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Sütun 
1. Yaygın eğitim faaliyetinin açık adı: Bu bölüme hangi yaygın eğitim faaliyeti yapılmış ise faaliyetin adı 
tam olarak 
yazılacaktır. Örneğin; mesleki eğitim kursları, yabancı dil kursları, el sanatları, seramik, resim kursları, sağlık ve 
zirai kurslar vb. 
 
2. Yaygın eğitim faaliyetlerinin çeşidi ve niteliği nedir?   

Kurslar ve özel dersler: Konu-merkezli yaygın eğitim faaliyetleridir ve herhangi bir alanda uzmanlaşmış 
kişi/kişiler tarafından verilebilir.  Kurs birden fazla mekanda gerçekleştirilebilir. Örneğin; halk eğitim, mesleki eğitim 
kursları, yabancı dil kursları, kurum/kuruluş tarafından verilen mesleki eğitim kursları, sağlık ve zirai kurslar vb. 
kurum/kuruluşlarda ya da dışında ücreti kurum/kuruluş tarafından karşılanan ya da karşılanmayan,  çalışma 
saatleri içinde ya da dışında gerçekleşen iş bağlantılı kurslardır. Bir konferans ya da kongre sırasında verilen, sınıf 
ortamında yapılan oturumlar. “Ders”, “seminer”  ya da  “atölye çalışmaları” vb. şeklinde adlandırılabilen bu 
oturumlar, eğer uygulamasız eğitim amaçlı ise işle ilgili kurslara dahil edilir. Yaygın eğitim faaliyeti, kurslar ve özel 
dersler ise (1) kodu yazılacaktır. 
 
 Seminerler: Konferanslar ya da kongreler sırasında verilen ve “atölye”, “seminer” ya da “eğitsel çalışma” 
isimlerini taşıyabilen, teorik eğitim ile uygulamalı eğitimi birleştiren oturumlar bu kapsama dahildir. Yaygın eğitim 
faaliyeti seminerler ise (2) kodu yazılacaktır. 
 
 İşbaşında rehberli temel eğitim: Bu eğitim,  öğretici gözetiminde, kurum/kuruluşlarda verilen ve  işle ilgili 
araç gereçlerin kullanılmasıyla gerçekleşen planlı ve uygulamalı bir süreçtir. Kurum/kuruluş tarafından, işe yeni 
başlamış, birimler arasında geçiş yapmış, tekrar işe alınmış ve mevsimlik/geçici personel dahil olmak üzere, 
personelin iş ortamına uyum sağlaması için organize edilen eğitimdir. Bu eğitimler, kurum/kuruluş organizasyon 
yapısı, işletim prosedürleri vb. hakkındaki genel eğitimlerin yanı sıra, güvenlik ve sağlık risklerine ve çalışma 
uygulamalarına yönelik özel eğitimleri kapsayabilir.  
Dikkat: Örgün Eğitim ve Yaygın Eğitim altında birleştirilmiş (teorik-uygulamalı) kurslar altında yer alan tüm çıraklık 
eğitimleri, kurum/kuruluşlarda ya da iş yeri dışında, kurum/kuruluş tarafından ödenen ya da ödenmeyen, iş zamanı 
içinde yada dışında üstlenilen meslek bağlantılı kurslar,  işbaşında rehberli temel eğitim olarak kabul edilmez.  
Yaygın eğitim faaliyeti yukarıdaki tanıma uygun işbaşında rehberli temel eğitim ise  (3) kodu yazılacaktır. 
 
3.          Yaygın eğitim faaliyetinin kime verildiği sorgulanmaktadır. Kurum içi eğitim (çalışana) verildi ise (1), Kurum 
dışına eğitim verildi ise (2) kodu bu sütuna yazılacaktır. 
 
4.            Yaygın eğitim faaliyetini veren kurum: Yaygın eğitim faaliyetini kurumun kendisi düzenlemiş ise 
kutucuğa (1) kodu, başka bir kurum ile ortaklaşa düzenlenmiş ise kutucuğa (2) kodu yazılacaktır.  Hangi kurum 
ağırlıklı olarak organizasyona katkı sağladı ise o kurumun adı açık olarak yazılacaktır. Yaygın eğitim faaliyetini   
başka bir kurum düzenlemiş ise kutucuğa (3) kodu yazılarak, kurumun adı açık olarak yazılacaktır. 
 
5. Yaygın eğitim faaliyetinin başlama tarihi: Sütun 1’de verilen yaygın eğitim faaliyetinin başladığı tarih; 
gün/ay/yıl olarak yazılacaktır. 2012 yılında başlayıp 2013 yılında biten faaliyetler alınacaktır. 
 
6. Yaygın eğitim faaliyetinin bitiş tarihi: Sütun 2’de başlama tarihi verilen yaygın eğitim faaliyetinin bittiği 
tarih; gün/ay/yıl olarak yazılacaktır. Bu sütunda yaygın eğitim faaliyetinin bitiş tarihi olarak 2013 yılı dikkate 
alınacaktır. Bitişi 2014 yılına uzayan yaygın eğitim faaliyetleri bu soru kağıdında kapsanmayacaktır. 
 
7. Yaygın eğitim faaliyetinin toplam süresi (saat) : Yaygın eğitim faaliyetinin toplam kaç saat sürdüğü 
yazılacaktır.  
 

Tanım: 
Yaygın eğitim, “örgün eğitim tanımına tam olarak uymayan, organize ve sürekliliği olan tüm faaliyetler” olarak tanımlanmaktadır. 
Yaygın eğitim, eğitim kurumları bünyesinde verilebileceği gibi eğitim kurumları dışında da verilebilmektedir ve yaş sınırlaması yoktur. 
Bu tür faaliyetler yetişkin okur-yazarlığı, okulu terk etmiş çocuklar için temel eğitim, çalışma yetenekleri ve genel kültür gibi 
programları kapsamaktadır. Yaygın eğitim programlarında örgün eğitim gibi “merdiven” sistemini (kademeli eğitimi) takip etme 
zorunluluğu yoktur. Bu tür programlar farklı sürelerde gerçekleştirilebilir. Örneğin, bölgesel kurslar, el sanatları, el dokumacılığı, 
giyim, seramik, resim, moda tasarımcılığı, sürücü kursları, özel dershaneler, kuaförlük ile  kümes hayvanları yetiştiriciliği  gibi tarım ve 
hayvancılık ile ilgili kurslar, metal işleme, kalıpçılık, mobilya döşemeciliği vb. kurslar bu kapsama girmektedir. Seminerler, atölye 
çalışmaları, kurum/kuruluşlarda verilen mesleki eğitim kursları ve hizmetiçi eğitimler de bu kapsam içerisindedir. 
 
Önemli Not:  

 Soru kağıdında yer alan sorulara yönelik açıklamalar, sütun numarasına göre aşağıda verilmektedir. 

 Sütun 1’de sorulan “Yaygın eğitim faaliyetinin açık adı” her yaygın eğitim faaliyeti için satırlara ayrı ayrı kaydedilecektir.  

 Yalnızca yurt içinde düzenlenen yaygın eğitim faaliyetleri kapsama dahildir.  

 Her kurum/kuruluş sadece kendi düzenlediği, organize ettiği yaygın eğitim faaliyetlerini yazacaktır. 

 Başka bir kurum/kuruluşun düzenlediği faaliyetlere katılımcı gönderilmiş ise bu faaliyetler yazılmayacaktır.  

 Yaygın eğitim faaliyeti olarak; 2012 yılında başlayıp 2013 yılında bitenler ya da 2013 yılında başlayıp 2013 yılında bitenler 
kapsanacaktır. Bitiş tarihi 2014 yılına devredenler bu yıl için dikkate alınmayacaktır. 



8. Yaygın eğitim faaliyetinin yapıldığı il: Yaygın eğitim faaliyetinin gerçekleştirildiği il adı yazılacaktır. 
 
9-11. Yaygın eğitim faaliyetine başvuran kursiyer sayısı: Yaygın eğitim faaliyetine başlama tarihi itibari ile 
kaç kursiyerin 
başvurduğu cinsiyet bazında yazılacaktır. 
 
12-14. Yaygın eğitim faaliyetine katılan kursiyer sayısı: Yaygın eğitim faaliyeti başladıktan sonra faaliyete kaç 
kursiyerin katıldığı (devam ettiği) cinsiyet bazında yazılacaktır. 
 
15-17. Yaygın eğitim faaliyetini bitiren kursiyer sayısı:  Yaygın eğitim faaliyetini bitiren kursiyer sayısı cinsiyet 
bazında ilgili sütunlara yazılacaktır. 
 
18-35. Bitiren kursiyerlerin eğitim durumuna göre sayısı: Yaygın eğitim faaliyetini bitiren kursiyerlerin eğitim 

durumlarına göre sayıları ilgili sütunlara yazılacaktır.  
 
36-45. Bitiren kursiyerlerin yaş gruplarına göre sayısı: Yaygın eğitim faaliyetini bitiren kursiyerlerin yaş 
gruplarına göre sayıları ilgili sütunlara yazılacaktır. 
 
46-48. Yaygın eğitim faaliyetini veren eğitici/uzman/öğretmen sayısı: Yaygın eğitim faaliyetini veren 
eğitici/uzman/öğretmen sayısı cinsiyet bazında ilgili sütunlara yazılacaktır. 
 
49.  Yaygın eğitim faaliyeti sonunda sertifika ya da katılım belgesi verilme durumu: Yaygın eğitim 
faaliyeti sonunda kursiyerlere bir belge verilip verilmediği sorulmaktadır. Kursiyerlere sertifika verilmiş ise (1), 
katılım belgesi verilmiş ise (2),  hiçbir belge verilmemiş ise (3) kodu bu sütuna yazılacaktır. 
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TÜİK BÖLGE 

MÜDÜRLÜKLERİ  

TÜİK BÖLGE 

MÜDÜRLÜKLERİNE 

BAĞLI İLLER 

TELEFON 
TÜİK BÖLGE 

MÜDÜRLÜKLERİ  

TÜİK BÖLGE 

MÜDÜRLÜKLERİNE 

BAĞLI İLLER 

TELEFON 

Adana Mersin 
0 322 457 

65 56 - 457 
65 24 

Kars Ağrı, Iğdır, Ardahan 
0 474 223 

26 02 

Ankara   Ankara 
0 312 481 

94 00 
Kastamonu Çankırı, Sinop 

0 366 215 
50 92 

Antalya Isparta, Burdur 
0 242 243 
45 60 - 66 

Kayseri Sivas, Yozgat 
0 352 233 
42 32 - 33 

Balıkesir Çanakkale 
0 266 244 

99 45 
Kocaeli 

Düzce, Sakarya, 
Bolu, Yalova 

0 262 321 
52 86 

Bursa Eskişehir, Bilecik 
0 224 361 

75 25 
Konya Karaman 

0 332 353 
25 60  / 

130 

Denizli Aydın, Muğla 
0 258 266 

65 22 
Malatya 

Elazığ, Bingöl, 
Tunceli 

0 422 323 
30 41 

Diyarbakır Şanlıurfa 
0 412 223 

80 24 
Manisa Kütahya, Afyon, Uşak 

0 236 232 
85 00 

Edirne Tekirdağ, Kırklareli 
0 284 225 

31 47 
Nevşehir 

Aksaray, Niğde, 
Kırşehir, Kırıkkale  

0 384 212 
82 23 

Erzurum Erzincan, Bayburt 
0 442 235 

20 15 
Samsun 

Tokat, Çorum, 
Amasya 

0 362 431 
25 08 

Gaziantep Adıyaman, Kilis 
0 342 336 

94 00 
Siirt 

Mardin, Şırnak, 
Batman 

0 484 223 
49 00   

 

Hatay 
Kahramanmaraş, 
Osmaniye 

0 326 216 
00 77 – 

210 00 77 
Trabzon 

Giresun, Ordu, Rize, 
Artvin, Gümüşhane 

0 462 321 
57 49 / 50 

İstanbul  İstanbul 
0 212 258 

66 26 
Van Bitlis, Muş, Hakkari 

0 432 214 
25 11                                                                                                                                                         

0 432 215 
20 56  

İzmir  İzmir 
0 232 483 

14 54 
Zonguldak Karabük, Bartın 

0 372 253 
79 70 

 

 


