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Türgi kõrgharidussüsteemi struktuur

Secondary Education (4 aastat)
Lise Diplomasi/ Anadolu Lisesi Diplomasi 

Vocational/Technical Secondary Education (4 aastat)
Meslek / Tenik Lisesi Diplomasi

YGS-LYS Examination

Associate´s Degree
Önlisans (2 aaastat)

Bachelor
Lisans (4 aastat)
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Master (1,5-2 aastat)
Yüksek Lisans

Doctor of Philosophy (3-4 aastat)
Doktora



Üldine administreerimine

Kõrghariduse administreerimise, koordineerimise ning planeerimise 
pädev asutus Türgis on Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, YÖK 
(The Council of Higher Education). 

- Koordineerib ülikoolide rahastamist 
- Kehtestab üldised nõuded kõrghariduse õppekavadele
- Kehtestab koostöös ülikoolidega õppekohtade arvu kõrghariduse 

õppekavadel

Nõuandev kogu Üniversitelerarasi Kurul Başkanlığı, ÜAK (The Inter-
University Council) koosneb kõikide ülikoolide esindajatest (rektoritest) –
kehtestab üldised nõuded akadeemilistele ametikohtadele ning 
doktoritöödele, tegeleb välisriigis saadud kõrghariduse kolmanda astme 
kvalifikatsioonide hindamise ja tunnustamisega jne.   



Kvaliteedihindamine ja akrediteerimine

Kvaliteedi hindamise pädev asutus Türgis on YÖK, kes kehtestab 
õppekavadele vajalikud kvaliteedinõuded ning teostab järelvalvet. 
Ülikoolid peavad uute õppekavade avamise YÖKiga kooskõlastama. 
Õpet võib läbi viia vaid nendel õppekavadel, mis on YÖKi poolt heaks 
kiidetud. 

2005. a loodi YÖKi koosseisus täiendav kvaliteedi hindamise asutus The 
Commission of Academic Assessment & Quality Improvement
(YÖDEK) 

YÖDEK on välja töötanud täiendava kvaliteedihindamise protseduuri 
ning vastavad regulatsioonid ning juhendid ülikoolidele.  Süsteemi 
rakendamine Türgis algas 2006. a, ülikoolid kohustuvad kord aastas 
esitama pädevale asutusele (YÖK/YÖDEK) endapoolse kvaliteedi 
sisehindamise raporti.



YÖK andmebaas Türgis tunnustatud ülikoolidest

www.yok.gov.tr



Kvalifikatsiooniraamistik (NQF) - õpiväljundite põhine

2006 alustati kvalifikatsiooniraamistiku välja töötamist.
2010 sai kvalifikatsiooniraamistik YÖKi poolse kooskõlastuse.
2012 algas rakendamine kõrgkoolides (õppekavade muutmine õpiväljundite põhiseks, 

vastavalt kehtestatud kvalifikatsiooniraamistikule), protsess alles algusjärgus.  

www.tyyc.yok.gov.tr



Juurdepääs kõrgharidusele

Juurdepääsuks kõrgharidusele Türgis on vajalik üldkeskhariduse 
või kutsekeskhariduse kvalifikatsioon ning tsentraliseeritud 
juurdepääsu eksami sooritamine. 

Kvalifikatsioonid: Lise Diplomasi 
Anadolu Lisesi Diplomasi
Meslek Lisesi Diplomasi
Teknik Lisesi Diplomasi 
Imam-Hatip Lisesi Diplomasi

Lõputunnistused väljastab Türgi haridusministeerium.

Sooritatud kõrgharidusele juurdepääsueksam:
1981-2009  ÖSS eksam
alates 2010 YGS-LYS eksam

Eksamitunnistuse väljastab ÖSYM.



Kõrgharidust andvad õppeasutused

Riiklikud ülikoolid (Devlet Üniversiteler) – 102
- Tehnoloogia instituudid (Yüksek Teknoloji Enstitüsü) – 2

- Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Autonoomsed, rektori nimetab ametisse Türgi president YÖKi ettepanekul. 
Vanim ülikool on Istanbul Üniversitesi, asutatud 1453

Eristaatusega ülikoolid (Özel Statülü Devlet Üniversiteler) - 2
- Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi
- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Eraülikoolid (Vakif Üniversiteler) – 72 
Loodud alates 1986, u. 5% tudengite koguarvust õpib eraülikoolides. Enamikes 

eraülikoolides on õppekeeleks inglise keel. 

Sõjaväelised kõrgkoolid (Askeri Yükseköğretim Kurumları) – 5+1

Rakenduslikud kõrgkoolid (Meslek Yüksek Okulu) – kuuluvad enamasti 
ülikoolide koosseisu (õpe toimub kõrghariduse lühitsükli õppekavade alusel), 
tegutseb ka 7 rakenduslikku erakõrgkooli. 



Õppetöö ja ainepunktide süsteem

Õppetöö
Õppeaasta (september/oktoober kuni juuni) jaguneb kaheks 

semestriks – sügissemester ja kevadsemester, võimalik ka 
suvesemester (individuaalne, oleneb ülikoolist)

Ainepunktisüsteem
YÖKi poolne otsus (11.03.2005) kohustas kõrgkoole alates 2005/2006 

õ/a välja antud haridusdokumentidel näitama õppetöö mahtu ka 
ECTS ainepunktides ning väljastama soovijatele diplomi lisana ka 
Diploma Supplement, vastavalt Euroopa Komisjoni, Euroopa 
Nõukogu ja UNESCO/CEPES poolt välja töötatud vormile.  

Hetkel on enamikes ülikoolides paralleelselt kasutusel nii kohalik 
ainepunktisüsteem (Kredı) kui ka ECTS.

Puudub täpne ning ühene vaste Türgi ainepunktide ning ECTS 
ainepunktide vahel, erineb ülikooliti.



Õppetasemed ja õppetöö maht 

Kvalifikatsioon Nominaalne
õppeaeg

Õppetöö maht 
(Kredı)

Õppetöö maht 
(ECTS)

Önlisans
Associate´s Degree

2 aastat 64 120

Lisans
Bachelor

4 aastat 120-170 240

Yüksek Lisans
Master (ilma lõputööta)

1,5 aastat 30 90

Yüksek Lisans
Master (lõputööga)

2 aastat 21 120

Doktora
Doctor of Philosophy

3-4 aastat 21 180-240



Hindamissüsteem

Kõrghariduses puudub üleriigiline ühtne hindamissüsteem 

- Enamasti 100-palli süsteem. Madalaima positiivne hinne erineb ülikooliti 
ja õppetasemeti (Tavaliselt vahemikus 40-70% maksimaalsest 
võimalikust)

- Läbitud ainete keskmine hinne (GPA) arvutatakse 4-palli süsteemis.

- Kvalifikatsiooni saamiseks nõutava madalaima GPA tase on reguleeritud, 
erineb vastavalt ülikoolidele ja õppeastmetele. 

Lisans tasemel GPA nõue tavaliselt vähemalt 2,0/4,0
Yüksek Lisans tasemel GPA nõue tavaliselt vähemalt 2,5/4,0  



Levinum hindamissüsteem

Hinne Protsendid GPA Kirjeldus

AA 90-100% 4,00 Excellent

BA 85-89% 3,50 Very Good

BB 80-84% 3,00 Good

CB 75-79% 2,50 Above Average

CC 70-74% 2,00 Average

DC 65-69% 1,50 Below Average

DD 60-64% 1,00 Pass

FD 50-59 0,50 Poor

FF 00-49% 0,00 Very Poor



Önlisans (Associate´s Degree)

Kvalifikatsioon: Önlisans (Associate´s Degree)

Õpingute alustamise tingimus: Lise Diplomasi  
Anadolu Lisesi Diplomasi
Meslek/Teknik Lisesi Diplomasi
Imam-Hatip Lisesi Diplomasi 

+ kõrgharidusele juurdepääsu võimaldav YGS-LYS* eksam
kuni 2010 ÖSS eksam

Nominaalaeg: 2 aastat

Õppetöö maht: min. 64 Türgi kõrgharidussüsteemi ainepunkti (kredı) 
120 ECTS ainepuntki 

*Lühitsükli õpingutele juurdepääsuks Türgis piisab kaheosalise YGS-LYS eksami 
YGS osa sooritamisest teatud punktisummale (140,00-179,999). 

Lühitsükli õpinguid arvestatakse Türgis osana Lisans õppekava täitmisel. 

Õpingud toimuvad enemasti ülikooli koosseisu kuuluvas rakendusliku 
kõrghariduse üksuses (Meslek Yüksek Okulu), diplomi ning akadeemilise 
õiendi väljastab ülikool.



Önlisans



Akadeemiline õiend



Önlisans



Diplomi teine pool



Akadeemiline õiend



Lisans (Bachelor)

Kvalifikatsioonid: Lisans (Bachelor)
Lisans Derecesi (Bachelor´s Degree)

Õpingute alustamise tingimus: Lise Diplomasi  
Anadolu Lisesi Diplomasi
Meslek/Teknik Lisesi Diplomasi
Imam-Hatip Lisesi Diplomasi 

+ kõrgharidusele juurdepääsu võimaldav YGS-LYS eksam
kuni 2010 ÖSS eksam, mille sooritamine on 

tõendatud pädeva asutuse ÖSYM poolt väljastatud eksamitunnistusega.

Nominaalaeg: 4 aastat

Õppetöö maht: 120-170 Türgi kõrgharidussüsteemi ainepunkti (kredı) 
240 ECTS ainepuntki 

Diplomitel puudub riiklik standard. Koos diplomiga väljastatakse akadeemiline õiend 
– Transcript ja/või Diploma Supplement.

Alates 2003 kehtib Türgis seadus, mille kohaselt kvalifikatsioon Lisans võib 
võimaldada juurdepääsu doktoriõppele. Kvalifikatsioon Lisans vastab 
bakalaureusekraadile Eesti kehtivas haridussüsteemis ning võimaldab 
juurdepääsu magistriõppele. 



Lisans/ Bachelor´s Degree



Diplomi teine külg



Diploma Supplement



Õppetöö maht vaid ECTS ainepunktides



Lisans



Diplomi teine külg



Väljavõte Diploma Supplement´ist

178 309

Õppekava maht on 140 Türgi 
kõrgharidussüsteemi 
ainepunkti (240 ECTS) 
http://www.msgsu.edu.tr/

Ainepunkte on antud 
mitmekordselt, ka siis kui 
ainekursus on sooritatud 
negatiivse tulemusega.

Teatud ainekursuste eest on 
antud vaid ECTS ainepunkte.



Akadeemiline õiend, 



Akadeemiline õiend

Akadeemilisel õiendil on täidetud 
õppekava mahuks märgitud 140 
Türgi kõrgharidussüsteemi 
ainepunkti (kredı)



Lisans/ Bachelor of Arts



Diplomi teine külg



Akadeemilne õiend

NB! Õppetöö maht näidatud vaid Türgi    kõrgharidussüsteemi ainepunktides 



Esialgne kinnitus/Graduation Certificate



Akadeemiline õiend

ECTS ainepunkte kokku: 221 (?)



Yüksek Lisans (Master)

Kvalifikatsioon: Yüksek Lisans (Master)

Õpingute alustamise tingimus: Lisans

Nominaalaeg: 1,5 aastat ilma lõputööta 
2 aastat lõputööga (Tez)

Õppetöö maht: 21-30 Türgi kõrgharidussüsteemi ainepunkti (kredı) 
90-120 ECTS ainepuntki 

Master-õppe alustamiseks sooritada üleriigiline OSYM poolt korraldatav 
vastuvõtueksam Selection Examination for Academic Personnel and 
Graduate Studies (ALES-eksam), mille tulemused kehtivad 3 aastat. 
Minimaalne vastuvõtuks vajalik punktisumma on enamasti 55/100.

Välisriigis õpingute jätkamiseks ALES-eksamit sooritada ei ole vaja.

Õppekava sisaldab mitmeid kohustuslikke aineid (näit. lõputöö, seminar, 
erikursused), mille eest reeglina Türgi kõrgharidussüsteemi ainepunkte ei 
anta (ECTS ainepunkte antakse) kuid mille läbimine on õppekava täitmiseks 
kohustuslik.  



Yüksek Lisans/ Master of Arts



Diplomi teine külg



Akadeemilne õiend 

• Magistritöö eest on antud 
3x30 ECTS ainepunkti, 
kokku maht 110 ECTSi?

• Türgi 
kõrgharidussüsteemi 
ainepunkte magistritöö 
eest antud ei ole



Diploma Supplement



Yüksek Lisans/ Master of Arts



Diplomi teine külg 



Akadeemiline õiend



Esialgne kinnitus Yüksek Lisans



Akadeemiline õiend



Esialgne kinnitus Yüksek Lisans



Doktora/Doctor of Philosophy (PhD)

Kvalifikatsioon: Dokora (Doctor of Philosophy)
Doktora Derecesi

Õpingute alustamise tingimus: Yüksek Lisans

Nominaalaeg: 3-4 aastat

Õppetöö maht: min. 21 Türgi kõrgharidussüsteemi ainepunkti (kredı) 
180-240 ECTS ainepuntki 

PhD-õppe alustamiseks tuleb sooritada üleriigiline OSYM poolt korraldatav 
vastuvõtueksam Selection Examination for Academic Personnel and 
Graduate Studies (ALES-eksam), mille tulemused kehtivad 3 aastat. 
Minimaalne vastuvõtuks vajalik punktisumma on enamasti 70/100. 
Eksamit võib sooritada ka kvalifikatsiooni Lisans baasil.

Välisriigis õpingute jätkamiseks ALES-eksamit sooritada ei ole vaja.

Õppekava sisaldab kohustuslikke ainekursuseid, taseme eksamit (doctoral
qualifying examination) ning dissertatsiooni.



Doktora (PhD)



Doktora (PhD)



Hindamiseks ja tunnustamiseks 
vajalikud dokumendid

Diplom või esialgne kinnitus Graduation Certificate, millel selge viide, et 
õppekava on täidetud ning kvalifikatsioon antud.

Akadeemiline õiend - Transcript ja/või Diploma Supplement, mis tõendab 
õppekava täitmist. 

Tunnustamiseks Eestis tuleb esitada kõik dokumendid, mis on saadud 
ülemastme keskhariduse (Lise Diplomasi/Anadolu Lisesi Diplomasi) või 
kutsekeskhariduse (Meslek Lise Diplomasi) järgselt.

Esitatud haridusdokumentide koopiad peavad olema ametlikult kinnitatud kas
- dokumendid väljastanud õppeasutuse poolt
- apostilliga
- notari poolt

Haridusdokumentide tõlge (eesti, inglise või vene keelde) kui dokumendid on 
väljastatud vaid türgikeelsetena.

Türgi ülikoolid saadavad haridusdokumendi omaniku soovil akadeemilise 
õiendi otse ka vastuvõtvale kõrgkoolile.  



Lingid

The Council for Higher Education
www.yok.gov.tr (türgi keeles)

The Inter-University Council
www.uak.gov.tr (türgi keeles)

National Qualifications Framework
www.tyyc.yok.gov.tr (türgi ja inglise keeles)

Bologna protsess Türgis
www.bologna.yok.gov.tr/ (türgi ja inglise keeles) 


