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AK Parti’nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden beri, eğitimden 
sağlığa, temel hak ve özgürlüklerden sosyal politikalara, enerjiden 
ulaşıma kadar her alanda Türkiye’yi kalkındırmak için çalışıyoruz. 

Türkiye’nin son 20 yılını inşa ederken, eğitimi hep en önde tuttuk. 

Hükümet programlarımızda, özellikle de kız çocuklarımızın eğitimiyle 
ilgili çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Eğitim reformlarımız 
kapsamında, 2012 yılında zorunlu eğitimi 12 yıla çıkararak, Türkiye’de her 
çocuğun asgari lise mezunu olarak toplumdaki yerini almasını arzuladık. 
Zorunlu 12 yıl eğitimi 4+4+4 olarak kademeli bir yapıyla temellendirirken, 
özellikle de kız çocuklarımızın okulla buluşmasını teşvik etmeyi ve 
okullaşma oranlarını artırmayı hedefledik. 

Veriler, bu hedefimize büyük ölçüde ulaştığımızı gösteriyor. 

İlköğretimde 2001 yılında kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 88,45 
iken, bu oran 2020 yılında yüzde 93,49’a yükseldi. 

Ortaöğretimde kız öğrencilerin net okullaşma oranını yüzde 50,5’ten 
yüzde 84,85’e çıkarmayı başardık. Kadınların eğitiminin önündeki 
yasakçı zihniyetin ürünü engelleri birer birer ortadan kaldırdık. Böylece 
yükseköğretimdeki kız evlatlarımızın net okullaşma oranını da yüzde 
13,5’ten yüzde 46,3’e yükselttik. 

Hayata geçirdiğimiz “Haydi Kızlar Okula”, “Ana-Kız Okuldayız” 
ve “Okuryazarlık Seferberliği” kampanyalarıyla, önceliğimizin kız 
çocuklarımız ve hanım kardeşlerimiz olduğuna işaret ettik. Şimdi de, 
eşim Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Genel Merkez Kadın Kolları 
Başkanlığımız tarafından yeni bir eğitim seferberliği olan “Nerede 
Kalmıştık...” Projesi’ni başlatıyoruz.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması açısından son derece önemli 
olan bu proje sayesinde, eğitimine ara vermek zorunda kalan kız 
çocukları ve kadınlar, lise ve üniversite mezunu olma hayallerini hayata 
geçirebilecektir. 

Bu projenin, Anadolu’nun dört bir yanındaki kızlarımıza ve kadınlara 
ulaşacağına inanıyorum. Lise ve üniversite eğitimini tamamlamak için 
bu projeye katılacak kız çocukları ve kadınlara başarılar diliyorum. 

“Nerede Kalmıştık...” Projesi’nin ülkemize kazandırılmasında emeği 
geçen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve Milli Eğitim 
Bakanlığımız ile projenin tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum. 
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Eğitim, herkesin eşit yararlanması gereken temel bir haktır. Bu haktan 
mahrum olmak, insanın kendini gerçekleştirme serüvenine ket vurur. 
Bugün, birçok insanın yarım kalan eğitim yolculuğu, kaç yaşına gelirse 
gelsin içinde büyüyen bir ukdedir. 

Kadınların eğitimine yaptığımız vurgu sayesinde bugüne kadar “Haydi 
Kızlar Okula”, “Ana-Kız Okuldayız” ve “Okuryazarlık Seferberliği” 
gibi birçok insanın hayatını umut ışığıyla aydınlatan kampanyalar 
düzenledik. Ülkemizde, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, çeşitli 
sebeplerle, kadınlarımızın erken dönemlerde ya da eğitim hayatının bir 
safhasında eğitimini sürdüremediği örneklerin olduğunu biliyoruz. O 
nedenle, şimdi, okul sıralarının özlemini çeken, alamadığı diplomasını 
içinde bir burukluk olarak taşıyan kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın, 
bu hayallerini gerçekleştirebilmeleri için “Nerede Kalmıştık...” 
projemizi başlatıyoruz. 

Eğitim, kurduğumuz birçok hayalin gerçeğe dönüşmesinin ön 
koşuludur. Kadınların, kimi zaman sosyal, ekonomik ya da siyasi 
nedenlerle, eğitim gibi son derece hayati bir haktan mahrum olmaları, 
kendi özellerinde olduğu kadar toplumsal düzlemde de olumsuz 
sonuçlar doğurur. Kadınların güçlü, eğitimli ve donanımlı bireyler 
olduğu hallerde, bir toplumu meydana getiren aile ocakları da kuvvet 
kazanır. Eğitimli kadınlar, kazanılmış bir gelecek demektir. 

Eğitimini tamamlayarak, kendi için belirlediği hedefleri gerçekleştiren, 
özgüvenini arttıran, çevresine ve topluma katkı sunan kadınlar, 
toplumlarını da ileriye taşırlar. Bunun yanında, anne, bir insanın yaşam 
yolunun temelini atan değerleri öğrendiği ilk okuludur. Dolayısıyla, 
toplumların başarısı, iyi yetişmiş nesillere bağlıdır. Bu nesillerin 
yetiştirilmesinde hayati bir rol oynayan kadınların eğitimden mahrum 
olmaları düşünülemez. 

Unutmayalım ki öğrenmenin yaşı yoktur. Aldığımız her nefes yeni bir 
başlangıçtır. Hayatta nerede kaldıysak, oradan yolumuza devam edebilir 
ve bilginin önümüzde açtığı sonsuz keşif dünyasına adım atabiliriz. 

Hepimize büyük heyecan veren bu projenin gerçekleşmesinde emeği 
geçen herkese şükranlarımı sunuyor, tüm kız çocuklarımızın ve 
kadınlarımızın diplomalarını aldıklarında yaşayacakları büyük sevinci 
şimdiden yüreğimde hissediyorum.
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Kadının güçlenmesi, beşeri sermayemiz ile aile ve toplumsal yapımızın 
güçlenmesi bakımından, son derece hayati bir konudur. Bu nedenle 
eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması en önemli önceliğimizdir. AK Parti, 
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde kurulduğu günden itibaren parti programları başta olmak 
üzere seçim beyannamelerinde, hükümet programlarında konunun 
önemini vurgulamış ve öncelikli çalışma alanı olarak ifade etmiştir. 
Eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak, yasakçı uygulamaların son bulması 
ve eğitimin her şehirde erişilebilir hale gelmesi konusunda, partimiz 
büyük gayretler göstermiştir. Bütün bunlarla birlikte, bir şekilde 
eğitimi yarım kalmış ve ikinci bir fırsat arayan ve hayal kuran kadınlar 
için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da 
ifade ettiği gibi “Okumamış, okuyamamış ya da okutulmamış her bir 

Ayşe KEŞİR

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı

Düzce Milletvekili
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kız çocuğu toplum, millet ve ülke için çok büyük bir kayıptır”.  Bizler de 
bu düşünceyi temel alarak, Milli Eğitim Bakanlığı’mızın uygulamakta 
olduğu farklı program ve projelerine, daha fazla kız çocuğu ile kadının 
erişebilmesi ve sunulan imkânlardan yararlanabilmesi için yeni bir 
eğitim seferberliği başlattık.

Kız çocukları ve Kadınların ve Açık Öğretim Liselerine ve Olgunlaşma 
Enstitülerine yönlendirilerek, mesleki beceri kazanmaları ve lise 
diplomalarını almaları, kendi gelecekleri ve yetiştirecekleri nesiller 
açısından önemlidir. Lise diplomalarını alan kadınların, hayalini 
kurdukları üniversite sıraları ile bir an önce tanışmalarını istiyoruz.

Biz hayalleri olan kadınlar için buradayız. Anadolu kadınına şans 
verildiğinde neler yapabildiğine her alanda şahitlik ediyoruz. 
Yurdumuzun dört bir köşesinde kadınlar, çok değerli başarı hikâyeleri 
yazmaktadır.

Tarih boyunca kahramanlıklara imza atmış olan Türk kadını, bugün 
eğitimden bilime, sanattan ekonomiye, siyasetten kamu yönetimine 
kadar her alanda üstün başarılar elde etmiştir. Üretkenlikleri ile 
milletimizin gücüne güç katan kadınlar, her alanda var olmaya devam 
edecektir.

Daha önce pek çok eğitim projesini himaye ederek, kız çocuklarının 
okullaşmasına katkı veren Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Sayın Emine 
Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde “Nerede Kalmıştık…” Projesi 
ile Türkiye’de ve Avrupa’da yaşayan kadınların yarım kalmış eğitim 
hayallerine ulaşmalarını hedefliyoruz. Saygıdeğer Hanımefendi’ye 
gücümüze güç katan destekleri için şükranlarımı sunuyorum. 

Projenin uygulanmasında, kadınlara rehberlik ederek, il kadın kolları 
başkanlarımız ve teşkilatımız en önemli yardımcılarımız olacaktır. 
Kadınların yarım kalan eğitimlerini tamamlayarak, sosyal ve ekonomik 
hayatta etkinliğini arttırmaya yönelik her türlü uygulama ülkemizin 
geleceğine yatırımdır. Bu düşüncelerle, projenin planlama ve uygulama 
sürecinde, katkı ve katılım sağlayan çalışma arkadaşlarıma, başta 
Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve tüm gönül 
dostlarımıza teşekkür ediyorum. Nerede Kalmıştık…
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1. GİRİŞ

Bu proje, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından eş 
zamanlı olarak 81 ilde uygulanacaktır.
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Temel eğitim bir insan hakkıdır. Kadınların bu hakkı en iyi şekilde 
kullanabilmeleri için eğitimin önündeki her türlü engel ortadan 
kaldırılmalıdır. Öte yandan eğitim ve özellikle de mesleki eğitim, 
kadınların kendilerini ekonomik olarak güçlü hissedecekleri en 
önemli araçlardan biridir. Türkiye’de kadınların iş gücüne ve istihdama 
katılımına yönelik yasal olarak pek çok kazanım elde edilmiş, çeşitli 
kurumsal mekanizmalar oluşturulmuş, mevzuatın uygulamaya 
yansıması için ilgili kurumlarca çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu 
kazanımlar büyük bir öneme sahiptir. Bu proje de reform niteliğinde 
yapılan düzenlemelere rağmen farklı sebeplerle eğitim hayatını yarıda 
bırakmış ancak bunun hayalini ve heyecanını taşıyan kadınları eğitim 
imkânlarıyla buluşturmak için hazırlandı.

Kadınların çalışma hayatında yer alması toplumun diğer alanlarında 
da daha üretken olmalarının yolunu açmakta, ekonomik 
açıdan güçlenmelerini sağlamakta, aile içindeki konumlarını da 
iyileştirmektedir. 

Bununla birlikte bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomik, sosyal ve 
bireysel yaşamı yoğun olarak etkilemektedir. Bu zorunlu etki; toplumun 
ihtiyaç duyduğu alanlarda insan gücünün yeterli nicelik ve nitelikte 
yetiştirilmesi gereğini ortaya çıkartmaktadır.

Eğitim hem erkek hem de kadınların iş gücüne katılımlarını artıran 
önemli bir etkendir. Kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe iş gücüne 

2. GEREKÇE

Kadınların öncülük ettiği mikro ve küçük 
işletmeler, genel hane halkı refahı ve 
alım gücü üzerinde, erkek emsallerinden 
daha önemli bir etkiye sahiptir.“
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katılım oranları da artmaktadır. Eğitimli kadınlar nitelikli işgücü olarak 
vasıflı işlerde, yüksek ücretlerle istihdam edilmektedir.

Kadınların toplumsal hayatta etkin rol üstlenmelerinde her düzeyde 
eğitim imkânlarından ve fırsatlarından eşit bir şekilde yararlanmaları 
son derece önemlidir. 
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TABLO 1.

ÖĞRETİM YILI VE EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE OKULLAŞMA ORANI 
(%, 2002-2020)

Öğretim Yılı

İlköğretim Ortaöğretim                         Yükseköğretim                       

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

2002-2003 90,98 94,49 87,34 50,57 55,72 45,16 14,65 15,73 13,53

2003-2004 90,21 93,41 86,89 53,37 58,08 48,43 15,31 16,62 13,93

2004-2005 89,66 92,58 86,63 54,87 59,05 50,51 16,60 18,03 15,10

2005-2006 89,77 92,29 87,16 56,63 61,13 51,95 18,85 20,22 17,41

2006-2007 90,13 92,25 87,93 56,51 60,71 52,16 20,14 21,56 18,66

2007-2008 97,37 98,53 96,14 58,56 61,17 55,81 21,06 22,37 19,69

2008-2009 96,49 96,99 95,97 58,52 60,63 56,30 27,69 29,40 25,92

2009-2010 98,17 98,47 97,84 64,95 67,55 62,21 30,42 31,24 29,55

2010-2011 98,41 98,59 98,22 66,07 68,17 63,86 33,06 33,44 32,65

2011-2012 98,67 98,77 98,56 67,37 68,53 66,14 35,51 35,59 35,42

İlköğretim
Ortaöğretim Yükseköğretim

İlkokul Ortaokul

To
pl

am
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ke
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Er
ke

k 

K
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Er
ke

k 

K
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Er
ke

k 

K
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ın
 

2012-2013 98,86 98,81 98,92 93,09 93,19 92,98 70,06 70,77 69,31 38,50 38,40 38,61

2013-2014 99,57 99,53 99,61 94,52 94,57 94,47 76,65 77,22 76,05 39,89 38,90 40,93

2014-2015 96,30 96,04 96,57 94,35 94,39 94,30 79,37 79,46 79,26 39,49 37,95 41,10

2015-2016 94,87 94,54 95,22 94,39 94,36 94,43 79,79 79,36 80,24 40,87 39,21 42,62

2016-2017 91,16 91,08 91,24 95,68 95,60 95,76 82,54 82,69 82,38 41,71 39,62 43,90

2017-2018 91,54 91,42 91,68 94,47 94,26 94,69 83,58 83,77 83,39 45,64 43,99 47,36

2018-2019 91,92 91,78 92,08 93,28 92,94 93,64 84,20 84,51 83,88 44,10 41,93 46,37

2019-2020 93,62 93,74 93,49 95,90 95,68 96,14 85,01 85,16 84,85 43,37 40,56 46,32

Kaynak. MEB, Milli Eğitim İstatistikleri  

2012_2013 60-66 ay arası çocuklardan,  velisinin yazılı isteği  bulunanlar da ilkokula kayıt edilmiştir.
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Kadınlarla Büyük 
Türkiye Yolunda!“

Tablo 1’de 2002-2020 yılları arasında öğretim yılları ve eğitim 
düzeylerine göre kadın ve erkeklerin okullaşma düzeyleri yer 
almaktadır. Buna göre 2002-2003 yıllında toplam ilkokul düzeyinde 
okullaşma oranı %90,98’dir. Kadınların bu dönemde oranı %87,34 iken 
erkeklerde bu oran %94,49’dur. 2019-2020 öğretim yılında kadınların 
ilkokul düzeyinde okullaşma oranları %93,49’a ulaşmıştır. İlkokul 
düzeyinde okullaşma oranlarında erkeklerin oranına  (%93,74)  oldukça 
yaklaşıldığı görülmektedir. Kadınların hemen hemen tüm eğitim 
düzeylerinde okullaşma oranlarında artışlar yer almaktadır.  Bu tüm 
eğitim düzeylerinde kadınların artan okullaşma oranlarında 12 yıllık 
zorunlu eğitimin etkileri görülmektedir. Özellikle 2012-2013 yılından 
sonra kadınların yükseköğretimde oranları hızla artmaya başlamış 
ve toplam yükseköğretimde okullaşma oranının üstünde yer alarak 
erkeklerin yükseköğretimdeki oranlarından daha yüksek orana sahip 
olmuşlardır. 2019-2020 yılı okullaşma oranlarında kadınların 5,76’lık 
fark ile erkeklerin oranından (%40,56) daha yüksek oranda (%46,32) 
yükseköğretimde yer almaya başladıkları görülmektedir.

Bu sayılar ışığında görülmektedir ki; eğitimde cinsiyet eşitliğinin ve 
ilköğretimde %100 okullaşmanın sağlanması hedefi çerçevesinde 
Türkiye’de son yıllarda çeşitli kampanya, girişim ve projelerin sonuçları 
sayılara yansımaktadır.  2004 yılı ve sonrasındaki dönemlerde gerek 
devlet kurumları gerekse sivil toplum kuruluşlarının desteği ile 
gerçekleştirilen proje ve kampanyaların her biri kız çocukların okula 
erişim sorununu farklı bir boyutuyla ele almıştır. Tüm bu kampanya, 
proje ve girişimlerin hepsi kendi çalışma alanlarında etki yaratarak kız 
çocuklarının eğitimi konusunda toplumu, medyayı daha duyarlı hâle 
getirmede ve kızların engelleri aşarak eğitime erişimlerinde önemli rol 
oynamışlardır.
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Türkiye genelinde yıllar itibariyle okuma yazma oranında ciddi artış 
olmuştur. 2002’de %79,9 olan kadın okuryazar oranı 2019’da %95,3’e 
yükselmiştir.

2019-2020 öğretim yılında işgücü piyasasına ara eleman yetiştiren 
mesleki ve teknik ortaöğretime devam eden 1 milyon 608 bin 081 
öğrencinin %59,8’ini kız çocukları oluşturmaktadır. 

Kadınlar arasında eğitim düzeyinin 
yükselmesi hem bir modernleşme 
göstergesi hem de geleceğe ilişkin 
değişimler açısından önemli bir 
işarettir.

“

2002 2019

%79,9 %95,3

kadın okuryazar oranı kadın okuryazar oranı
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Proje ile özellikle sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle eğitimleri yarıda 
kalmış kız çocukları ve kadınların 81 ilde  (ihtiyaç doğrultusunda 
kurslarla da desteklenerek) Açık Öğretim Liselerinden (Açık Öğretim 
Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) ve 
Olgunlaşma Enstitüsü Programlarından yararlanmaları sağlanacaktır. 
Ayrıca Batı Avrupa ülkelerindeki vatandaşlarımızdan kız çocukları ve 
kadınlara da ulaşılarak, açık öğretim okulları aracılığıyla yarıda kalan 
eğitimlerini tamamlamalarına fırsat sunulacaktır.

Eğitimin, meslek sahibi olmanın ve 
işe girmenin YAŞI YOKTUR.

Eğitim İçin Geç Kalmadınız!

“18



3. AMAÇ
Kız çocukları ve kadınların hayat boyu öğrenme fırsatları ile sosyal ve 
ekonomik hayatın içinde olmalarını desteklemek ve eğitim hayatlarına 
kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamak. 

4.HEDEF KİTLE 
 � Ülke genelinde ortaöğretimi yarıda kalmış kız çocukları ve 

kadınlar.

 � Batı Avrupa ülkelerinde eğitimi yarıda kalmış Türk kız 
çocukları ve kadınları.
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5. YÖNTEM
Proje üç farklı katılımcılık temelinde, bütüncül bir yaklaşımla yürütülecek 
olup Milli Eğitim Bakanlığı/Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü/Açık 
Öğretim Daire Başkanlığı işbirliği ile hayata geçirilecektir. 

Proje kapsamında belirlenen hedef kitlenin, 

1- 81 ilde ihtiyaçlar doğrultusunda kurslarla da desteklenerek Açık 
Öğretim Liseleri’nden (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim 
Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi),

2- Olgunlaşma Enstitüsü Programlarından, 

3- Batı Avrupa ülkelerindeki Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar 
Programı’ndan yararlanmalarına destek olunacaktır.

Ayrıca mesleki beceri kurslarında beceri edinme, kendi işini kurma, 
girişimcilik gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri verilip toplumda 
farkındalık yaratılacaktır. 

İllerde AK Parti il kadın kolları başkanları “Gönüllü Eğitim Rehberi” 
olarak aktif görev alacaklardır. Proje kapsamında, Gönüllü Eğitim 
Rehberleri uygulama alanlarında eğitimi yarım kalmış kız çocuklarının 
ve kadınların eğitimsel kaynaklara ulaşabilme veya onlardan yararlanma 
eşitliği için yönlendirme ve danışmanlık hizmeti sunacaklardır. 

Faaliyetler, hedef kitlenin çoğunluğunun ilköğretim seviyesinde eğitim 
aldığı dikkate alınarak planlanacaktır. 

Projenin tanıtımı için yerel basın ve kampanyalardan yararlanılacaktır.  

Haydi Kız Çocukları ve Kadınlar!                                                                                
Açık Öğretim Liselerine Kaydınızı Yaptırın…“
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6. KAPSAM 
Proje,  81 ilde eş zamanlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı/Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğü/Açık Öğretim Daire Başkanlığı işbirliği ile 
Açık Öğretim Liseleri, Olgunlaşma Enstitüleri ( 23 il - İstanbul 2, Adana, 
Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, 
İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Mardin, 
Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Van) ve Batı Avrupa 
ülkelerinde yürütülecektir.  Proje kapsamında yürütülecek faaliyetlerin 
yer aldığı okullar aşağıda yer almaktadır.  

6.1 Açık Öğretim Liseleri

Açık Öğretim Liseleri; Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi 
ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi olmak üzere 3’e ayrılmaktadır.

6.1.1 Açık Öğretim Lisesi

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

Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur. Öğrenci 
kayıt yenilediği takdirde mezuniyet şartlarını tamamlanıncaya kadar 
okuyabilir. Öğrenci 8 dönem sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı 
takdirde mezun olmaktadır.  Açık Öğretim Lisesini 2,5 yılda bitirme 
imkânı vardır.

Olgunlaşma Enstitüleri Programlarına 
Katılarak Bilgi ve Becerilerinizi 
Geliştirin…“

Eğitim hayalin
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Açık Öğretim Lisesinde Örgün eğitimde bulunan sınıfların karşılığı şu 
şekildedir;

 � Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir.

 � Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir.

 � Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir.

 � Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.

Açık Öğretim Lisesinde öğretim dönemliktir ve öğrenci  her sene 3 
dönem ayrı ayrı kayıt yenilemek zorundadır. Öğrenci 1 dönem kayıt 
yenilemezse “Donuk”, 2 dönem üst üste kayıt yenilemezse “Silik” 
öğrenci durumuna düşer.  Bu öğrenciler kayıt yenilemedikleri için 
ders seçemez ve sınavlara giremez. Bu yüzden ilk defa kayıt olan bir 
öğrenci, AÖL web sitesinde “iş takviminde” duyurulan “kayıt yenileme” 
tarihlerinde kaydını yenileyip, ders seçimi yapmak zorundadır. 

 � Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notu-
na bağlı olarak ek puan almaktadırlar. 

 � Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS 
sınavlarına girebilmektedir.

Haydi, Kız Çocukları ve Kadınlar!

Açık Öğretim Liseleri Kayıt için  
sizleri bekliyor!“
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Açık Öğretim Lisesine Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

E-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden; 

 � İlköğretimi tamamlayanlar, ortaöğretim kurumlarının ara 
sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlardan 
halen örgün eğitimde kayıtlı olmayanlar ile e okulda 2020-2021 
eğitim öğretim yılında aktif öğrenci olmayanlar, ortaöğretim 
kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile 
bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan; 

 � Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe, 

 � T.C. kimlik numarasını gösteren belge istenir. Sistem üzerinden 
alınan kayıt raporu imzalı olarak istenir. (18 yaşından küçük 
öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

E-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden; 

 � T.C. kimlik numarasını gösteren belge, 

 � Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir 
adet renkli vesikalık fotoğraf, 

 � İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp 
olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı), T.C. Kimlik Numarası 
olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka 
dekontunun aslı istenir. 

Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden; 

 � T.C. kimlik numarasını gösteren belge, 

 � Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir 
adet renkli vesikalık fotoğraf, 

 � Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin aslı ve ekinde okuduğu 
tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği, 

 � T.C. kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin 
yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

Eğitim hayalin
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gerçek olsun

23



Ortaöğretim Kurumlarından/Bir Yükseköğretim Kurumundan Me-
zun Olanlar İle Bir Yükseköğretim Kurumundan Ayrılanlardan; 

 � T.C. kimlik numarasını gösteren belge, 

 � Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir 
adet renkli vesikalık fotoğraf, 

 � Ortaöğretim diplomasının/diploma kayıp belgesinin onaylı örneği, 
(söz konusu belge noter onaylı veya kaydı alan halk eğitimi merkezi 
müdürlüğü tarafından onaylanmış olacak. Belgeyi onaylayan 
halk eğitimi merkezi mührü ve onaylayan müdür veya müdür 
yardımcısının ismi/kaşesi okunabilecektir. Kaşenin okunmaması 
durumunda onaylayan kişi tarafından halk eğitimi merkezi 
müdürlüğünün adı tükenmez kalem ile yazılacaktır).

 � T.C. kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin 
yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden; 

 � T.C. kimlik numarasını gösteren belge, 

 � Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir 
adet renkli vesikalık fotoğraf,

 � Yurt dışında öğrenim görmüş olup il millî eğitim müdürlükleri ya 
da yurt dışındaki eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliklerinden “Açık 
Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir” başlığı altında yer alan (a), 
(b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik 
Belgesinin aslı, (Karneler denklik belgesi yerine geçmez.) denklik 
belgesini kaybedenler, denklik belgesini düzenleyen kurum 
tarafından “aslı gibidir” yapılmış denklik belgesi ile müracaat 
edebilirler.

 � T.C. kimlik numarası olmayanlardan, ilk kayıt ücretinin yatırıldığını 
gösteren banka dekontunun aslı, (halk eğitimi merkezi müdürlüğü 
evraklarını taradığı öğrencinin aktif duruma getirilmesini takip 
edip Açık Öğretim lisesi Müdürlüğü ile irtibata geçecektir). istenir. 
Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan Öğrencilerden 
(Tasdiknameli Form C işlemi); 

 � T.C. kimlik numarasını gösteren belge, 
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 � Açık Öğretim Lisesinden alınan tasdikname veya tasdikname kayıp 
belgesinin aslı, 

 � T.C kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt ücretinin yatırıldığını 
gösteren banka dekontunun aslı, istenir. Mesleki Açık Öğretim 
Lisesinden Tasdikname Almış Öğrencilerden (Tasdiknameli Form 
C işlemi); 

 � T.C. kimlik numarasını gösteren belge, 

 � Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe, 

 � T.C kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt ücretinin yatırıldığını 
gösteren banka dekontunun aslı istenir.

6.1.2 Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi
Bu lise program içeriği bakımından örgün eğitimdeki Anadolu İmam 
Hatip Liselerinin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve 
işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine 
özgü bir modeldir. Okulda okutulan dersler iki kısma ayrılmaktadır:

Uzaktan Eğitim ile Alınan Dersler

a. Ortak Dersler

b. Alan (Meslek) Dersleri

c. Seçmeli Dersler

Yüz Yüze Eğitim ile Alınan Alan Dersleri

a. Ortak Alan (Meslek) Dersleri

b. Seçmeli Alan (Meslek) Dersleri

 � “Uzaktan Eğitim” ile okutulan dersler; Millî Eğitim Bakanlığı EBA 
(Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden, internet ortamında, ders anlatım 
videoları, PDF ders kitapları ve ders materyalleri ile diğer dijital 
materyallerle desteklenmektedir.

 � “Uzaktan Eğitim” ile alınan derslerin sınavları; MEB, 
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 
yapılmakta ve sonuçları “Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim 
Sistemi”ne aktarılmaktadır.

Eğitim hayalin
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 � Yüz yüze eğitimle verilen Alan (Meslek) derslerinin eğitimi; örgün 
Anadolu İmam Hatip Liselerinde, hafta sonlarında veya hafta içinde 
okulların ders bitiminde yüz yüze eğitim şeklinde yapılmaktadır.

 � Yüz yüze eğitimler, örgün Anadolu İmam Hatip Liselerinin 
uyguladığı mevzuata (yönetmelik, yönerge ve genelge vb.) uygun 
olarak yapılır. Bu alan derslerinin sınavları yüz yüze eğitimleri veren 
örgün okullar tarafından yapılmakta ve derslerin dönem sonu 
puanları Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi “Bilgi Yönetim Sistemi”ne 
işlenmektedir.

 � Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi yüz yüze eğitim programında, 
örgün eğitimdeki derslerin programları uygulanmakta ve örgün 
Anadolu İmam Hatip Liselerindeki materyaller ile ders kitapları 
kullanılmaktadır.

 � Yüz yüze eğitim alan derslerinin basılı materyalleri öğrencilerin 
adreslerine en yakın Halk Eğitimi Merkezlerine gönderildiği gibi 
e-kitap olarak internet üzerinden de yayımlanmaktadır.

 � Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde yüz yüze eğitim takvimi örgün 
eğitim takvimi ile birlikte uygulanır.

 � Öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmeleri zorunludur.

 � Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nde yüz yüze eğitim için bir  
öğretim yılı: İki (2) yüz yüze eğitim döneminden oluşur. 
Yüz yüze eğitim, örgün eğitimde olduğu gibi sadece 1. ve 
2. dönemlerde yapılır. Öğrenciler en az 8 dönem yüz yüze 
eğitim almak zorundadırlar.

 � Okulumuzda uzaktan eğitim için bir öğretim yılı: Okulumuzun 
çalışma takviminde belirtilen 3. dönem sınavlarının yapıldığı ilk 
gün itibariyle 18 yaşından gün alan öğrenciler için 3 dönemden, 18 
yaşından gün almayanlar için 2 dönemden oluşur.

 � Her öğretim yılının 1. ve 2. dönemleri yüz yüze eğitim dönemi olarak 
sayılır. 3. dönem sadece uzaktan eğitim ile alınan dersler içindir.

 � Gelişen teknolojiye uygun olarak Açık Öğretim İmam Hatip 
Lisesi’ne ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri internet üzerinden 
yapılmaktadır.
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 � Okulumuzun ilk kayıtları eğitim ve öğretim yılı başında ve çalışma 
takviminde belirtilen tarihlerde (genellikle Ağustos ayı sonu, Eylül 
ayı başında) yapılır. Kayıtlar internet üzerinden ve yüz yüze eğitim 
kurumları ile irtibat halinde yapılır.

 � Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri, sistemde aktif 
olabilmek için her dönemde kayıt yenilemek zorundadır.

 � 18 yaşından gün almamış öğrencilerin, her yüz yüze eğitim 
döneminde (yılda 2 kez), çalışma takviminde belirtilen tarihlerde, 
kayıt ücretini aracı bankalar, aracı bankaların bankamatikleri veya 
internet/mobil bankacılığı hizmetleri aracılığı ile yatırarak kayıtlarını 
internet üzerinden ve yüz yüze eğitim kurumları ile irtibat halinde 
yenilemeleri gerekmektedir.

 � 18 yaşından gün almış öğrencilerimiz ise; sadece uzaktan 
eğitim ile alınan dersler için 3. dönem kayıtlarını; kayıt ücretini 
yatırarak yenileyebilirler (3. dönem kayıtlarında, kayıt ücretini 
yatıran öğrencilerin kayıtları sistem tarafından otomatik olarak 
yenilenir).

 � Bir dönem kaydını yenilemeyen öğrenci “Donuk”, üst üste iki 
dönem kayıt yenilemeyen öğrenciler “Silik” duruma düşer. “Donuk” 
ve “Silik” durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı 
tutulur. İş takviminde belirtilen tarihlerde tekrar kayıt yaptırmaları 
halinde kaldıkları yerden devam edebilirler. http://aoihl.meb.gov.tr 
adresinden okulun web sayfasına erişim sağlanabilir.

Haydi Kız Çocukları ve Kadınlar!                                                                                    
Açık Öğretim İmam Hatip Liseleri  
kayıt için sizi bekliyor!“

Eğitim hayalin
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Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine Kayıt İçin  
Gerekli Belgeler Nelerdir?

1. E-Okulda kaydı olanlar için; hiçbir belge istenmeyecektir.

2. E-Okulda kaydı olmayan öğrenciler için ise; 

a. İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp 
olanlar için Diploma Kayıp Örneğinin aslı), 

b. Ara sınıftan gelenler için; tasdikname veya tasdikname kayıp 
belgesinin aslı ile öğrenim belgesi (Tasdiknamenin, tasdikname 
kayıp belgesinin veya öğrenim belgesinin ekinde notları gösteren 
başarı durum belgesi mutlaka olacaktır.),

c. Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar için; Lise 
diplomasının onaylı fotokopisi,

d. Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir 
adet renkli vesikalık fotoğraf,

e. T.C. kimlik numarasını gösteren belge (T.C. kimlik numarası 
olmayanlardan sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontu) 
istenir.

3. Erkekler için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge 
 (tecil, teskere, muaf, askerde / tecil belgeleri),

4. Yurt dışından gelenler için; Denklik Belgesinin aslı,

5. Sınav bedeli muafiyeti olanların muafiyet belgesi istenir.

6.1.3. Mesleki Açık Öğretim Lisesi

Mesleki Açık Öğretim Lisesinin amacı; ilköğrenimini tamamlayan, 
ancak ortaöğretime devam edemeyenler ile ortaöğretimden ayrılan, 
mezun olan ve yükseköğretimden ayrılan veya mezun olanlara farklı 
alanlarda öğrenim görme fırsatı vererek eğitim öğretim imkânı 
sağlamaktır. Mesleki Açık Öğretim Lisesi 4 yıldır.

28



Mesleki Açık Öğretim Lisesinde 40 alanda mesleki eğitim verilmekte-
dir. 

Alan Dersleri

Kayıtlı oldukları alana göre tanımlanmış meslek derslerini ifade eder ve 
öğrenciler bu dersleri yüz yüze eğitimle almak zorundadırlar. 

Ortak Dersler

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması 
gereken derslerdir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir. 
Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. 
Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma 
zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar 
alınabilir. Türk Dili ve Edebiyatı başarılması zorunlu olan derstir. Bu 
dersten muaf olunmaz. 

Seçmeli Dersler

Mezuniyet kredisini tamamlamak için, ortak ve alan derslerinin yanında 
alınan derslerdir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci dersi 
istediği takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders 
seçebilir.

 � Öğrencilerin kayıt olduklarındaki öğrenim durumlarına göre 
Mesleki Açık Öğretim Lisesinde öğrenim görecekleri süreler 
değişiklik göstermektedir. İlköğretim/Ortaokul diploması ve 
tasdikname ile kayıt yaptıran öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde, 
lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler en az sekiz kişilik gurup 
oluşması durumunda yoğunlaştırılmış eğitim alarak en az 4 (dört) 
dönemde mezun olabilmektedirler. Öğrencilerin kayıt esnasında 
yüz yüze eğitim alacakları okul/kuruma Kalfalık Belgesi, Ustalık 
Belgesi, Kurs Belgesi veya Olgunlaşma Bitirme Belgesi sunması 
durumunda alan öğretmenleri ve idareciden oluşan komisyon 
tarafından alan ve dal derslerinden muafiyeti yapılacak ve fark 
dersleri çıkması durumunda alması gereken fark derslerini alarak 
mezun olacaklardır. 

 � Yüz yüze eğitimle verilen Alan (Meslek) derslerinin eğitimi; örgün 
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde, hafta sonlarında veya 
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hafta içinde okulların ders bitiminde yüz yüze eğitim şeklinde 
yapılmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma 
Enstitülerinde ise hafta sonlarında veya hafta içi kurumun belirlediği 
saatlerde yüz yüze eğitim şeklinde yapılmaktadır.

 � Yüz yüze eğitim alan derslerinin basılı materyalleri öğrencilerin 
adreslerine en yakın Halk Eğitimi Merkezlerine gönderildiği gibi 
e-kitap olarak internet üzerinden de yayımlanmaktadır.

 � Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze eğitim takvimi örgün 
eğitim takvimi ile birlikte uygulanır.

 � Öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmeleri zorunludur.

 � Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze eğitim için bir öğretim 
yılı: İki (2) yüz yüze eğitim döneminden oluşur. Yüz yüze eğitim, 
örgün eğitimde olduğu gibi sadece 1. ve 2. dönemlerde yapılır. 
Öğrenciler en az 8 dönem yüz yüze eğitim almak zorundadırlar.

 � Bu okulda uzaktan eğitim için bir öğretim yılı: Okulun çalışma 
takviminde belirtilen 3. dönem sınavlarının yapıldığı ilk gün itibariyle 
18 yaşından gün alan öğrenciler için 3 dönemden, 18 yaşından gün 
almayanlar için 2 dönemden oluşur.

 � Her öğretim yılının 1. ve 2. dönemleri yüz yüze eğitim dönemi olarak 
sayılır. 3. dönem sadece uzaktan eğitim ile alınan dersler içindir.

 � Mesleki Açık Öğretim Lisesine; bulunulan il/ilçede yüz yüze eğitim 
vermekle yetkilendirilmiş Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile 
diğer okul/kurumlara Eğitim-öğretim yılı başında okulumuzun 

Haydi Kız Çocukları ve Kadınlar; 

Meslek Seçimi Bir Haktır…

Gelin Okullu Olun…“
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ilk kayıtları eğitim ve öğretim yılı başında ve çalışma takviminde 
belirtilen tarihlerde (genellikle Ağustos ayı sonu, Eylül ayı başında) 
yapılır. Kayıtlar internet üzerinden ve yüz yüze eğitim kurumları ile 
irtibat halinde yapılır.

 � Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sistemde aktif olabilmek 
için her dönemde kayıt yenilemek zorundadır.

 � 18 yaşından gün almış öğrenciler; sadece uzaktan eğitim 
ile alınan dersler için 3. dönem kayıtlarını; kayıt ücretini 
yatırarak yenileyebilirler (3. dönem kayıtlarında, kayıt ücretini 
yatıran öğrencilerin kayıtları sistem tarafından otomatik olarak 
yenilenir).

Bir dönem kaydını yenilemeyen öğrenci “Donuk”, üst üste iki dönem 
kayıt yenilemeyen öğrenciler “Silik” duruma düşer.“Donuk” ve “Silik” 
durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur. İş takviminde 
belirtilen tarihlerde tekrar kayıt yaptırmaları halinde kaldıkları yerden 
devam edebilirler. 

Mesleki Açık Öğretim Lisesine Kayıt İçin Gerekli 
Belgeler Nelerdir?
1. Nüfus cüzdanının fotokopisi, 

2. Bir adet vesikalık renkli fotoğraf, 

3. İlköğretim okulu mezunu olarak müracaat edenler, İlköğretim 
okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar 
Diploma Kayıp Örneğinin aslı) ile denklik belgesinin aslı, 

4. Herhangi bir liseden tasdikname alarak müracaat edenler, 

Haydi Kız Çocukları ve Kadınlar!

Mesleki Açık Öğretim Liseleri 
kayıt için sizi bekliyor!“

Eğitim hayalin

www.neredekalmistik.net

gerçek olsun
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tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı, (ekinde 
mutlaka not dökümü olacak, Lise diploması ile müracaat edenler, 
lise diplomasının onaylı fotokopisi (noter tarafından onaylı), 

5. Askerlik çağına girmiş öğrenciler için tecil belgesi, askerliğini 
yapmış olanlar terhis belgesi, askerliğe elverişsiz olanlar için rapor. 

6. Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, 

7. Ustalık Belgesi, Kalfalık Belgesi, Olgunlaşma Bitirme Belgesi, Kurs 
Belgesi istenir.

Örgün Eğitim Dışında Kalanların Kısa Sürede 
Meslek Edinmeleri Amacıyla; 

ÖNEMLİ NOT!““Mesleki Açık Öğretim Liseleri” dışında belli 
meslek dallarında sadece SERTİFİKA veren 
“MESLEKİ VE TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM 
OKULLARI” da mevcuttur. Bu okullarda en az 
ilkokulu bitiren vatandaşlara çeşitli alanlarda 
uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim yöntemleriyle 
elektrik tesisatçılığı, veri tabanı yönetimi, 
bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım, bilgisayar 
işletmenliği (operatörlüğü), sayısal resim 
işleme- photoshop geliştirme ve uyum gibi 
sertifika eğitim programları verilmektedir.
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6.2  Olgunlaşma Enstitüleri Programları

Eğitim ve öğretimin yanı sıra araştırma, tasarım, üretim, tanıtım ve 
pazarlama süreçlerinin tümünü gerçekleştiren Olgunlaşma Enstitüleri; 
sanatsal değerde üretimler yapabilen ve teknolojik gelişmelere paralel 
olarak sektörde yer alacak nitelikli ustalar yetiştirebilen, en az ilkokul 
mezunu yetişkinlerin, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek meslek 
sahibi olmalarına imkân sağlamaktadır. 

Olgunlaşma Enstitülerinde uygulanan 2 yıllık mesleki ve teknik 
ortaöğretim denklik programları; bireylere belirli bir işi ya da mesleği 
yapmak için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı 
amaçlamaktadır.

Denklik programlarına (moda tasarım, seramik ve cam, yiyecek-içecek 
hizmetleri alanı, kuyumculuk, sanat ve tasarım, el sanatları teknolojileri)  
zorunlu öğrenim çağı dışında bulunanlardan ilkokul, ilköğretim 
okulu, ortaokul veya imam hatip ortaokulunu tamamlayanlar, 13 
yaşını dolduranlardan açık öğretim liselerine devam edenler ile lise, 
yüksekokul, üniversite mezunları kayıt yaptırabilirler. 

Programa katılan bireyler; ilk yılda alan/dalları ile ilgili öğretim 
programındaki temel dersleri alır, ikinci yılın başından itibaren 
uygulamaya yönelik bir konuda araştırma/inceleme yaparak bitirme 
projesi hazırlar ve komisyona sunar. Bitirme projesi uygun görülenler, 
bitirme belgesi almaya hak kazanır. Ortaöğretim kurumlarını bitirenler 
seviyesinde öğrenim görmüş sayılan bireyler denkliğe esas olan 
bitirme belgeleri ile milli eğitim müdürlüklerine başvurarak meslek 
lisesi diploması sahibi olurlar ve iş yeri açma belgesi almaya da hak 
kazanırlar. Ayrıca eğitim gördükleri alan/dalda ön lisans programlarına 
sınavsız geçiş hakkından yararlanabilirler. 

Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan 
isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim 
süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren 
Europass sertifika/diploması yanında başarıyla tamamlanan modüller 
ve mesleki eğitim aldığı veya stajını yaptığı işletmenin adının yer aldığı 
bir belge de düzenlenir. 

Eğitim hayalin

www.neredekalmistik.net

gerçek olsun
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Kayıt İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

1. Nüfus cüzdanı örneği ve aslı

2. Öğrenim durumu belgesi örneği ve aslı 

3. 1 adet fotoğraf

6.3 Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı (BAP)
Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaş, soydaş ve Türkçe bilen 
herkes için Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programı 
uygulanmaktadır. Bu program ile yurtdışındaki Türk gençlerinin, 
Türkçe dil düzeylerini ve Türk kültürü ile ilgili bilgilerini geliştirmesi, 
bulundukları ülkede eğitim düzeylerini yükseltmeleri sağlanmaktadır. 
Bununla birlikte yurt dışındaki vatandaşlarımıza açık öğretim okulları 
aracılığıyla, yarıda kalan eğitimleri tamamlama fırsatı sunulmaktadır. 
Ayrıca bu eğitim programı ile eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak 
yaşadıkları ülkede açık öğretim okullarından aldıkları diplomalarla 
akademik hayatlarına da devam edebilme imkânı bulmaktadırlar

BAP ile açık lise diploması alanlar,  Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına 
(YÖS) katılma hakkını elde etmekteler. Ayrıca YÖS ile Türkiye’de 
başladıkları üniversite hayatlarına denklik gereği Batı Avrupa’da devam 
edebilmektedir.

7. SÜRE
Proje, Eylül 2021-Temmuz 2025 tarihleri arasında uygulanacaktır.
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8. HEDEFLER 
 � Örgün eğitimin dışında kalmış kız çocukları ve kadınları yeniden 

eğitime kazandırmak,

 � Nitelikli işgücü ile yenilikçi alanlarda, kadınların mesleki 
eğitimlerine aracı olmak, 

 � Geleneksel istihdam alanları dışında yer alabilecek kadın iş 
gücünün yetiştirilmesine destek olmak,

 � Eğitimi yarıda kalmış ya da hiçbir mesleki eğitim almamış kız 
çocukları ve kadınların Olgunlaşma Enstitüleri programları 
aracılığıyla eğitim aldıkları alanda uzman olarak yetişmelerini 
desteklemek,

 � Batı Avrupa ülkelerindeki vatandaşlarımızdan eğitimleri yarıda 
kalmış olan kız çocukları ve kadınların eğitim sürecine devam 
etmelerini sağlamak,

Eğitim hayalin
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gerçek olsun
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 � Kız çocuklarının okula devam etme ve okulda kalma sürelerini 
artırmak

 � Kişisel sebeplerle eğitim dışında kalanları sisteme dâhil ederek 
nitelikli iş gücüne sahip olma fırsatı sunmak,

 � Yapay zekâ, dijitalleşme ve robotik gibi yeni teknolojik alanlarda 
kadınların yetenek ve becerilerinin arttırılmasına aracı olmak,

 � Katılımcılara yönelik genel akademik derslerle Matematik, Türkçe, 
Fizik, Kimya, İngilizce vb.) ilgili kurslar açılmasına aracılık etmek,

 � Gönüllü çalışmalara destek vermek üzere bilgi, beceri ve deneyim 
aktarımında bulunacak kişilere aracı olmak,

 � Birinci aşamada her yıl Açık Öğretim Liseleri aracılığı ile 10.000  
kız çocuğu ve kadına, Olgunlaşma Enstitüsü Programı ile her yıl 
1000 kız çocuğu ve kadına, Batı Avrupa ülkelerinde ise yaklaşık 
1500 kız çocuğu ve kadına ulaşılmak,

 � Bir yıl içerisinde yaklaşık 12.500 kız çocuğu ve kadına eğitim 
yoluyla fırsat eşitliği sağlanmasına aracı olmak.

Kız çocukları ve kadınlar;                                                
ŞİMDİ TAM DA ZAMANI; 

Yarım kalmış eğitiminizi tamamlamanın, 

Kendiniz için bir şey yapmanın, 

Yeni teknolojilerle tanışmanın,

Hayallerinizi gerçekleştirmenin…

“
36



9. FAALİYETLER
1. İllerde projenin tanıtımının yapılması (AK Parti il kadın kolları 

başkanları ve İlgili kuruluşlar)

2. AK Parti Genel Merkez’de ve il teşkilatında bir proje ekibi 
oluşturulması,

3. Proje kapsamında iller düzeyinde Gönüllü Eğitim Rehberleri’nin 
verecekleri katkılarla ilgili açık ve net rol tanımlarının yapılması,

4. Muhtarlar, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve yerel yöneticilerinin 
katılımıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,

5. Gönüllü Eğitim Rehberleri, eğitimciler ve proje çalışanları 
tarafından yapılan ev ziyaretleri ile hedef grupların 
bilgilendirilmesi,

6. Açık Öğretim Liseleri bulunan yerleşimlerde, mahalle düzeyinde 
İlköğretim ve/veya ortaokul mezunu kız çocuklarının ve kadınların 
tespit edilmesi, 

Eğitim hayalin
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gerçek olsun

37



7. İlde yerel yönetimler, İlgili müdürlükler ve ilçe milli eğitim 
müdürlüklerince afiş, ilan ve yerel medya aracılığı ile duyuruların 
yapılarak, hedef kitlenin projeden haberdar edilmesi,

8. Tespit edilen kız çocuklarının ve  kadınların Açık Öğretim 
Liselerine kayıtlarının yapılması (Gönüllü Eğitim Rehberleri’nin 
desteği ile), 

9. Okula kayıtları yapılan kız çocuklarının ve  kadınların uygulama 
deneyimi edinebilecekleri (laboratuvar, işletme vb.) ve kişisel 
gelişimlerinin destekleneceği eğitim olanaklarının sunulması,
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10. Kız çocukları ve kadınların talepleri doğrultusunda genel 
akademik derslerle ilgili kursların açılamasına aracı olunması, 
(Matematik, Türkçe, Kimya, Fizik İngilizce vb.)

11. Rehberlik hizmetlerini de içeren bir izleme-değerlendirme sistemi 
kurarak hedef grubun devamsızlığını önlemek ve eğitiminde 
başarıya ulaşılmasının sağlanması,

12. 23 İlde var olan Olgunlaşma Enstitüleri’ne hedef kitlenin 
erişiminin sağlanması, 

13. Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı kapsamında Batı 
Avrupa ülkelerindeki eğitimleri yarıda kalmış olan Türk kız 
çocukları ve kadınların eğitimlerine devam etmesi sağlanarak 
Türkçe dil düzeylerinin ve Türk kültürü ile ilgili bilgilerinin 
geliştirilmesi,

14. Kadınların çeşitli alanlarda beceri kazanmalarını sağlamak ve bu 
becerileri gelir elde edebilecekleri bir fırsata dönüştürmeleri için 
işbirliği ortamlarının tesis edilmesi,

15. Açık Öğretim Liselerine kayıtların artırılması, daha çekici hale 
getirilmesi için iletişim ve bilgilendirme kampanyalarının 
düzenlenmesi,

16. Gönüllü Eğitim Rehberleri’nin, diğer akranlarına deneyim bilgi ve 
birikimlerini aktarmasının sağlanması,

17. Proje süresince hedef kitlenin okul başarısı ve okula devam 
durumları izleme ve değerlendirme yapılarak, üç aylık ve yıllık 
değerlendirme için rapor hazırlanmasıdır. 

Kız çocukları ve Kadınlar; 

Kaç yaşında olursanız olun  
ister 30, ister 40,  ister 50  
yeter ki isteyin…

“

Eğitim hayalin
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10. GÖNÜLLÜ EĞİTİM 
REHBERLERİʹNİN PROJE 
KAPSAMINDA ROLLERİ

 � Yaşadığı bölgedeki Açık Öğretim Liselerini öğrenir ve özellikleri 
hakkında bilgi edinir.

 � Meslek kuruluşları, İŞKUR, özel sektör vb. kuruluşlarla görüşerek; 
güncel ve küresel anlamda ihtiyaç duyulan ve duyulabilecek 
meslekler ve iş tanımları hakkında bilgi edinip, bilgilerini günceller.

 � Yaşadığı bölgede eğitimi yarım kalmış kız çocuklarını ve kadınları 
Açık Öğretim Liseleri ve Olgunlaşma Enstitüleri konusunda 
bilgilendirir ve yönlendirir. 
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 � Açık Öğretim Liselerine kayıt yapmak isteyenlerin (alanlarına 
göre) sayılarının tespitine yardımcı olur.

 � Okulda eğitim verilen alanların durumu ile kadının ilgi ve ihtiyaçları 
doğrultusunda seçeceği alan/meslek için kadına danışmanlık 
hizmeti verir ya da mesleki danışmanlık hizmet vermek üzere ilgili 
kişi ve kuruluşlarla iletişim kurmasını sağlar. 

 � Kayıt işlemlerine yardım eder 

 � Eğitim için gerekli olan kırtasiye vb. eğitim materyallerinin 
sağlanması için destek olur.

Eğitim hayalin

www.neredekalmistik.net

gerçek olsun

41



 � Kendi bilgi ve deneyiminden yola çıkarak kişisel gelişimlerine katkı 
için iletişim, liderlik vb. konularda yönlendirme yapar.

 � Amaca yönelik/ mesleki eğitim aldığı alanda da kullanabilecek 
şekilde bilgisayar ve internet kullanımı gibi çağdaş bilişim 
teknolojileri konusunda danışmanlık hizmeti verir. 

 � İletişim araçlarını kullanıp yazılı ve görsel medyada projenin 
tanıtımı ve görünürlüğünü artırır.

 � Eğitimi yarım kalmış kız çocuklarına ve kadınlara yönelik kayıt, 
duyuru, eğitim araç, gereçlerinin sağlanması, aile ve ilgili kişilerle 
görüşme vb. konularda yönlendirme ve danışmanlık yapar.

 � 81 ilde ihtiyaç hissedilen derslerle ilgili kursların açılmasını sağlar.

 � Hedef kitlenin potansiyel ihtiyaç ve önceliklerine göre yerel ve 
ulusal kaynakları harekete geçirir.

 � Mesleki beceri kurslarında beceri edinme, kendi işini kurma, 
girişimcilik gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri verip toplumda 
farkındalık yaratır.

 � Hedef kitlenin hangi okul konularına ve hangi kariyerlere 
yönlendirebilecekleri konusunda doğru adımlar atabilmelerine 
danışmanlık yapar.

 � Hedef kitlenin okul başarısı ve okula devam durumlarını takip edip 
raporlar.

Haydi Kadınlar; 

Eğitimde fırsat eşitliğini yakalayın,  
gelin kaydınızı yaptırın… “
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11. GÖNÜLLÜ EĞİTİM REHBERLERİ 
İÇİN ETKİLİ İLETİŞİM 
STRATEJİLERİNE ÖRNEKLER

 � Kız çocukları ve kadınların Açık Öğretim Liseleri ve Olgunlaşma 
Enstitülerine yönlendirilmeleri konusunda yazılı ve görsel 
mecralarda duyurular yapılarak daha fazla kadının ve genç kızın 
bilgi ve beceriye erişimi sağlanabilir.

 � Kız çocukları ve kadınların hangi okul branşına ve hangi 
kariyerlere yönlendirebilecekleri konusunda doğru adımlar 
atabilmelerine destek verilebilir.

 � Valiliklere ve belediyelere ait eğitim salonları vb. alanlar 
kullanılarak projenin tanıtımı sağlanabilir.

 � Muhtarlar ile görüşüp mahallede bilgilendirme çalışmalarına 
destek olmaları sağlanabilir.

 � Yerel iletişim araçları kullanılarak projenin tanıtımı, görünürlüğü 
sağlanıp daha fazla kız çocukların ve kadınların mesleki eğitime 
katılımı sağlanabilir.

 � Yerel televizyonlarda mesleki eğitim almış örnek oluşturan 
kadınlarla programlar düzenlenebilir.

Eğitim hayalin
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12. BEKLENEN SONUÇLAR
 � Proje eş zamanlı olarak 81 ilde başlatıldı.

 � Dört yıl devam etmesi planlanan bu projede, her yıl 10.000 kız 
çocuğu ve kadına, Olgunlaşma Enstitüsü Programı aracılığı ile 
her yıl 1000 kız çocuğu ve kadına, Batı Avrupa ülkelerinde ise 
yaklaşık 1500 kız çocuğu ve kadına, toplamda 12.500 kız çocuğu ve 
kadına destek verildi. Açık Öğretim Liselerinden mezun olanların 
mezun oldukları ya da yakın / ilgili alanlarda istihdam olanaklarına 
kavuşmalarına destek sağlandı. 
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 � Yerel kaynaklar harekete geçirildi.

 � İş birliği ve ortak çalışma kapsamında bir sinerji yaratıldı.

 � Daha fazla kız çocuğu ve kadının yaşamına dokunularak, kadınların 
güçlenmesine katkı sağlandı.

 � Belirli bir alanda uzmanlığı olan kadınların diğer akranlarına 
deneyim bilgi ve birikimlerini aktarmasına destek sağlandı.

 � İnsan kaynaklarının ülke ihtiyaçları doğrultusunda daha etkin 
kullanılmasına aracı olundu.

Kız çocukları ve Kadınlar!

Diğer kız çocuklarına ve kadınlara 
rol modeli olun! 

Komşunuz sizi örnek alsın! 
“
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13. SONSÖZ
Bir ülkenin kalkınması ve çağı yakalayabilmesi için en önemli 
etkenlerden biri eğitimdir. Bu nedenle eğitim fırsat eşitliğinin teminatı 
aynı zamanda kalkınma yolunda en önemli sacayağından biridir.  Eğitim 
alanında evrensel değerlere sahip olan toplumlar sosyal, kültürel ve 
ekonomik alanlarda birçok sorunlarını çözüp insani gelişme göstergeleri 
bakımında en üst düzeyde yer almaktadırlar. Bu toplumlarda bireyler 
kökenlerine veya cinsiyetlerine bakılmaksızın eşit imkânlar dâhilinde 
eğitim alabilmektedir.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması sadece okullarda değil, okul 
dışındaki etmenlerle de -ailenin kültürü, gelir düzeyi, yaşanılan 
coğrafya, bölgesel farklılıklar kamusal yatırımlar- yakından ilgilidir. Bu 
nedenle eğitim ve istihdam yaşamındaki destek mekanizmaları gerçek 
eşitliğin ve zihniyet değişikliğinin sağlanmasında hem kaynaklar hem 
de uygulamalar açısından önemlidir. Bu kaynakların etkin ve yerinde 
kullanılması sosyal devlet olmanın gereğidir. 

Türkiye’nin demografik yapısı itibarıyla kız çocuğu ve kadınlara eğitim 
ve istihdam olanakları oluşturularak bilgi toplumuna dönüşebilmesi 
için önünde önemli fırsatlar bulunmaktadır. 

Kız çocukları ne kadar uzun süre eğitim alabiliyorsa, bir ulusun 
beşeri, sosyal, kültürel sermayesi ve ekonomik gelişme göstergeleri 
bir o kadar daha yükselmektedir.  Eğitim fırsat eşitliği açısından 
değerlendirildiğinde eğitimi yarım kalmış kız çocukları ve kadınların; 
Açık Öğretim Liselerine ve Olgunlaşma Enstitü Programlarına 
yönlendirilerek eğitimlerini tamamlamaları, beceri kazanmaları 
ve istihdam edilmeleri kendi gelecekleri ve yetiştirecekleri nesiller 
açısından önemlidir. Bu bağlamda “Nerede Kalmıştık…” 
Projesi’nin çıkış noktası “her bireyin eğitim görme hakkı vardır” ilkesi 
doğrultusunda daha fazla kız çocuğu ve kadının yaşamına dokunup 
onların güçlenmesine, ülkenin insan kaynaklarının daha etkin ve verimli 
kullanılmasına katkı sağlamaktır.  
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Kız çocukları ve kadınların kendi 
kültürel ve manevi değerlerinin küresel 
bilgi ve ticari pazarlarla birleştirme 
çabaları güçlendirilmeli ve bunun 
sürdürülebilir kılınması için de sürekli 
eğitim/öğretim desteği verilmelidir.

“
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EK 1: 3 AYLIK İZLEME FORMATI
NEREDE KALMIŞTIK PROJESİ 
3 AYLIK İZLEME FORMATI

Ait Olduğu Dönem:

İlin Adı:

Düzenleyenin Adı Soyadı:

1. Gönüllü Eğitim Rehberleri’nin Faaliyetlerini Belirtiniz? 
(Birden fazla kutuyu işaretleyebilirsiniz).

Duyuru

Toplantı

Yönlendirme

Ulaşım desteği

Eğitim (bizzat eğitim veren ya da hizmet sağlayan)

Malzeme desteği (kırtasiye, kitap, çanta vb.)

Diğer ( açıklayınız………………….)
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2. Kesin Başvuru Yaptıranlara İlişkin  
Aşağıdaki Tabloyu Doldurunuz.

Tablo 1: Program ve Katılımcı Sayısını Belirtiniz. (Milli Eğitim Bakan-
lığı’na kesin başvuru yaptıranların sayısı yazılacak)

Proje Aşamaları Program Kayıt Yaptıranların Sayısı

1.Aşama

Açık Öğretim Lisesi

Mesleki Açık Öğretim 
Lisesi

Açık Öğretim  
İmam Hatip Lisesi

2. Aşama Olgunlaşma  
Enstitüleri

3. Aşama Açık Öğretim Lisesi Batı 
Avrupa Programı (BAP)

TOPLAM
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3. Gönüllü Eğitim Rehberleri’nin Tanıtım Toplantılarına İlişkin 
Çalışmaları Belirtiniz.

Tablo 2: Toplantılara İlişkin Bilgiler

Tarih Toplantı Yeri Katılımcı Sayısı Okul Kayıt Kararı 
Alınan Kişi Sayısı

4. Gönüllü Eğitim Rehberleri’nin Hane Ziyaretlerine İlişkin 
Çalışmalarını Belirtiniz.

Tablo 3: Hane Ziyaretlerine İlişkin Bilgiler

 Tarih Ziyaret Edilen Hane Sayısı Okul Kayıt Kararı  
Alan Kişi Sayısı
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5. Kız Çocukları ve Kadınların Yarım Kalan Eğitimleri’nin 
Tamamlanması Projesine İlişkin İstatistikler

Tablo 4: Katılımcılarla İlgili Demografik Bilgiler 

Sıra
No

Adı 
Soyadı Yaşı Medeni 

Durumu
Çocuk 
Sayısı

Önceki 
Öğrenim 
Durumu

Kayıtlı Olduğu 
Okul Türü (Açık 
Öğretim Lisesi, 
Mesleki Açık 
Öğretim Lisesi, 
Açık Öğretim 
İmam Hatip 
Lisesi)
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6. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık 
Öğretim İmam Hatip Lisesi Katılımcılarına Yönelik Genel 
Akademik Dersler ile (Matematik, Türkçe, Fizik, Kimya 
İngilizce vb.) İlgili Kurslar Açıldı Mı? 

EVET                                                         HAYIR 

7. Cevabınız Evet İse Aşağıdaki Tabloyu Doldurunuz.

Tablo 5:  Halk Eğitim Merkezleri/Diğer Merkezlerde Açılan Genel 
Akademik Dersler 

 Sıra   
 No

Kursun Yeri Kurs Türü 
(Matematik, 
Türkçe vb.)*

Kayıt Olan 
Katılımcı 
Sayısı

Devam Eden 
Katılımcı Sayısı

*Bir kişi birden çok kursa katılsa bile her kurs katılımcısı ayrı ayrı bu tabloda gösterilecektir.
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7. Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip 
Lisesi Kapsamında  Yüz Yüze Eğitim Alan Kişi ve Alan 
Sayısını Belirtiniz? (hangi alanlarda kaç kişinin eğitim aldığı) 

Kişi Sayısı……………

Alan Sayısı……………..

Alan Sayısı……………..

8. Olgunlaşma Enstitüleri Programı Kapsamında Yapılanları 
Özetleyiniz.

1. Batı Avrupa Programı Kapsamında Yapılanları Özetleyiniz.

2. Proje Kapsamında 3 Ayın Değerlendirilmesini Özetleyiniz.

a. Olumlu Gelişmeler:

b. Sorunlar ve Çözüm Önerileri:

3. Varsa Katılımcılara İlişkin Örnek Başarı Öykülerini Paylaşınız.
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