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ÇEŞİTLİ KURSLARIN SORUNLARI 

 

Konu 1   : Çeşitli kurslarda (2/3) asil görevli eğitimci bulundurma zorunluluğu kaldırılmalıdır. 
Gerekçe : Örgün Eğitim Kurumlarında (özellikle okullarda) olması gerektiğine inandığımız kurumlarda 
(2/3) asil görevli eğitimci bulundurma zorunluluğu çeşitli kursların yapısı gereği yüksek bir standarttır. 
Çeşitli kursların pek çoğu yılın sadece bazı aylarında kursiyer kaydı yapabilen, bazen sadece yılın bir kaç ayı 
eğitim yapabilen, aylarca eğitim yapmadan boş kalan kurumlarımız mevcuttur. Böyle bir zorunluluğun 
bulunması kurumlar için ağır yükler oluşturmaktadır. Bu nedenle kurumlarda (2/3) asil görevli eğitimci 
bulundurma zorunluluğu “Çeşitli kurslardan” kaldırılması için gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılması 
gerekmektedir. 
 

Konu 2  : Uzaktan öğretim kurs programlarının çeşitli kurslarda kullanılabilmesine ve ayrıca mevcut 

programların da ihtiyaca göre bazı bölümlerinin internet veya uzaktan öğretim ile de yapılmasına izin 

verilmelidir. 
Gerekçe  : Günümüz koşullarında eğitim öğretimde internet ve uzaktan öğretimden yararlanmak bir 
zorunluluk olmuştur. İnternet ve uzaktan öğretim imkanından çeşitli kursların da faydalanması 
gerekmektedir. Bunun için yeterli kriterleri yerine getiren çeşitli kursların internet tabanlı veya uzaktan 
öğretim programını uygulayabilmesi bir ihtiyaçtır. Nasıl ki daha önce (HBÖGM) modül programlarının  
kurslarda kullanımına genel müdürlüğün onayı ile izin verilmişti, benzer uygulamanın bu programlarda da 
yapılmasını beklemekteyiz. 
 

Konu 3 : Müfredat programlarında eğitime katılacak kursiyer eğitim seviyesi (bazı programlar hariç) ilkokul 

seviyesine düşürülmelidir. 
Gerekçe: Şu anda kurumlarımızda uygulanmakta olan aynı içerik ve isimde olan iki farklı kuruma ait olan 
programlardan biri olan HBÖGM modül programında okur yazar olmak yeterliyken, TTK onaylı programda 
ise lise mezuniyet şartı gibi bir yeterlilik istenmektedir.  
Bu nedenle kurumlarımızda uygulanan programlardaki kursiyerin eğitim seviyeleri, Hayat Boyu Öğretim 
Genel Müdürlüğü modül seviyelerine göre düzenlenmeli, genel olarak da ilkokul eğitim seviyesi kabul 
edilmelidir.  
 

Konu 4 : Müfredat programlarının süreleri çok uzun olan programların süreleri kısaltılmalı ve/veya bu 

programlarda kursiyerler seviye tespit sınavı ile alınabilmelidir. Daha önce alınmış bir yeterlilik oranına göre 

kursiyerin alacağı eğitim süresi ¼ oranına kadar düşülmelidir. 
Gerekçe: Bazı eğitim programlarının eğitim süreleri çok uzun olduğu için uygulamada sorunlar 
yaşanmaktadır. Programlara meslek lisesi, meslek yüksekokulu, üniversite öğrenci veya mezunları 
eksikliklerini gidermek veya kendilerini yenilemek amacıyla katılabilmekte ancak; bu programlar içerik 
olarak tercih edilen program olmasına rağmen seviye uzunluğundan dolayı kursiyerler tarafından tercih 
edilememektedir. Bu nedenle programlar işlevsel hale getirilmelidir. 
Bilgisayar ve yabancı dil programlarında olduğu gibi önceden bilgi edinmiş kursiyer seviye sınavı sonucuna 
göre eğitime alınabilmelidir. Bu şekilde eğitim programların süreleri dörtte bir oranına kadar 
kısaltılabilmesine imkan verilecek düzenlenmenin yapılması gerekmektedir. 
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Konu 5 : Çeşitli kurslarda verilen belgelerin kalitesinin artırılması amacıyla kurs bitirme sınavları çeşitli 

kurslar ve HBÖGM kurumlarının (İşkur ve belediye kursları dahil) açmış olduğu kurslar ile birlikte ve 

merkezi olarak yapılmadır. 
Gerekçe: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel  bütün kurslarının Milli Eğitim Müdürlüklerince 
ortaklaşa (TEOG sınavı gibi) yapılmaması, kurslarca verilen eğitimlerin kalitesinde ve sınavların 
ciddiyetinde kuşku uyandırmaktadır. Bu nedenle ortak soru bankası ile kurs bitirme sınavlarının ortak 
yapılması gerekmektedir. Ancak sadece çeşitli kursları kapsayacak bir merkezi sınav kursiyerlerin HBÖGM  
veya diğer kolay belgelendirilme yapan kurumlara yönlendirilmesine neden olacağı için yapılacak ortak 
sınavlar kesinlikle tüm kurumları kapsamalı ve az iki ayda bir yapılmalıdır. 
 

Konu 6 : Bilgisayar eğitimi yapan kurslara teorik derslik olmamalı, uygulama dersliği kontenjan 

belirlemede kullanılan 7 m3/kişi kriteri düşürülmelidir. 
Gerekçe: Bilgisayar Kurs Grubunda Teorik derslik zorunlu olmamalı,  isteğe bağlı kullanılmalıdır. 
Uygulama dersliği yeterli olmalıdır. Çünkü bilgisayar eğitimlerinde hem teorik hem de uygulama dersliği 
ihtiyacı artık kalmamıştır Eğitimde kullanılmayan atıl bir derslik olan teorik derslik kaynak israfıdır, 
uygulama dersliği yeterlidir.  
Uygulama dersliğinin kontenjanını belirlemede kullanılan 7 m3/kişi hesabı yüksek bir kriterdir. Çünkü 

günümüz bilgisayarları eksi yıllardaki gibi değil, boyutları ciddi oranlarda küçülmüş, digital ekran ya da 

dizüstü bilgisayarlar ile eğitim verilmektedir. Bu nedenle uygulama dersliklerine teorik dersliklerin 

kontenjan hesabındakine benzer  (3,5 -4,5 m3 gibi ) bir hesapla kontenjan verilmesinin uygun olacağı 

düşünülmektedir. 

 

Konu 7 :Bir uygulama dersliği için yalnızca beş program izni sınırı olmamalıdır.  
Gerekçe:Bir uygulama dersliği için yalnızca beş program izni getirilmesi kursların  farklı program açmasını 
ve kendisini  yenilemesini kısıtlamaktadır. Kurumlar her izin aldıkları programda düzenli periyotlarla grup 
açmaları söz konusu olmamakta, bazen ihtiyaç olduğunda grup açabilmektedirler.Bu nedenle yönetmelikteki 
bu sınırlama    kaldırılmalıdır. 
 

Konu 8 : Kurumlara uygulanan cezalar makul ölçülere çekilmeli,  özel öğretim kurumlarında kurum türüne 

göre cezalar farklı kategoride değerlendirilmelidir.  
Gerekçe: Kurumlara verilen cezalar çok yüksek seviyededir. Para cezaları mali açıdan büyük kurumlar olan 
okullar gibi kurumlar için çok önemli olmasa da çeşitli kurslar için bu cezalar çok yüksek cezalardır. Cirosu 
5-10-50 milyon TL olan kurumlar ile cirosu 20-30 bin TL olan kurumların aynı miktarda ceza olmamalıdır. 
 

Konu 9:Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 7.maddesinde kurum adıyla ilgili düzenlemede bir  

değişiklik yapılmalıdır.  
Gerekçe: Şu anda Yönetmeliği’nin 7.maddesinde;  “ Kurumlar; tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve 
işlemlerinde sadece kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatında yer alan kurum adını kullanır.” 
ifadesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini önermekteyiz. 
  
“Kurumlar; tüm resmi yazışmalarında tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde kurum açma izni 

ile işyeri açma ve çalışma ruhsatında kurum ve şirket adını da kullanır.” 
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