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Açık Eğitim: Öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim
araçlarıyla yapılan bir eğitim türüdür.
Açık Öğretim: Açık Öğretim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi,
İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi bünyesinde
faaliyetlerini sürdüren bir birimdir. Örgün eğitime devam
etme imkânı olmayan kişiler bu sayede üniversite tahsili
yapabilmektedir. AÖF öğrencileri sınavlara ikamet ettikleri
ilçe sınırları dâhilindeki orta öğretim kurumlarında girerler.
Akademik Danışman: Bir yüksekokulun öğretim üyeleri
arasından seçilen ve öğrencilere sadece akademik konularda
yardımcı olan ve akıl veren kişi.
Akademik Takvim: Yükseköğretim Kurumlarının, bir eğitim-
öğretim yılı içerisinde yapacağı tüm aktivitelerin (başvuru,
kayıt, sınav vb.) zamana bağlı olarak gösterildiği plan.
Akademik Yarıyıl: Akademik yıl bir eğitim yılını(iki sömestr),
akademik yarıyıl bir eğitim dönemini kapsar. (Her bir yarı
dönem için akademik yarıyıl denir.)
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Akreditasyon / Muadelet belgesi: Ulusal anlamda kabul
görmüş mesleki kuruluşlar veya bölgesel denklik kuruluşları
tarafından kolejlerin ve üniversitelerin onaylanması.
ALES(Akademik Personel Ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
Sınavı): Lisans programını bitirdikten sonra eğitimine devam
etmek isteyen öğrencilerin Yüksek Lisans veya Doktora
programlarına başvurabilmek için girmek zorunda oldukları
bir sınavdır. Türkiye'de, bir lisansüstü eğitimi programında
öğrenim görmek; ya da yükseköğretim kurumlarında öğretim
görevlisi, okutman, araştırma görevlisi kadrolarına
atanabilmek için ALES'e girmek ve başarılı olmak
gerekmektedir.
Amfi: Öğrencilerin veya dinleyicilerin oturacakları sıraları
arkaya doğru basamaklı olarak yükselen büyük dersliktir.
Ders anlatıcı ve ders tahtası aşağıda, tiyatroya benzer
yapıdır.
Ana Bilim Dalı: Üniversitelerde bölümlerin alt bilim veya
uzmanlık dalları. (ÖR: Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim
Dalı)
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Akreditasyon / Muadelet belgesi: Ulusal anlamda kabul
görmüş mesleki kuruluşlar veya bölgesel denklik kuruluşları
tarafından kolejlerin ve üniversitelerin onaylanması.
ALES(Akademik Personel Ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
Sınavı): Lisans programını bitirdikten sonra eğitimine devam
etmek isteyen öğrencilerin Yüksek Lisans veya Doktora
programlarına başvurabilmek için girmek zorunda oldukları
bir sınavdır. 
Amfi: Öğrencilerin veya dinleyicilerin oturacakları sıraları
arkaya doğru basamaklı olarak yükselen büyük dersliktir.
Ders anlatıcı ve ders tahtası aşağıda, tiyatroya benzer
yapıdır.
Ana Bilim Dalı: Üniversitelerde bölümlerin alt bilim veya
uzmanlık dalları. (ÖR: Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim
Dalı)
Asistan (Araştırma Görevlisi): Akademik piramidin ilk
basamağında olan yüksek lisans ya da doktora öğrencisi.
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Bilim Sınavı: Yüksek lisans başvuru aşamasında bazı
programların başvuran öğrencilere uyguladığı, programla
ilgili genel bilgilerin test edildiği genellikle yazılı uygulanan
sınav.
Bilimsel Hazırlık: Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik
programlarında adayların eksikliklerini gidermek amacıyla
uygulanan eğitim programı. Bilimsel Hazırlık Programı'nda
geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır.
Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil
eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve
anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların
eğitim- öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir.
Burs: Bir yükseköğretim kurumunda okumaya hak kazanmış
başarılı ve/veya ihtiyaç sahibi öğrencilere, devlet kurumları,
özel şirketler, dernekler, vakıflar tarafından verilen karşılıksız
paradır.
Bütünleme Sınavı: Üniversite öğrencileri arasında kısaca
"büt" olarak telaffuz edilir. Vize ve finallerde aldığınız notlar
derste başarılı olmanız için yeterli değilse tanınmış ekstra bir
sınav hakkıdır.
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COOP: Öğrencilerin ikinci sınıftan itibaren, her yıl bir
dönemlik süre içinde (8 hafta/dönem) öğrenim gördükleri
lisans programı ile ilgili işyerlerindeki faaliyetlere
katılmalarını sağlayarak, öğrenim süresinde aldıkları bilgilere
dayalı uygulama becerisi kazandırma çalışmalarıdır.
Çalışan Öğrenci Uygulaması: İlgi ve becerileri doğrultusunda,
çalışan öğrenci programına başvuran öğrenciler eğer
üniversite içerisinde çalışmak isterlerse, ihtiyaçlar ve
uygunlukları ölçüsünde değerlendirilirler.
Çan Eğrisi: Çan eğrisi bir not sistemidir. Öğrencinin notu
ancak sınıf ortalamasının üzerinde ise ders geçmeye hak
kazanır. Öğrenci sınıf ortalamasının altında kaldığı takdirde
dersi tekrar almak zorundadır.
Çift Anadal Programı(ÇAP): Bir bölümün öğrencileri lisans
öğrenimleri sırasında, eğer not ortalamaları yeterince yüksekse
başka bir bölümün programını aynı zamanda takip edebilirler.
Bu eğitim-öğretim programına "Çift-Anadal" Programı (ÇAP)
denir. 
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Dekan: Üniversitelerde sadece bir fakültenin yönetiminden
sorumlu profesör.(ÖR: Mühendislik Fakültesi Dekanı)
Denklik: Yurt dışında herhangi bir yükseköğretim
kurumundan diploma alan bir öğrencinin aldığı lisans
diplomasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde de geçerli
olabilmesi için Yüksek Öğretim Kurumunun(YÖK) standart-
larına uygun olması, bu kurum tarafından onaylanmış bir
üniversiteden alınmış olması gerekmektedir.
Dersten Çekilme: Öğrenciler başarılı olamayacaklarını
anladıkları bir dersi, Akademik Takvimde belirtilen dersten
çekilme tarihine kadar bırakabilirler. Bu durumda
tamamlayamadıkları toplam kredi sayısını bir sonraki
yarıyılda telafi etmeleri gerekebilir.
Dikey Geçiş: İki yıllık eğitim sonunda önlisans diploması
veren meslek yüksek okullarını bitiren öğrencilerin aynı
yükseköğretim kurumunun veya başka üniversitelerin 4 yıllık
lisans eğitimi veren ilgili bölümlerine, ÖSYM tarafından
uygulanan DGS (Dikey Geçiş Sınavı)'yi kazandıktan sonra
geçmelerine dikey geçiş denir.
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Diploma: Belirli bir eğitim-öğretim programı uygulayan bir
kurumun öğrenciye öğrenim programını başarıyla
tamamladığını, bir derece veya unvanı kullanmaya hak
kazandığını, bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme
yetkisi elde ettiğini belirtmek için verdiği resmî belge.
Doçent: Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan
öğretim üyesi. Özgün bilimsel çalışmalar yapmış ve doçentlik
sınavını başarmış kişidir.
Doktora: Bir lisans veya yüksek lisans programını bitirdikten
sonra o bilim dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen bir
derece veya basamaktır. Doktora öğretimi, lisansın ardından
yapıldığı taktirde en az 6 yarıyıl, yüksek lisansın ardından
yapıldığı taktirde en az 4 yarıyıl süresini kapsar.
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Enstitü: Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş
olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda
öğretime de yer veren eğitim kurumu.
Erasmus: Erasmus bir öğrenci değişim programıdır. Bununla
üniversite öğrencilerinin diğer Avrupa ülkelerinin akademik
birikimlerinden faydalanabilmeleri, üniversiteler arası
dayanışmanın teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. (Bu program
3 ila 12 ay arasında uygulanır. Misafir oldukları üniversi-
teler, öğrencilerden harç parası talep etmez.)
Fakülte: Bir üniversiteye bağlı olarak yüksek düzeyde eğitim-
öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler
bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur.
Final: Yüksek Öğretim Kurumlarında uygulanan dönem sonu
sınavı.
Hazırlık Sınıfı: Öğrencilere, belli bir öğretim programını
izlemek veya belli bir okulda okumak için gerekli temel
anlayış, bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla bir okula
veya bir üniversiteye bağlı olarak açılan öğretim öncesi sınıf.



İkinci Öğretim: İkinci Öğretim, birçok üniversite ve
yükseköğretim kurumunda örgün eğitime paralel ve eşdeğer
olarak yürütülen bir öğretim türüdür. İkinci öğretim
programına kayıt yaptıran bir öğrenci aynı okulda örgün
eğitim alan diğer bir öğrenciden farklı olarak öğrenim harcı
öder ve derslerine akşam saatlerinde devam eder.
Kampüs: Yerleşke; Bir yüksek okulun ya da üniversitenin tüm
birimleriyle üzerinde kurulmuş olduğu alana verilen isim.
Konservatuvar: Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı
yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur. Örneğin, Hacettepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Kredi: Kredi Yurtlar Kurumu tarafından, isteyen ve başvuru
yapan öğrencilerden uygun görülenlere verilen ve sonradan
ödemeli kredilerdir.
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK): Yüksek Öğretim kurumlarına
yerleşme başarısını gösteren ve belirli şartları taşıyan
öğrencilere, burs, öğrenim kredisi ve barınma imkânı sağlayan
kurumdur.
KYK Bursu: Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi
öğrencilere karşılıksız verilen paradır.
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Lisans: Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul
öğrenimi. Bu öğrenim sonunda elde edilen ve diploma ile
belgelendirilen akademik derece. Lisans düzeyinde örgün, açık
ve dışarıdan eğitim verilmektedir. Fakülteler içerisinde
bulunurlar, EA, SAYISAL, SÖZEL ve DİL puan türleriyle
öğrenci alırlar.
Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta
yeterlik eğitimi kapsar.
Master:Yüksek lisansın İngilizce karşılığıdır. Lisans
diplomasıyla doktora arasındaki akademik derece
Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan
gücü yetiştirmeyi amaçlayan, iki yıllık eğitim-öğretim
sürdüren, önlisans derecesi veren bir yükseköğretim
kurumudur.
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Okutman: Üniversitede yabancı dil, Türkçe ve inkılap tarihi
gibi ortak, zorunlu dersleri öğretmek için görevlendirilen,
uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim elemanı.
Öğrenci Kulübü: Herhangi bir üniversitede bir grup
öğrencinin çeşitli hobilerle uğraşmak, belirli bir konu üzerine
tartışmak veya araştırma yapmak, öğrencilere veya insanlara
yardım etmek, kişisel gelişimi sağlamak vb. gibi amaçlarla bir
araya gelerek oluşturdukları bir kuruluştur.
Öğretim Görevlisi: Belli bir alanda çalışmaları ile tanınmış ve
üniversitelerde ders vermek üzere görevlendirilen akademik
personel.
Öğretim Üyeleri: Üniversitelerde kadrolu çalışan, doçent ya da
profesör gibi unvanlara sahip olan akademik personeldir.
Öğretim Yılı: Genellikle Eylül ayında başlayıp Mayıs ayına
kadar süren resmi ders süresi.
Önlisans: Lisans öğretiminin ilk kademesini oluşturan ve
genellikle 2 yıllık bir öğretim süresini kapsayan, ortaöğretimin
devamı niteliğindeki yüksek öğretim kurumlarıdır.
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Örgün Eğitim: Zaman ve mekân olarak belirli sınırlar
içerisinde (okul niteliği taşıyan yerler) yürütülen, öğrencilerin
genel ve özel bilgilerle donatıldığı belli kanunlara göre
şekillendirilen, öğrencilerin eğitim-öğretim süresince ders ve
uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları eğitim-
öğretim türüdür.
ÖSYM (Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi):
Yüksek Öğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde
yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla
sınavları hazırlayan, uygulayan, bilimsel kriterlere göre
değerlendiren bu değerlendirme sonucunda adayların
yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu
faaliyetlerle ilgili bilimsel çalışmalar yapan Yükseköğretim
Kuruluna bağlı bir kuruluştur.
Özel Yetenek Sınavı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu,
Güzel Sanatlar Fakültesi gibi özel yetenek sınavı ile öğrenci
alan okullara kayıt yaptırmak isteyen adayların girmek
zorunda oldukları bir sınavdır.
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Profesör: Yükseköğretim kuruluşlarında üst düzeyde araştır-
ma, eğitim ve yönetim faaliyetlerinde bulunan ve en yüksek
düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.
Program: Akademik birimlerin uyguladıkları öğretim (teorik,
pratik dersler, stajlar vb.) faaliyetidir.
Rektör: Cumhurbaşkanı tarafından atanan, üniversitenin tü-
zel kişiliğini temsil eden, yönetimden, eğitim ve öğretimin
eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesinden sorumlu profesör.
Senato: Üniversitede, yasaya göre seçilen ve rektör başkan-
lığında görev yapan yüksek karar organı.
Staj: Staj, eğitim hayatı boyunca edinilen teorik bilgileri
uygulamaya dökme imkanını sağlayan, iş hayatına ilk adımın
atıldığı hazırlık dönemidir. Kariyer planlamasının da ilk
durağı olan staj dönemi; kariyer yapmak için seçilen sektörü
tanıma olanağı vermektedir. 
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Temel Dersler: Diploma programının tamamlanması için
zorunlu temel dersler.
Tez: Yüksek Öğretim Kurumlarında öğrencilerin veya öğretim
üyelerinin hazırlayıp, akademisyenlerden oluşan bir heyet
önünde savundukları bilimsel esere tez denir.
Tez Danışmanı: Tezli yüksek lisans programında, enstitü
anabilim dalı başkanlığı ilk yarıyılın başında her öğrenci için
bir tez danışmanı saptar ve bunu ilgili enstitüye önerir.
Tezli Yüksek Lisans: Tamamlama süresi 4 yarıyıl olan iki
yarıyılı ders, iki yarıyılı tez çalışmasıyla geçen yüksek lisans
programı.
Tezsiz Yüksek Lisans: Üç yarıyıldan oluşan, tez hazırlan-
madan bitirilen yüksek lisans programı. 
Transkript: Öğrencinin lisans eğitimi süresince almış olduğu
derslerin toplamını, hangi dönemde alındığını, kaç krediye
tekabül ettiğini, her dersin yılsonu puanını ve tüm derslerin
yılsonu ortalamalarını içeren ayrıntılı bir karnedir.
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Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yükseköğretim kurumların-
da eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların
uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek
faaliyetleri için eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaların
sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur.
Uzaktan Eğitim: Öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak aynı
ortamda olmaması durumunda kullanılan eğitim teknoloji-
sidir. Uzaktan eğitim yüksek lisans programları mevcuttur.
Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip
yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve
danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri
kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.
Vakıf Üniversiteleri: Bu üniversiteler çeşitli eğitim vakıfları
tarafından kurulan özel üniversitelerdir.
Vize: Yüksek Öğretim Kurumlarında uygulanan ara sınav.
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Yandal: Yandal eğitim, üniversitenin bir lisans programına
kayıtlı olan bir öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci
bir lisans programından ders almasıdır.
Yatay Geçiş: Herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir
fakülte veya bölümünden başka bir yükseköğretim kurumunun
aynı fakülte veya bölümüne yapılan geçişlere yatay geçiş de-
nir.
Yaz Okulu: Üniversitede normal eğitim süresi bittikten sonra
üstten ders alma, başarısız dersleri tekrar almak için yaz
ayında yapılan ve yaklaşık 7-8 hafta süren yoğunlaştırılmış
ders programlarıdır.
YÖK(Yüksek Öğretim Kurulu): Yükseköğretimle ilgili amaç ve
ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve
üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve
sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim
elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir
bütünlük içinde düzenlemek amacıyla oluşturulmuş bir devlet
kurumudur.
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Yurt: Şehir dışında bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilen
öğrencilere barınma hizmeti sağlayan kurumlara yurt denir.
Yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlar dört gruba
ayrılır: Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtları,
Üniversitelere bağlı yurtlar, Kamu kuruluşlarına bağlı
yurtlar ve Özel yurtlar.
Yüksekokul: Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren
yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokullarda genellikle iki
yıllık eğitim verilir. Önlisans veya iki yıllık üniversite olarak
kurumlar meslek yüksekokulu olarak da adlandırılır.
Yükseköğretim: Ortaöğretimi bitirenlere, üniversite, akademi
vb. eğitim kurumları tarafından planlanıp uygulanan en az
dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin
tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü
düzeylerde eğitim yapılmaktadır.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Türkiye'de ÖSYM
tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya
başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime
geçiş sınavı sistemi.
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