
آموزش 
سیستم آموزشی ترکیه شامل دو بخش اساسی می باشد؛ آموزش رسمی و آموزش غیر 
ابتدایی، آموزش متوسطه و  رسمی. آموزش رسمی؛ آموزش پیش دبستانی، آموزش 
مؤسسات آموزش عالی، آموزش غیر رسمی؛ تمام فعالیت های آموزشی که در خارج 

از آموزش رسمی و یا در کنار آموزش رسمی انجام می شود را پوشش می دهد.
موسسات آموزشی بدون نظرگرفتن زبان ، نژاد، جنسیت و مذهب برروی همه باز 
هستند. در آموزش و پرورش، هیچ امتیازی برای هیچ فرد و خانواده ای خاص، گروه 

خاص و طبقه ای ویژه وجود ندارد.
برای اینکه در ترکیه از حقوق تحصیل برخوردار شوید باید به صورت قانونی در این 

کشور اقامت داشته باشید.

اصول اساسی سیستم آموزش وپرورش ترکیه
اساسی  قانون  از حق تحصیل تحت حمایت های  تواند  نمی  ترکیه  هیچ شخصی در 
محروم شود. عالوه بر این، آموزش و پرورش به صورت رایگان در مدارس دولتی 

ارائه می شود.

اصول اساسی سیستم آموزشی ترکیه
 جهانی بودن و برابری	 
 برآورده کردن نیازهای فردی و اجتماعی	 
آزادی انتخاب	 
حق تحصیل	 
برنامه ریزی متدوام آموزشی درطول زندگی،	 
 رویکرد علمی	 

مهد کودک و مرکز مراقبت روزانه
آموزش و پرورش در ترکیه با آغاز تحصیالت زود هنگام دوران کودکی آغاز می شود که 
درمسئولیت وزارت خانواده، کاروتأمین اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش است. این 
آموزش در مراکز مهد کودک و مراکز نگهداری های روزانه برای کودکان 0 تا 36 ماهه 
ارائه می شود. ثبت نام در مهدکودک ها و مراکز نگهداری روزانه مشمول هزینه بوده و 

ثبت نام داوطلبانه انجام می شود، جنبه اجباری ندارد.

آموزش پیش دبستانی  
برای  و  کودکستانها  در  ماهه   36-66 کودکان  آموزش  منظور  به  دبستانی  پیش  آموزش 
آموزش کودکان 66-48 ماهه در مهد کودک ها که زیر نظر مؤسسات آموزش رسمی و غیر 

رسمی درمهدکودک ها و کالس های تمرینی تآسیس شده صورت می گیرد.
هزینه های تحصیلی برای کودکان بین 48 تا 66 ماه در مدارس دولتی رایگان می باشد. در 

حالیکه برای آموزش کودکان 36 تا 66 ماه در مراکز غیر دولتی مشمول هزینه می باشد.

آموزش الزامی 
آموزش الزامی در ترکیه به مدت 12 سال بوده و به سه مرحله تقسیم شده است. مرحله اول 
شامل مدرسه ابتدایی 4 ساله، مرحله دوم مدرسه متوسطه 4 ساله ومرحله سوم دبیرستان 4 

ساله است. 
در ترکیه، 12 سال تحصیل برای همه کودکان 6 تا 17 ساله ضروری است.

به صورت  دولتی  مدارس  اساسی  ازخدمات  مندی  بهره  ترکیه حق  در  واقع  کودکان  تمام 
وزارت  به  وابسته  خصوصی  مدارس  دولتی،  مدارس  بر  عالوه  باشند.  می  دارا  رایگان 
آموزش و پرورش وجود دارد. این مدارس همانند مدارس دولتی رایگان نیستند، هزینه ها 

توسط مدرسه تعیین می شوند.
یک برنامه درسی واحد در تمام مدارس ابتدایی ترکیه اجرا می شود. در دوره راهنمایی بنا 
برخواسته فرد در مدارس امام خطیب هم می توان ثبت نام کرد. موسسات آموزش متوسطه، 

نامیده می شوند، عبارتند از؛ دبیرستان های فنی و  که به عنوان دبیرستان 
دبیرستان  آناتولی،  دبیرستان های  انسانی،  دبیرستان های علوم  حرفه ای،  
های هنرهای زیبا، دبیرستان های ورزشی، دبیرستانهای آناتولی امام خطیب، 
منظوره  چند  آناتولی  های  دبیرستان  آناتولی،  ای  و حرفه  فنی  دبیرستانهای 
می  آموزش  کارشناسی  کاردانی،  کارآموزی،  که  ای  آموزش حرفه  مراکز 
و  موفقیت  مدارس  این  در  نام  ثبت  برای  مدنظر  های  مقیاس  هستند.  دهند، 

زمینه عالیق دانش آموز دردوره ابتدایی می باشد. 
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد سیستم اجرایی آموزشی، می توانید به 
www.meb.gov.tr مراجعه کنید یا می توانید با مدیریت اداره آموزش و 

پرورش در استانی که حضور دارید تماس بگیرید.
آموزش  به  نیاز  که  افرادی  برای  ای  ویژه  آموزشی  های  واحد  ترکیه،  در 
به شرایط معلولیت و ویژگی های  توجه  با  است  ایجاد شده  دارند  ای  ویژه 
ذهنی، جسمی، روانی، ویژگی های اجتماعی و نیازهای فرد به مناسب ترین 
واحدهای آموزشی سوق داده می شوند. برای اطالعات دقیق، می توانید به 

مدیریت اداره آموزش و پرورش در استان خود مراجعه کنید.

مراکز آموزش فنی و حرفه ای  
مراکز آموزش حرفه ای، که در مجموع 4 سال آموزش را دربردارد، جزو 
آموزش رسمی حساب می شوند. دانش آموزان یک روز هفته را به مدرسه 
می آیند و 5 روز در هفته آموزش عملی خود را ادامه می دهند. محدودیت 
سن برای ثبت نام وجود ندارد. ثبت نامها را می توان در طول سال به طور 
مداوم انجام داد. در طول مدت آموزش مبلغی را که نباید کمتر از 30 درصد 

حداقل حقوق پایه باشد را به عنوان حقوق دریافت می کنند.
می  باشید،  داشته  باالتر  یا  راهنمایی  دوره  از  التحصیلی  فارغ  گواهی  اگر 
توانید در دوره A1 دوره ترکی در مراکز آموزش عمومی ثبت نام کنید و 
اگر نمی توانید مدرک تحصیلی خود را ارائه دهید، می توانید با تکمیل سطح 
A1 ترکیه در مراکز آموزشی عمومی و با ثبت نام در دوره A2 می توانید به 
مرکز هم ثبت نام کنید. اگر در حال حاضر مشغول به کار هستید  می توانید 

به کار خود ادامه داده و درعین حال درآموزش کارآموزی شرکت نمایید.

 

ثبت نام
خارجی  اتباع  هویت  شماره  حاوی  که  هویتی  کارت  داشتن  دست  در  با  مدارس،  در  فرزندتان  نام  ثبت  برای 

فرزندتان  هست، می توانید مراجعه کنید.
اگر صاحب مدارکی هستید که نشان می دهد در خارج از ترکیه مدارجی از تحصیل را طی کرده اید، با مراجعه 
به مدیریت اداره آموزش و پرورش استانی که در آن اقامت دارید و مراجعه به کمیسیون ارزیابی مدارک می 
توانید برگه معادل سازی را دریافت کنید و طبق این برگه در مدرسه مورد نظر ثبت نام کنید. مثال در صورتی 
که وضعیت خود را نمی توانید  با ارائه مدرکی اثبات کنید، با مراجعه به بخش ارزیابی مدارک وزارت آموزش 
و پرورش و شرکت در امتحان تثبیت سطح این مشکل را برطرف کنید. طبق نتیجه این امتحان عملیات ثبت نام 

شما انجام می شود. 

در صورتی که مجبور به نیمه تمام گذاشتن تحصیلتان باشید، در 
صورت تمایل می توانید گواهینامه ای که مدت تحصیل و سطح 

تحصیل شما را نشان می دهد، دریافت کنید.

آموزش عالی / دانشگاه 
سازمان های آموزش عالی شامل؛ دانشگاه، دانشکده، انیستیتو، کاردانی، کنسرواتوار، مدارس فنی و حرفه ای 
و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی می باشد. برای ثبت نام در مراکز آموزش عالی، داشتن مدرک فارغ التحصیلی 
آموزش متوسطه و قبولی در امتحانات ورودی دانشگاه شرط می باشد. داوطلبانی که حق انتخاب رشته را به 
دست می آورند می توانند با انتخاب رشته بر حسب نمره کسب شده در دانشگاه مورد نظر ثبت نام کنند.   میان 
تعداد دانشجویانی که حق انتخاب رشته دارند و سهمیه ای که از طرف دانشگاه برای اتباع خارجی در نظر گرفته 
شده اختالف عددی وجود دارد، به این دلیل دقت بیشتر در انتخاب واحد شما را به هدف نزدیکتر می کند. برای 
کسب اطالعات بیشتر می توانید تعداد سهمیه های خارجی که هر سال از طرف ÖSYM تعیین می شود از 

طریق آدرس www.osym.gov.tr مراجعه کنید.
خدمات آموزش عالی از طریق دانشگاههای دولتی و دانشگاههای وقف داده می شود. در حالی که دانشگاههای 
دولتی آموزش رایگان می دهند دانشگاههای وقف ساالنه شهریه تحصیلی خود را تعیین می کنند. ولی دانشگاههای 
دولتی می توانند از اتباع خارجی شهریه دریافت کنند. برای ادامه تحصیل در ترکیه می توانید به بورس تحصیلی 
ترکیه ثبت نام کنید. برای کسب اطالعات بیشتر و مفصل در باره بورس تحصیلی در ترکیه می توانید به  آدرس 

www.turkiyeburslari.gov.tr مراجعه کنید. 



مراکز آموزش 
عمومی موسسه 
هایی هستند که 
برای افراد در 

تمامی سنین 
و درجه های 

آموزشی خدمات 
آموزشی ارائه 

می دهد. 

بورسهای ترکیه
بورسهای ترکیه ازطرف حکومت جمهوری ترکیه به دانشجویان خارجی داده می شود، منبع این بورسها 
دولت می باشد. در چهارچوب توافق دو طرفه میان پروژه هایی که در چهارچوب اتحادیه اروپا اجرا 
می شود و سازمان آموزش عالی و یا دانشجویان بین المللی که از طریق بورس دانشگاهی وارد کشور 
ترکیه شده اند، خارج از این برنامه قرار دارند. در چهارچوب بورس تحصیلی به دانشجویان؛ بورس 
ماهیانه، هزینه شهریه دانشگاه، بیمه درمانی، خوابگاه، آموزش زبان ترکی و کمک هزینه رفت و آمد 

داده می شود.
در صورتی که آموزش متوسطه را در ترکیه گذرانده اید به جای شرکت در امتحانات مرکزی باید در 
امتحانات دانشگاه که برای دانشجویان خارجی تدارک دیده شرکت کنید. بعالوه اگر مختص شما سیستم 
سنجش وجود نداشته باشد می توانید به طور شخصی به دانشگاهها مراجعه کرده ثبت نام کنید. در حین 
ثبت نام مدارک مختلفی از قبیل گذشته تحصیلی شما استرداد خواهد شد. برای اطالع بیشتر از نوع این 

مدارک و مراحل ثبت نام می توانید به آدرس www.yok.gov.tr مراجعه کنید.
اگر در ترکیه با اقامت حمایت موقت به سر می برید می توانید در مراکز زبان ترکی در دانشگاهها و یا 
در برنامه های آموزشی زبان شرکت کنید. در این برنامه ها برای انتقال از کالسی به کالس دیگر و در 

صورت نداشتن مدارکی که نشان دهنده معادل باشد باید در امتحان جامع شرکت کنید.  

کارشناسی ارشد و دکترا
ترکیه همانند تمام حوزه های آموزشی، در حوزه آکادمیک هم برای شما فرصت های بسیاری 
برای  درخواست  روز  به  روز  شد  دریافت  لیسانس  مدرک  اینکه  از  بعد  کند.  می  عرضه 
مسئله و  این  آوردن  جا  به  در  ترکیه  بیشتر می شود.  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  تحصیالت 

کیفیت آموزش جزو کشورهای پیشرو در این زمینه می باشد.
ابتدا رشته و  بعد از اتمام درجه لیسانس برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد باید 
دانشگاه شرایط  و  نکنید که هر رشته  فراموش  کنید.  انتخاب  دانشگاه مورد نظر خودتان را 
پذیرش خاص خود را دارد. اگر چه از لحاظ رشته و شرایط پذیرش بین دانشگاهها فرق وجود 
 ALES (,دارد ولی برای مقطع کارشناسی ارشد  و دکتری نمره قبولی درامتحانات پایه مانند

GRE و غیره( ضروری می باشد. 

امتحانات  و  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  امتحانات ورودی  در زمینه شرایط  بیشتر  اطالعات  برای کسب 
جامع می توانید به آدرس اینترنتی www.osym.gov.tr مراجعه کنید و یا می توانید به قسمت امور دانشجویی 

دانشگاه مد نظر مراجعه فرمایید.
اگر مقطع لیسانس را در خارج از ترکیه گذرانده اید، قبل از ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد باید مدرک لیسانس 
خود را معادل سازی کنید. همین منوال برای مقطع دکتری نیز صادق است، یعنی باید مدرک کارشناسی ارشد را 

معادل سازی کنید.
معادل سازی مدرک های فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس که خارج از ترکیه اخذ شده از طرف سازمان آموزش 
عالی انجام می شود. گرفتن اینگونه معادل سازی مدارک همانگونه که در ثبت نام دانشگاهی شما سودمند است در 
مرحله کار و استخدام شما نیز موثر خواهد بود. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد انجام چگونگی معادل سازی 

و مدارک مورد نیاز می توانید به بخش واحد معادل سازی از آدرس www.yok.gov.tr مراجعه کنید.
معادل سازی مدرک های فوق دیپلم، لیسانس و کارشناسی ارشد که خارج از ترکیه اخذ شده از طرف سازمان 
آموزش عالی انجام می شود. گرفتن اینگونه معادل سازی مدارک همانگونه که در ثبت نام دانشگاهی شما سودمند 
است در مرحله کار و استخدام شما نیز موثر خواهد بود. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد انجام چگونگی معادل 

سازی و مدارک مورد نیاز می توانید به بخش واحد معادل سازی به  آدرس www.yok.gov.tr مراجعه کنید.

آموزش از راه دور
کسانی که تحصیالت رسمی خود را به پایان نرسانده اند در صورت تمایل می توانند به منظور به پایان رساندن دوره 
اجباری آموزش متوسطه در مراکز آموزش از راه دور ثبت نام کنند. اگر شما نیز در این شرایط هستید با مراجعه به 
آموزش و پرورش استان مورد نظر و گرفتن برگه معادل سازی به مدیریت مرکز آموزش عمومی مراجعه کرده و ثبت 

نام کنید. واحدهای آموزش از راه دور در پایین آورده شده است؛
مدارس راهنمایی آموزش از راه دور؛ فارغ التحصیالن ابتدایی و کسانی که در این مقطع ترک تحصیل 	 

کرده اند، می توانند در این مدارس تحصیالت ابتدایی خود را به پایان برسانند.
دوره 	  و  کرده  تمام  را  ابتدایی  آموزش  که  کسانی  برای  مدارس  این  دور؛  راه  از  آموزش  دبیرستان 

راهنمایی را نیمه تمام گذاشته اند امکان ادامه تحصیل را فراهم می کند. کسانی که در خارج از کشور 
تحصیل کرده اند با نشان دادن سطح تحصیلشان در مدرک معادل سازی می توانند در دبیرستان های 

آموزش از راه دور ثبت نام کنند. 
دبیرستان از راه دور امام خطیب؛ کسانی که آموزش ابتدایی را تمام کرده و کسانی که دوران راهنمایی 	 

را ادامه نداده اند و همچنین فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی نیز می توانند مراجعه نمایند. 
مدارس فنی و حرفه ای از راه دور؛ این مدارس برای شهروندانی که حداقل آموزش ابتدایی را تمام 	 

کرده اند آموزش از راه دور ارائه می دهند و یا در صورت نیاز آموزش حضوری را هم ارائه می 
دهند، به این ترتیب دانشجویان را برای شغل آینده شان آماده می کند. اتباع خارجی در ترکیه نیز می 

توانند به این مدارس مراجعه نمایند. 

افرادی که تحصیالت رسمی را تمام نکرده اند اگر 
بخواهند ممکن است برای تکمیل تحصیالت اجباری 

متوسطه خود می توانند در مراکز آموزش از راه دور 
ثبت نام کنند،

دانشگاههای آموزش از راه دور
در صورتی که در ترکیه می خواهید درمقطع کاردانی و کارشناسی تحصیل کنید ولی 
به دالیلی نمی توانید از آموزش رسمی بهره مند شوید، در این صورت در چهارچوب 
فرصت برابر برای آموزش در دانشگاههای مختلف در رشته های معین و محدود می 
توانید در برنامه آموزش از راه دور ثبت نام کنید.موقع تمام کردن آموزش از راه دور 

صاحب مدرک تحصیلی همطراز با آموزش رسمی خواهید شد.
در بین برنامه های آموزش از راه دور رایج ترین روش توسط دانشگاه آناتولی انجام 
می شود. برای کسب اطالعات در زمینه اینکه کدام رشته ها در آموزش از راه دور 
 www.aof.edu.tr آدرس  به  توانید  آن ها می  پذیرش  باشند و شرایط  موجود می 

مراجعه کنید.

مراکز آموزش عمومی 
مراکز آموزش عمومی موسسه هایی هستند که برای افراد در تمامی سنین 

و درجه های آموزشی خدمات آموزشی ارائه می دهد.  در این مراکز باالتر 
1000 برنامه آموزشی ارائه می شود. در بین اینها آموزش زبان ترکی، 

زبانهای خارجی، کسب حرفه، ورزش، اجرای نمایش بیشتر از همه رواج 
دارد. برای پیوستن به این آموزش ها که تقریبا در تمام نقاط ترکیه به طور 
رایگان تنظیم می شوند مراجعه شما به نزدیکترین مدیریت مراکز آموزش 
عمومی واقع در استان محل سکونت خود و ارائه درخواستتان کافی است.  


