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Keskharidus Türgis alates 2005

Põhiharidus 4 a.
Basic Education

İlköğretim Diploması 

Üldkeskharidus 4 a.
General High School

Lise Diplomasi
Anadolu Lisesi Diplomasi

Kutsekeskharidus 4 a.
Vocational/Technical High School

Meslek Lisesi Diplomsi
Teknik Lisesi Diplomasi

Religioosne 
kutsekeskharidus 4 a. 

Imam-Hatip Lisesi Diplomasi

Kõrgharidusele juurdepääsu võimaldav tsentraliseeritud eksam 
kuni  2010 ÖSS-Examination/ alates 2010 YGS-LYS Examination/ alates 2018 YKS-Examination

Associate´s
Degree 2 a.

Önlisans
Kõrgharidus

Ettevalmistav aasta 1 a.

Algharidus 4 a.
Basic Education



Keskhariduse üldine struktuur

2005-2012 8+4
kokku 12 klassi

8 klassi põhiharidust

Kohustuslik ja tasuta

3 klassi keskharidust

1997-2005 8+3
kokku 11 klassi

2012 - ….. 4+4+4
kokku 12 klassi

8 klassi põhiharidust

Kohustuslik ja tasuta

4 klassi keskharidust

4 klassi algharidust

4 klassi põhiharidust

4 klassi keskharidust

Kohustuslik ja tasuta

TEOG juurdepääsueksam*

Eksam ilmselt 
kaotatakse/asendatakse 2018



Üldkeskharidus

Kvalifikatsioon: Lise Diplomasi

Nominaalne õppeaeg: alates 2005/2006 õ/a 4 aastat (klassid IX-XII)
kuni 2004/2005 õ/a 3 aastat (klassid IX-XI)

Teatud tüüpi süvaõppega keskkoolides (Fen Lisesi, Sosyal Bilimer Lisesi) 
eelneb keskhariduse õppekavale 1 ettevalmistav (Hazırlık) aasta, mis on 
mõeldud võõrkeele (enamasti inglise keel) süvaõppeks ja mis lisandub 
õppeajale.

Õppeasutus: Lisesi (keskkool)

Haridusdokumendi väljastab: Milli Eğitim Bakanlığı (Türgi 
haridusministeerium). Hinnetelehte koos lõputunnistusega ei väljastata. 
Hinneteleht tuleb eraldi tellida õppeasutusest, kus õpingud toimusid. 
Lõputunnistus väljastatakse türgikeelsena. 

Õppekava: keskhariduse esimese aasta (IX klass) õppekava on kõigile 
ühetaoline.  Alates X klassist on võimalik valida sobiv õppesuund:

• loodusteadused/reaalained
• türgi keel ja kirjandus ning matemaatika
• sotsiaalteadused
• võõrkeeled
• kunst



Hinne Protsendid Kirjeldus Kirjeldus

5 85-100% Pekiyi Väga hea

4 70-84% Iyi Hea

3 55-69% Orta Rahuldav

2 45-54% Geçer Piisav

1 25-44% Zayif/
Noksan

Nõrk/
Puudulik

0 0-24% Pek Zayif/
Pek Noksan

Väga nõrk/
Väga puudulik

Hindamissüsteem keskhariduses

NB muudatused



Lise Diplomasi, 2001  

Enne 2005 a. väljastatud lõputunnistused on enamasti käsitsi täidetud 



Hinneteleht, väljastatud õppeasutuse poolt



Lise Diplomasi, 2011



Lise Diplomasi, 2011 tõlge



Hinneteleht



Lise Diplomasi 4+1 aastat, 2012



Hinneteleht



Üldkeskharidus

Kvalifikatsioon: Anadolu Lisesi Diplomasi

Nominaalne õppeaeg: alates 2005/2006 õ/a 4 aastat (klassid IX-XII)
kuni 2004/2005 õ/a 3+1 aastat (klassid IX-XI)

Õppeasutus: Anadolu Lisesi (Anatoolia tüüpi keskkool)
Anatoolia tüüpi keskkoolides eelnes kuni 2004/2005 keskhariduse õppekavale 

reeglina 1 ettevalmistav (Hazırlık) aasta, mis on mõeldud võõrkeele 
(enamasti inglise keel) süvaõppeks ja mis lisandub õppeajale. 

Alates 2005/2006 ei ole ettevalmistava aasta nõue enam reegel.

Haridusdokumendi väljastab: Milli Eğitim Bakanlığı (Türgi 
Haridusministeerium). Hinnetelehte koos lõputunnistusega ei väljastata. 
Hinneteleht tuleb eraldi tellida õppeasutusest, kus õpingud toimusid. 
Lõputunnistus väljastatakse türgikeelsena. 

Õppekava: inglise keele süvaõpe, osa õppekavast läbitakse võõrkeeles (enamasti 
inglise keeles).

Keskhariduse esimese aasta (IX klass) õppekava on kõigile ühetaoline.  Alates X 
klassist on võimalik valida sobiv õppesuund:

• loodusteadused/reaalained
• türgi keel ja kirjandus ning matemaatika
• sotsiaalteadused
• võõrkeeled
• kunst



Anadolu Lisesi Diplomasi, 2005



Hinneteleht



Anadolu Lisesi Diplomasi, 2013



Hinneteleht



Hinneteleht



Juurdepääs kõrgharidusele Türgis

Juurdepääs kõrgharidusele on Türgis piiratud (numerus clausus), 
vaid u. 1/3 soovijatest on võimalik jätkata õpinguid 
kõrghariduse tasemel. 

Juurdepääsueksameid korraldab ja vastavaid eksamitunnistusi 
väljastab Türgi pädev asutus Öğrenci Seçme Yerleştirme 
Merkezi, ÖSYM (Student Selection and Placement Center).

1981-2009 ÖSS-eksam (Ögrenci Seçme Sınavı)
alates 2010 YGS-LYS eksam (Yükseköğretime Geçiş Sınavı-

Lisans Yerleştirme Sınavları 



Ögrenci Seçme Sınavı, ÖSS eksam

Tsentraliseeritud kõrgharidusele juurdepääsueksamit ÖSS hakati Türgis läbi 
viima 1981.

1999. a reformiti varem kehtinud kaheosalist eksamisüsteemi. Eksam muutus 
üheosaliseks, koosnedes erineva valdkonna (matemaatika, türgi keel, 
loodusteadused, sotsiaalteadused ja võõrkeel) 180 küsimusest, millele tuli 
vastata 3 tunni jooksul. 

Tulemus: Positiivne, kõrgharidusele juurdepääsu võimaldav tulemus võis eri 
aastatel olla erinev, sõltudes nii ülikoolist kui ka õppekavast, kus oli soov 
õpinguid jätkata. Keskmine tulemus, mis võimaldas juurdepääsu soovitud 
eriala Lisans õppekavale oli ligikaudu 120,000.

Sooritatud eksam oli kõrgharidusele juurdepääsuks kehtiv 1 aasta. 

Eksamitunnistuse vorm on korduvalt muutunud.

Kõrgharidusele juurdepääsuks Eestis tuleb tõendada, et Türgis 
kõrgharidusele juurdepääsu võimaldav eksam on sooritatud. 
Varem sooritatud eksameid uuesti tegema ei pea – tähtis, et isikul 
on olnud juurdepääs kõrgharidusele.



2002 – ÖSYS, Sonuç Belgesi

Eksamil saadud tulemus
152,810

On võimaldanud jätkata 
õpinguid kõrghariduse 

õppekaval ülikoolis
Işık Üniversitesi



ÖSS Sonuçlari, 2005 



ÖSS Sonuç Belgesi, 2008

2006. a muutus juurdepääsueksam taas kaheosaliseks, ÖSS1 ja ÖSS2, kus ÖSS2 
küsimused olid vastavalt valdkonnale, milles sooviti õpinguid jätkata. Lõplikus 
eksamitulemuses võeti arvesse ka keskkoolis saadud hindeid (keskmist hinnet).



ÖSS 2008, tõlge



YGS-LYS eksam 

YGS-LYS eksam võeti kasutusele 2010.  

Eksam on kaheosaline, YGS (Transition to Higher Education Exam) eksam toimub 
aprillis ning LYS (Undergraduate Placement Exam) toimub juunis. 

YGS-eksam koosneb 120 küsimusest eri valdkondadest (türgi keel, matemaatika, 
sotsiaalteadused, loodusteadused).

Näiteks: 2013 YGS eksam koosnes: 15 küsimust türgi keelest, 12 geograafiast, 8 
filosoofiast, 5 religiooniõpetusest, 40 matemaatikast, 14 füüsikast, 13 keemiast, 
13 bioloogiast.

Tulemus vahemikus vähemalt 140,000-179,000/ 500,000 võimaldab soovijatele otse 
juurdepääsu Türgi kõrghariduse lühitsükli (Önlisans) õppekavadele. 

Tulemus vähemalt 140,000 võimaldab juurdepääsu LYS eksamile. 

LYS-eksam koosneb 5 eri valdkoda jaotatud küsimustest ja ülesannetest, valdkond 
valitakse vastavalt erialale, milles on soov õpinguid jätkata. 

Tulemus arvestatakse kokku eelnevalt YGS eksamil (40%) ning LYS eksamil (60%) 
saadud punktidest, arvesse võetakse ka keskkooli lõputunnistuse keskmist hinnet. 
Sooritatud eksami tulemus on kõrgharidusele juurdepääsuks kehtiv 1 aasta. 

Positiivne, kõrgharidusele juurdepääsu võimaldav tulemus on eri aastatel 
erinev, sõltudes nii ülikoolist kui ka õppekavast, kus oli soov õpinguid 
jätkata. Keskmine tulemus, mis võimaldab juurdepääsu soovitud eriala 
Lisans õppekavale on ligikaudu 180,000.



2012 YGS-LYS Sonuçlari



Eksamitulemuste kontroll ÖSYM andmebaasist

https://sonuc.osym.gov.tr/BelgeKontrol.aspx





Hindamiseks esitatavad dokumendid

Juurdepääsuks kõrgharidusele tuleb esitada järgmised dolumendid: 

• Üldkeskharidust või kutsekeskharidust tõendava lõputunnistuse 
koopia, väljastatuna Türgi haridusministeeriumi (Milli Eğitim
Bakanlığı) poolt.

• Lõputunnistuse tõlge eesti, inglise või vene keelde.
• Hinneteleht (Transcript) kogu (kutse)keskhariduse õppekava läbimise 

kohta (3-4 aastat), väljastatuna õppeasutuse poolt.
• Tunnistus kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate tsentraliseeritud 

eksamite sooritamise kohta, väljastatuma OSYM poolt.
• Koopia kvalifikatsiooni omaniku isikut tõendavast dokumendist 

NB! Kui eksamitunnistus on esitatud selliselt, et dokumendil on 
näha kontrollkood (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu), mis võimaldab 
kontrollida dokumendi autentsust, piisab kui esitada 
eksamitulemuse väljatrükk. 
Kui tunnistusel kontrollkood puudub, peab eksamitunnistuse 
koopia olema kinnitatud pädeva asutuse (ÖSYM) poolt.  


