurlar. 4 yıllık B.Ed eğ�t�m� alan b�r öğretmen 
adayı, eğ�t�m�n�n b�r yılını okulda prat�k eğ�t�mle 
geç�rmek zorundadır. 2000 yılında Güney Afr�ka 
Eğ�t�mc�ler Konsey� (SACE) kurulmuş olup her 
öğretmen bu konseye üyed�r. Kurul öğretmenler�n 
her türlü haklarının korunmasında, meslek� 
kar�yerler�n�n gel�şt�r�lmes�nde, et�k ve meslek� 
standartların bel�rlemes�nden sorumludur.

Güney Afr�ka’da öğretmenler�n pek çoğu okullarda 
�ş kanunlarına göre �st�hdam ed�lmekted�r. 

Kal�fiye öğretmenler okulların en değerl� kaynakları 
arasında kabul ed�lmekted�r. Güney Afr�ka'da Eğ�t�m 
Bakanlığı (DoE) öğretmenler� değerlend�rmek ve 
eğ�t�mc�ler�n n�tel�kler�n� tanımak �ç�n İlg�l� Eğ�t�m 
Yeterl�l�k Değer� Çerçeves�’n� (Relevant Educat�on 
Qual�ficat�on Value-REQV) kullanır.  Bu çerçeve 10 �la 
17 sev�ye arasında tanımlanmıştır. REQV 10 (12 sınıf 
mezunu-yüksek eğ�t�m� yok), REQV 11 (8-11 sınıfa 
�lave 2 yıl eğ�t�m) g�b�. Yen� Normları ve Standartlar 
REQV 13 (üç yıllık program) �le REQV 14 (4 yıllık l�sans 
programı) arası �ç�n tüm yen� öğretmenler �ç�n asgar� 
yeterl�l�k şartları taşımaktadır. REQV 17 �se 7 yıllık 
yükseköğret�mde eğ�t�m� �çermekted�r.

Öğretmen �st�hdamında bel�rlenen kal�te kr�terler�ne 
göre her bölge m�n�mum REQV sev�yedek� 
öğretmenler� bel�rlerler ve Eğ�t�m Bakanlığı’na 
b�ld�r�r (Teacher for he Future,2005, p. 69).
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Meslek� ve tekn�k eğ�t�m (MTE) öğretmenler� ya da 
d�ğer b�l�nen adıyla İler� Eğ�t�m Eğ�tmenler�n, Ulusal 
Yeterl� l �kler Çerçeves�nde bel�rlenm�ş olan 
yeterl�l�klere sah�p olmaları gerekmekted�r. Güney 
Afr�ka Eğ�t�mc�ler Kurulu (SACE) öğretmenler�n 
profesyonelleşmes� konusunda gerekl� tedb�rler� 
almaktadır. Yükseköğret�m standartları, Yüksek 
Öğren�m Kurulu ve Yüksek Öğren�m Kal�te Kom�tes� 
tarafından bel�rlenmekted�r. İler� Eğ�t�m Öğret�m 
Kurumları Öğretmenler�n Meslek� Yeterl�l�kler� 
Pol � t �kası ,  � ler �  eğ� t �m sektöründe çal ışan 
öğretmenler�n sah�p olması gereken yeterl�l�kler� 
bel�rlemekted�r (UNESCO-UNEVOC, 2014).

Deney�ml� öğretmenler�n, genel pedagoj�k b�lg�lere, 
teor�k ve uygulamalı alan b�lg�s�ne, temel öğrenme 
ve duruma bağlı öğrenme g�b� konularda yetk�n 
olmaları beklenmekted�r. M�n�mum meslek� yeterl�l�k 
belges� meslek� d�ploma ve b�r üst düzey meslek� 
d�plomadır. Bunların ötes�ndek� yeterl�l�kler �ler� 

düzey b�r meslek� sert�fika, �ler� düzey b�r meslek 
d�plomasına ve meslekte l�sansüstü eğ�t�m 
d�plomasını kapsamaktadır. İler� eğ�t�m kurumlarında 
çalışan eğ�t�c�ler aynı zamanda l�sans veya 
l�sansüstü derecelere, d�plomalara veya sert�fikalara 
da sah�p olab�l�rler (UNESCO-UNEVOC, 2014).

Tablo 16:  Öğretmen/Eğ�t�mc� �ç�n yeterl�l�kler çerçeves� 

REQV

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

Sev�ye Kred� Yeterl�l�k

Doktora Tez�8d

8c

8b

8a

7b

7a

6b

6a

5b

5a

4

3

2

1

1200

1080

960

840

720

600

480

360

240

120

Master Tez�

Master Kurs Çalışması

B. Ed ( Onur Dereces�)

PGCEB. Derece
B. Teknoloj�

Öğret�m� Tamamlanmış:
N6 Teknoloj�
D�plomalar
İlk Derece

İler� Eğ�t�m ve
Öğret�m Sert�fikası

(FET)

Genel Eğ�t�m ve 
Öğret�m Sert�fikası

(GET)

Sert�fika

ABET

ECD

Yüksek L�sans D�ploması

L�sans Eğ�t�m
(B.Ed)

İler� Eğ�t�m
D�ploması

Eğ�t�m D�ploması

Yükseköğret�m Sert�fikası

Eğ�t�m Sert�fikası

HSRC 2002a 79 -  Norms and standards for educators
(Techn�cal Comm�ttee on the Rev�s�on of Norms and Standards for Educators, 1998; 36)

İlg�l� Eğ�t�m Yetenekl�l�k Değer� ( Relevant Educat�on Qual�ficat�on Value)
Yet�şk�n Temel Eğ�t�m ve Öğret�m ( Adult Bas�c Educat�on and Tra�n�ng)
Erken Çocukluk Eğ�t�m ( Early Ch�ldhood Development)
İnsan B�l�mlar� Araştırma Konsey� / The Human Sc�ences Research Counc�l

REQV 
ABET   
ECD     
HSRC      

  :
  :
  :
  :
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F- ÖĞRETMEN YETİŞTİRME

1997 yılında yayınlanan Yükseköğret�m Kanunu’na 
göre öğretmenler�n meslek� eğ�t�me katılab�lmeler� 
�ç�n genell�kle 3 yıllık eğ�t�m d�ploması ve 4 yıllık �ler� 
d�ploma eğ�t�mler� almaları gerekmekted�r. Kolej 
eğ�t�m� genell�kle tüm �lkokul öğretmenler� �le kırsal 
alanlardak� �lk ve ortaokul öğretmenler�n�n 
eğ�t�mler�n� vermekted�r.

Ün�vers�teler �lk derece kursları �le normal b�r yıllık 
yüksek l�sans d�ploma programı sunmaktadır. 
Programın özell�ğ�ne göre ortaöğret�m öğretmenler� 
eğ�t�m� yapılmaktadır. Uyumlaştırılmış programlarla 4 
yıllık eğ�t�m kursları (B.Paed ve B.A(Ed) ün�vers�tede 
l�sans, kolejle �şb�rl�ğ� yapılarak da ver�lmekted�r. 
İlkokul eğ�t�m� l�sans dereces� özel uyumlaştırılmış 
eğ�t�m dereces� olarak tasarlanab�lmekted�r.
İlkokul öğretmenler�n�n eğ�t�m�nden ün�vers�teler 
sorumludurlar. 4 yıllık B.Ed eğ�t�m� alan b�r öğretmen 
adayı, eğ�t�m�n�n b�r yılını okulda prat�k eğ�t�mle 
geç�rmek zorundadır. 2000 yılında Güney Afr�ka 
Eğ�t�mc�ler Konsey� (SACE) kurulmuş olup her 
öğretmen bu konseye üyed�r. Kurul öğretmenler�n 
her türlü haklarının korunmasında, meslek� 
kar�yerler�n�n gel�şt�r�lmes�nde, et�k ve meslek� 
standartların bel�rlemes�nden sorumludur.

Güney Afr�ka’da öğretmenler�n pek çoğu okullarda 
�ş kanunlarına göre �st�hdam ed�lmekted�r. 

Kal�fiye öğretmenler okulların en değerl� kaynakları 
arasında kabul ed�lmekted�r. Güney Afr�ka'da Eğ�t�m 
Bakanlığı (DoE) öğretmenler� değerlend�rmek ve 
eğ�t�mc�ler�n n�tel�kler�n� tanımak �ç�n İlg�l� Eğ�t�m 
Yeterl�l�k Değer� Çerçeves�’n� (Relevant Educat�on 
Qual�ficat�on Value-REQV) kullanır.  Bu çerçeve 10 �la 
17 sev�ye arasında tanımlanmıştır. REQV 10 (12 sınıf 
mezunu-yüksek eğ�t�m� yok), REQV 11 (8-11 sınıfa 
�lave 2 yıl eğ�t�m) g�b�. Yen� Normları ve Standartlar 
REQV 13 (üç yıllık program) �le REQV 14 (4 yıllık l�sans 
programı) arası �ç�n tüm yen� öğretmenler �ç�n asgar� 
yeterl�l�k şartları taşımaktadır. REQV 17 �se 7 yıllık 
yükseköğret�mde eğ�t�m� �çermekted�r.

Öğretmen �st�hdamında bel�rlenen kal�te kr�terler�ne 
göre her bölge m�n�mum REQV sev�yedek� 
öğretmenler� bel�rlerler ve Eğ�t�m Bakanlığı’na 
b�ld�r�r (Teacher for he Future,2005, p. 69).
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Meslek� ve tekn�k eğ�t�m (MTE) öğretmenler� ya da 
d�ğer b�l�nen adıyla İler� Eğ�t�m Eğ�tmenler�n, Ulusal 
Yeterl� l �kler Çerçeves�nde bel�rlenm�ş olan 
yeterl�l�klere sah�p olmaları gerekmekted�r. Güney 
Afr�ka Eğ�t�mc�ler Kurulu (SACE) öğretmenler�n 
profesyonelleşmes� konusunda gerekl� tedb�rler� 
almaktadır. Yükseköğret�m standartları, Yüksek 
Öğren�m Kurulu ve Yüksek Öğren�m Kal�te Kom�tes� 
tarafından bel�rlenmekted�r. İler� Eğ�t�m Öğret�m 
Kurumları Öğretmenler�n Meslek� Yeterl�l�kler� 
Pol � t �kası ,  � ler �  eğ� t �m sektöründe çal ışan 
öğretmenler�n sah�p olması gereken yeterl�l�kler� 
bel�rlemekted�r (UNESCO-UNEVOC, 2014).

Deney�ml� öğretmenler�n, genel pedagoj�k b�lg�lere, 
teor�k ve uygulamalı alan b�lg�s�ne, temel öğrenme 
ve duruma bağlı öğrenme g�b� konularda yetk�n 
olmaları beklenmekted�r. M�n�mum meslek� yeterl�l�k 
belges� meslek� d�ploma ve b�r üst düzey meslek� 
d�plomadır. Bunların ötes�ndek� yeterl�l�kler �ler� 

düzey b�r meslek� sert�fika, �ler� düzey b�r meslek 
d�plomasına ve meslekte l�sansüstü eğ�t�m 
d�plomasını kapsamaktadır. İler� eğ�t�m kurumlarında 
çalışan eğ�t�c�ler aynı zamanda l�sans veya 
l�sansüstü derecelere, d�plomalara veya sert�fikalara 
da sah�p olab�l�rler (UNESCO-UNEVOC, 2014).
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Ÿ  http://wced.pgwc.gov.za/branchIDC/D�str�cts /br�efly.html
Ÿ http://wced.pgwc.gov.za/ncs/lgsp.html#http: 

//www.educat�on.gov.za/Curr�culum/Curr�culumStatements/FurtherEducat�onandTra�n�ng/NCSSubjectS
tatements/tab�d/246/Default.aspx*�nfo_ncs.html
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BU ÇALIŞMADA KULLANILAN BAZI KURUM VE KURULUŞLARIN 
WEB SİTELERİ

Ÿ UNESCO - Internat�onal Bureau of Educat�on (Country Doss�ers), 
http://www.�be.unesco.org/en/worldw�de.html

Ÿ UAlberta Internat�onal Qual�ficat�ons Assessment Serv�ce (IQAS) - Educat�on Overv�ew Gu�des, 
http://eae.alberta.ca/apps/�mm�grat�on/12638.asp

Ÿ CICIC - Country Educat�on Profiles (EN, FR), http://www.c�c�c.ca/853/Assessor/�ndex.canada
Ÿ CIMEA - Worldw�de database of Un�vers�ty Grad�ng Systems, http://c�mea.�t/maclaude.aspx?IDC=2732
Ÿ NAFSA - Gu�de to Educat�on Systems Around the World, 

http://www.nafsa.org/Resource_L�brary_Assets/Publ�cat�ons_L�brary/Onl�ne_Gu�de_to_Educat�onal_S
ystems_Around_the_World/

Ÿ Nord�c Nat�onal Recogn�t�on Informat�on Centres (NORRIC) - Countr�es and reg�ons (Study V�s�ts) (SE, 
EN), http://norr�c.org/publ�cat�ons/publ�cat�ons#systems

Ÿ NUFFIC - Country modules (EN, NL), https://www.nuff�c.nl/en/d�ploma-recogn�t�on/fore�gn-educat�on-
systems/fore�gn-educat�on-systems

Ÿ ICAS -  the Internat�onal Credent�al Assessment Serv�ce of Canada �n Ontar�o, 
http://c�c�c.ca/docs/ICAS/russ�a.en.pdf

Ÿ World Educat�on Profiles prov�ded by the World Educat�on Serv�ces (WES) �n Ontar�o, 
http://www.wes.org/ca/wedb/ecountryl�st.htm 

Ÿ WES - World Educat�on Serv�ces http://www.wes.org/wes_tools/
Ÿ UK NARIC – Nat�onal Recogn�t�on Informat�on Centre for the Un�ted K�ngdom, Internat�onal 

Compar�sons. http://www.�nternat�onalcompar�sons.org.uk
Ÿ EMIS- Educat�on Management Informat�on Systems, 

http://www.educat�on.gov.za/emıs/tab�d/57/default.aspx
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Nat�onal Protocol for Assessment Grades R – 12, Department of Bas�c Educat�on, Government Not�ces 
No. 722 and No. 723, Government Gazette No. 34600 of 12 September 2011 and amended 
as:Government Not�ce No. 1115 and No. 1116, Government Gazette No. 36042 of 28, December 2012. 
http://www.educat�on.gov.za/Curr�culum/NCSGradesR12/tab�d/419/Default.aspx

F. Dada, T. D�pholo, U Hoadley, E. Khembo, S Muller and J. Volm�nk .(2009 October). Report of the Task 
Team for the Rev�ew of the Implementat�on of the Nat�onal Curr�culum Statement, F�nal Report, , 
Presented to the M�n�ster of Educat�on. 
http://www.educat�on.gov.za/L�nkCl�ck.aspx?filet�cket=bEcsDg0KUFg%3d&tab�d=348&m�d=1137,   ve 
http://www.educat�on.gov.za/Curr�culum/NCSGradesR12/tab�d/419/Default.aspx

 

TEMEL İNTERNET SİTELERİ

Ÿ http://www.statssa.gov.za/
Ÿ http://www.educat�on.gov.za/
Ÿ http://www.gov.za/s�tes/www.gov.za/files/a52 -00_0.pdf
Ÿ http://wced.pgwc.gov.za/branchIDC/D�str�cts/ br�efly.html
Ÿ http://www.gov.za/about-sa/educat�on
Ÿ http://www.dhet.gov.za/S�tePages/Home. aspx
Ÿ http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=World+ TVET+Database
Ÿ http://www.�be.unesco.org/en.html
Ÿ  http://www.�be.unesco.org/en/serv�ces/onl�ne-mater�als/world-data-on-educat�on/seventh-ed�t�on-

2010
Ÿ http://www.wes.org/wes_tools/
Ÿ http://www.un�cef.org/�nfobycountry/�nd�a_s tat�st�cs.html#118    
Ÿ http://www.�be.unesco.org/en/serv�ces/onl�ne-mater�als/world-data-on-educat�on/seventh-ed�t�on-

2010-11.html
Ÿ http://www.dhet.gov.za/S�tePages/Home.aspx Department of H�gher Educat�on and Tra�n�ng] 
Ÿ http://www.fetcolleges.co.za/s�te_FAQ.aspx Further Educat�on Tra�n�ng Colleges] 
Ÿ [http://www.seta-southafr�ca.com/Sector Educat�on and Tra�n�ng Author�ty] 
Ÿ [http://www.umalus�.org/za UMALSI] 
Ÿ [http://www.sawa.org.za South Afr�can Qual�ficat�ons Author�ty (SAQA)] 
Ÿ  http://wced.pgwc.gov.za/branchIDC/D�str�cts /br�efly.html
Ÿ http://wced.pgwc.gov.za/ncs/lgsp.html#http: 

//www.educat�on.gov.za/Curr�culum/Curr�culumStatements/FurtherEducat�onandTra�n�ng/NCSSubjectS
tatements/tab�d/246/Default.aspx*�nfo_ncs.html
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BU ÇALIŞMADA KULLANILAN BAZI KURUM VE KURULUŞLARIN 
WEB SİTELERİ

Ÿ UNESCO - Internat�onal Bureau of Educat�on (Country Doss�ers), 
http://www.�be.unesco.org/en/worldw�de.html

Ÿ UAlberta Internat�onal Qual�ficat�ons Assessment Serv�ce (IQAS) - Educat�on Overv�ew Gu�des, 
http://eae.alberta.ca/apps/�mm�grat�on/12638.asp

Ÿ CICIC - Country Educat�on Profiles (EN, FR), http://www.c�c�c.ca/853/Assessor/�ndex.canada
Ÿ CIMEA - Worldw�de database of Un�vers�ty Grad�ng Systems, http://c�mea.�t/maclaude.aspx?IDC=2732
Ÿ NAFSA - Gu�de to Educat�on Systems Around the World, 

http://www.nafsa.org/Resource_L�brary_Assets/Publ�cat�ons_L�brary/Onl�ne_Gu�de_to_Educat�onal_S
ystems_Around_the_World/

Ÿ Nord�c Nat�onal Recogn�t�on Informat�on Centres (NORRIC) - Countr�es and reg�ons (Study V�s�ts) (SE, 
EN), http://norr�c.org/publ�cat�ons/publ�cat�ons#systems

Ÿ NUFFIC - Country modules (EN, NL), https://www.nuff�c.nl/en/d�ploma-recogn�t�on/fore�gn-educat�on-
systems/fore�gn-educat�on-systems

Ÿ ICAS -  the Internat�onal Credent�al Assessment Serv�ce of Canada �n Ontar�o, 
http://c�c�c.ca/docs/ICAS/russ�a.en.pdf

Ÿ World Educat�on Profiles prov�ded by the World Educat�on Serv�ces (WES) �n Ontar�o, 
http://www.wes.org/ca/wedb/ecountryl�st.htm 

Ÿ WES - World Educat�on Serv�ces http://www.wes.org/wes_tools/
Ÿ UK NARIC – Nat�onal Recogn�t�on Informat�on Centre for the Un�ted K�ngdom, Internat�onal 

Compar�sons. http://www.�nternat�onalcompar�sons.org.uk
Ÿ EMIS- Educat�on Management Informat�on Systems, 

http://www.educat�on.gov.za/emıs/tab�d/57/default.aspx
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1965 yılında Kırşeh�r'de doğan yazar �lk, orta ve 
meslek l�ses� eğ�t�m�n� bu �lde tamamladı. 1987 
yıl ında Gaz� Ün�vers�tes� Tekn�k Eğ�t�m 
Fakültes�nde l�sans eğ�t�m�n� tamamladı. 
Mezun�yet sonrası Osman�ye'de meslek 
dersler� öğretmenl�ğ� yaptı. Aynı zamanda Gaz� 
Ün�vers�tes� B�l�mler� Enst�tüsünde 1991-93 
yılları arasında da Yüksek L�sans, 1994-98 yılları 
arası Doktora eğ�t�m�n� tamamladı. 

1993 yı l ında İr landa'da meslek� eğ�t �m 
programına katıldı. 1996 yılında Ar�zona Devlet 
Ün�vers�tes�nde ve Oh�o Devlet Ün�vers�tes�nde 
proje hazırlama, uygulama ve yönet�m� 
konusunda eğ�t�mler aldı. Ayrıca, ABD ve AB 
olmak üzere pek çok ülkeler�n eğ�t�m s�stem� ve 
yönet�m yapısı �le okul önces�nden ün�vers�te 
eğ�t�m�ne kadar olan müfredat yapıları ve 
öğretmen eğ�t�mler� üzer�nde çalışmalarda 
bulundu. 2001 yılında Ankara Ün�vers�tes� 
Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama 
Merkez�n�n AB Temel Eğ�t�m Kursunu ve AB 
Uluslar arası İl�şk�ler Uzmanlık Eğ�t�m�n� 
tamamladı.

Yaptığı görevlerden bazıları �se, Dünya Bankası 
destekl� Endüstr�yel Okullar Projes�nde proje 
uzmanlığı, Yaygın Meslek� Eğ�t�m Projes�nde 
Proje Uzmanı ve Proje Yönet�c�l�ğ� �le 1997-

2002 yılları arası Trafik Güvenl�ğ� Projes�nde 
Proje D�rektörlüğü ve Yürütme Kurulu Üyel�ğ� 
görev�nde bulundu. 

2002 yılında faal�yete geçen AB MEDA 
Programı kapsamında desteklenen Temel 
Eğ�t�me Destek Projes� (TEDP), Meslek� Eğ�t�m 
ve Öğret�m S�stem�n�n Güçlend�r�lmes� Projes� 
ve Meslek� Eğ�t�m S�stem�n�n Modern�zasyonu 
Projes� 'n�n (MVET) hazır lanmasında ve 
uygulanmaya geç�ş�nde yönet�c�l�k görev�nde 
bulundu. 2002-2006 yılı arasında Meslek� 
Eğ�t�m ve Öğret�m S�stem�n�n Güçlend�r�lmes� 
Projes� (MEGEP) Proje Yönet�c�l�ğ� yaptı. 2007 
yılında Avrupa Eğ�t�m Vakfı (AEV) tarafından 
yürütülen Akran Öğrenme Projes�n�n (Peer 
Learn�ng) Ülke D�rektörlüğünü yaptı. Ayrıca, 
Avrupa Eğ�t�m Vakfı Karşılıklı Öğrenme Projes� 
(Mutual Learn�ng Project-2009-2013) ülke 
yönet�c�l�ğ� �le AB Kom�syonu Meslek� Eğ�t�m 
Danışma Kom�tes�'n�n (Adv�sory Comm�ttee on 
Vocat�onal Tra�n�ng-ACVT) ülke tems�lc�s� �le 
ECVET Grubu ülke tems�lc�l�ğ� görev�nde 
bulunmaktadır.Tal �m ve Terb�ye Kurulu 
Başkanlığında Da�re Başkan Vek�ll�ğ� yaptı. 
Uzun süred�r Projeler Koord�nasyon Merkez� 
Başkanlığında Başkan Yardımcılığı görev�nde 
bulunmuştur.

Özell�kle meslek� eğ�t�m olmak üzere ve 
eğ�t�mle �lg�l� 6 yayınlanmış, 2 de yayınlanmaya 
hazır k�tabı var. Uluslararası ve ulusal olmak 
üzere 50'un üzer�nde makale yayınladı. Başta 
okul önces�, ortaöğret�m ve meslek� eğ�t�m 
olmak üzere eğ�t�m�n değ�ş�k konularında 
150'n�n üzer�nde ulusal ve uluslararası 
konferans, çalıştay ve toplantılara katıldı. 10 
Ek�m 2012 tar�h�nden �t�baren M�llî Eğ�t�m 
Bakanlığı Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Genel 
Müdürlüğünde Da�re Başkanı olarak görev 
yapan Dr. Recep ALTIN İng�l�zce b�lmekte olup 
evl� ve �k� çocuk babasıdır.
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