TÜRKİYE
ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ
TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI
Akreditasyon: (Accreditation)
Bir eğitim kuruluşunun akademik standartlarının dış bir merci, birlik veya sınav organı veya daha üst
bir eğitim kuruluşu tarafından tanınması ve kabul edilmesi. Örneğin; bir kurs üzerine tanınan bir
standardın konması böylece başarıyla tamamlama durumunda alınan sertifikanın daha sonraki bir
zamanda aynı veya farklı bir eğitim kurumunda ileri bir nitelik olarak kabul görmesi. (Üniversite
Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenen eğitimlerin standartları kurulması planlanan Sürekli
Eğitim Merkezleri Birliği tarafından belirlenecektir.)
Asenkron uzaktan eğitim:
Bir uzaktan eğitim programında eğitmen ve katılımcının ayrı zaman ve mekanları kullanarak
birbirinden bağımsız etkileşime girmesi hali. Örneğin e-posta, tele-seminer, eğitim portalı gibi
ortamlar.
Belge:
Eğitim programlarına katılanlara verilen katılım belgesi, sertifika vs. gibi kişinin programı
tamamladığını gösteren evrak. Sürekli Eğitim Merkezlerinde her programın sonunda programın
niteliğine göre tanımlanmış belgelerden biri verilir. Dört saatin üzerindeki programlarda verilen
belgenin üzerinde katılımcının eğitim programının kaç saatine katıldığı belirtilir ve programın
%20‟sinden fazlasına katılmayan kişilere programın sonunda verilmesi öngörülen belge verilmez.
Belgeleme: (Certification)
Yetkili kurumun eğitim programlarına katılan kişilere katılım belgesi, sertifika vs. gibi kişinin
programı tamamladığını gösteren belge verilmesi süreci.
Derece: (Degree)
Akademik eğitim sürecinde tanımlanmış her bir kademenin sonunda kazanılan sıfat.
Diploma:
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu‟nun kendisi veya yetkili kıldığı kurumlar tarafından
belirlenmiş koşulları yerine getiren bireylere eğitim sürecinin sonunda verilen ve belirli bir akademik
dereceye karşılık gelen resmi belge.
E-öğrenme: (e-learning, electronic learning)
Çeşitli teknolojilerin (internet, kurumsal intranet gibi iletişim ağları, CD-ROM, cep telefonu vs.)
kullanılarak eğitimsel bilgilerin ve alıştırma materyallerinin kullanıcılara senkron veya asenkron

olarak ulaştırılmasıdır. E-öğrenme, görsel ve işitsel öğelerle zenginleştirilmiş eğitimsel içerikleri ve
bunları destekleyen çeşitli testleri sunabilen, konu ile ilgili gerekli bilgilere ulaşımı kolaylaştırabilen
ve en önemlisi etkileşimli (interaktif) bir ortam sağlayabilen bir öğrenme sistemidir.
Eş zamanlı Uzaktan Eğitim: (Senkron Uzaktan Eğitim)
Uzaktan eğitimde eğitmen ve öğrencinin eş zamanlı olarak etkileşime girmesi hali.
Genel Katılıma Açık Eğitim:
Kurumlara özel tasarlanan hizmet içi eğitim programları dışında kalan eğitim programları. Sürekli
Eğitim Merkezlerinde düzenlenen genel katılıma açık olan programların süresi eğitmen ve ilgili
sürekli eğitim merkezi tarafından belirlenmekte olup katılımcıların eğitim süresinin % 80 ine devam
etmesi beklenir. Bu programları tamamlayan kişilere programın kaç saatine katıldıklarını ve varsa
yapılan sınavda aldıkları notu içeren katılım belgesi verilir.
Yetişkin / Erişkin Eğitimi: (Adult Education; Nonformal Education)
Yurttaşların çalışma gücünü artırmak, yaşam seviyesini yükseltmek, milli ve insani erdemlerini
geliştirmek amacıyla okul eğitimi dışında veya yanında yapılan ve yetişkin nüfusun ihtiyaçlarına göre
düzenlenen formel olmayan eğitimdir.
Hizmet İçi Eğitim: (Inservice Training)
Sözel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde belirli bir maaş veya ücret karşılığında işe alınmış ve
çalışmakta olan bireylerin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını amaç
edinen ve kişilerin hizmetteki verim ve etkinliklerinin arttırılmasını, gelişmeye yol açan bilgi, beceri
ve tutumların zenginleştirilmesini sağlamaya yönelik olarak yapılan eğitim etkinliği.
Karma Öğrenim: (Blended Learning)
Yüz yüze eğitim (senkron eğitim) ve asenkron eğitimin karışımıdır. Bazı etkinlikler yüz yüze
gerçekleştirilirken bazıları sanal olarak gerçekleştirilir.
Katılım Belgesi:
Kişinin bir kursa katılımını tasdik eden ancak akademik geçerliliği olmayan belge. Genel katılıma açık
veya kurumlara özel olarak düzenlenen eğitimlerin %80‟inden fazlasına
katılarak tamamlayan kişilere verilir. Katılım belgesinde kişilerin eğitime devam ettiği süre ve varsa
yapılan sınavda aldıkları not belirtilmelidir.
Katılımcı / Kursiyer:
Üniversite Sürekli Eğitim Merkezlerinden eğitim alan kişilere verilen ad. Üniversite öğrencileri ile
kursiyerlerin sahip olduğu haklar arasındaki farkları ortaya koyabilmek için kursiyer ve öğrenci
tanımları arasındaki ayrıma özen gösterilmelidir.
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Kurumlara Özel Eğitim:
Kurumların taleplerine istinaden, her bir kuruma özel tasarlanan ve yalnız o kurumun çalışanlarının
katılımı ile gerçekleştirilen eğitim programlarıdır.
Meslekî ve Teknik Kurslar :
Meslekî ve teknik eğitim görme imkânı bulamayan kişileri; hayata ve mesleğe hazırlamak, iş
alışkanlıkları kazandırmak, aktif bir üretici duruma getirmek, bir iş yerinde çalışacak veya kendi iş
yerini kuracak bilgi, beceri sahibi yapmak, bir meslek dalında çalışanları ise yeniliklere hazırlamak
için meslek kursları statüsü dışında düzenlenen kurslar.
Önceki Öğrenimi Tanıma: (APL - Accreditation of Prior Learning)
Daha önce edinilmiş olan resmi sertifika, diploma veya derecenin bir çalışmanın belirli bir veya daha
fazla bölümünden muafiyet kazanmak için kredilendirilmesi.
Önceki Deneyimlerden Öğrenileni Tanıma: (APEL - Accreditation of Prior Experiential Learning)
Daha önce edinilmiş ancak uygun sertifikalandırılmamış veya gündelik hayat deneyimlerinden
kaynaklanan öğrenimin bir çalışmanın belirli bir veya daha fazla bölümünden muafiyet verilmek için
akademik olarak tanınması süreci. Kısaca, APEL resmi eğitim kurumları dışında gerçekleşen
öğrenimin değerini tanır. Yetişkinlerin resmi olmayan yollarla edindikleri yetenek ve bilgilerini
belirlemelerini ve resmi olmayandan resmi olana transfer şeklinde öğrenim süreçlerine
yansıtmalarını sağlar.
Örgün Eğitim:
Türk Milli Eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, iki ana alt sistemden oluşur.
Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.
Yaygın Eğitim:
Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen tüm diğer eğitim faaliyetlerini kapsar.
Sertifika:
Bir eğitim kurumunun verdiği tanımlanmış sertifika programı standartlarına uygun programı kişinin
başarıyla tamamladığını gösteren belge. Bu belge Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenen
sertifika programlarının süresinin %80‟inden fazlasına katılarak tamamlayan ve programın sonunda
öngörülen bilgi sınavını geçen kişilere verilir. Sertifikalar kişilerin eğitime devam ettiği süre ve
yapılan sınavda aldıkları notu içermelidir.
Sertifika Programı:
Belli bir konuda uzmanlaşmayı sağlayan, üniversite eğitiminden sonra katılınabilecek programlardır.
İçeriği kuramdan (teoriden) çok uygulamaya yönelik olarak düzenlenir, katılımcıları iş hayatında
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doğrudan uygulama imkanı bulabilecekleri güncel ve işlevsel bilgilerle donatır. Uygulamaya dayalı
bazı sertifika programlarının süresi kısa olabilir ancak genel olarak sertifika programlarının süresi en
az 105 saat (Tezsiz Yüksek Lisans Programindan mezun olabilmek için almak gereken 10 ders; 420
saatin dörtte biri) olmalıdır. Program sonunda geçme notu öngörülen bilgi sınavı ve devamsızlık
takibi yapılmalıdır. Eğitim süresinin %80 inden fazlasına katılan ve geçme notunu sağlayan kişilere
sertifika verilir. %80 den daha az katılan kişiler eğitimin sonunda yapılan sınava giremezler, ancak bu
kişilere ve sınava girip geçme notunu sağlayamayan kişilere eğitime katıldıkları süreyi belirten
katılım belgesi verilir.
Sürekli Eğitim: (Continuing Education)
Genel olarak mesleki nitelik taşımayan eğitim programlarına verilen ad. Bireylerin çoğunlukla kendi
ilgi alanlarına yönelik olarak ve kişisel gelişime yönelik olarak katıldıkları kurslardan oluşur.
Sürekli Mesleki Eğitim: (Continuing Professional Education)
Mesleki Yaşam Boyu Öğrenim olarak da kullanılır. Temel olarak profesyonel meslek mensuplarının
kendi çalışma alanlarındaki güncel gelişmeleri takip edebilmelerini hedefleyen meslek odaklı
eğitimlerdir. Tıp çalışanlarına yönelik olarak düşünülmüş olan “Sürekli Sağlık Eğitimi” (Continuing
Health Education) gibi.
Uzaktan Eğitim: (E-learning, internete dayalı eğitim, ingl. Distance Learning)
Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim teknolojilerinin kullanılarak zaman ve mekan bağımsız
olarak insanların eğitim almalarının sağlanmasıdır. Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme
yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı
durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve
etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden
sağlandığı bir öğretim yöntemidir.
Üniversite Sürekli Eğitim Merkezi:
Yüksek Öğretim Kurumlarınca; geniş kapsamda bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik
olarak öğrenme olanaklarının, hizmetlerin ve araştırmanın –yaşam boyunca ve hayatın her alanındatoplumun ve bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminin sağlanması amacıyla paydaşlar ve dış
aktörlerle işbirliği halinde sunulmasıdır.
Yaşam Boyu Eğitim:
Yaşam boyu eğitim ile yaşam boyu öğrenme kavramları arasında fark bulunmaktadır. Yaşam boyu
öğrenme kavramında, eğitimsel gelişimiyle ilgili sorumluluk kişinin kendisine verilmektedir. İstihdam
edilebilir bireyler için kişi bir müşteri gibi eğitim ve öğretim pazarından kendi gereksinimlerine
uygun eğitimi bireysel sorumluluğunu kullanarak seçer. Yaşam boyu eğitim, mevcut eğitim sistemini
yeniden yapılandırmayı ve eğitimle ilgili olup da eğitim sisteminin dışında kalan tüm potansiyeli
geliştirmeyi amaçlayan genel bir düzenlemedir.
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Yaşam Boyu Öğrenim:
Bireylere, bilgi, beceri, tutum, davranış ve yeteneklerini sürekli olarak geliştirme, güncelleştirme ve
hayata uyumları için yaşamları boyunca sunulan öğrenim ve meslekî eğitim fırsatları.
Yaygın eğitim: (Nonformal Education)
Yaygın eğitim, örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen formel olmayan eğitim
faaliyetlerinin tümünü kapsar. Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da her hangi bir
kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri
doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve
düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim-öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerini
içerir. Yaygın eğitimde belli bir yaş sınırı yoktur. Her yaş grubu için (çocuk, genç, yetişkin v.b.) yaygın
eğitim faaliyetleri düzenlenebilir.
Yeterlilik Sertifikası:
Bir program veya kurs içeriği konusunda katılımcının belirli bir standarda eriştiğini ve bunu bir test
ya da sınav ile gösterdiğini belirleyen belge.
Yetişkin Eğitimi: (Adult Education)
Hedef grubunu herhangi bir örgün eğitim kurumunun tam zamanlı programına devam eden belli yaş
grubundaki çocuk ve gençler dışında kalan kişilerin oluşturduğu; amaçlanan eğitimin içeriği ne
olursa olsun, düzenlenirken ve uygulanırken, yetişkinlerin bireysel özelliklerinin dikkate alındığı;
kuralların esnek tutulduğu, programların içeriğini bireyin ve toplumun ihtiyaçlarının belirlediği ve
yetişkinlerin öğrenme ihtiyacı duyduğu her konuyu kapsayan eğitim yetişkin eğitimidir. Kısaca,
yetişkin eğitimi, halkın eğitim gereksinimlerini karşılamalı, onların gereksinmeleri olan bilgi ve
becerileri vermeli, deneyimlerini geliştirmeli, onların ortak sorunlarının çözümüne yardım etmelidir.
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