T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sayı : 15923718/10.06/3630636
Konu: Aile Eğitimi Programı (0-18 Yaş)
Uygulamaları

30/08/2014

GENELGE
2014/17

İlgi: a) 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Anne Çocuk
Eğitim Vakfı Arasında Baba Destek Eğitim Programı Uygulanması Faaliyetlerine
İlişkin 16/04/2007 tarihli İşbirliği Protokolü.
c) 04/07/2007 tarih ve 26572 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2007/17 Sayılı
Başbakanlık Genelgesi.
ç) 21/05/2010 tarih ve 27587 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği.
d) 26/08/2010 tarih ve B.08.0.TTK.06.04.00-5996 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu
Mütalaası.
e) 14/9/2011 tarih ve 28054 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 652 Sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
f) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 06/02/2012 tarih ve B.08.0.HBÖ.0.
05.00.00-135.03 /0579 sayılı Yaygın Eğitimde İşbirliği konulu yazısı.
g) Haziran 2011 tarih ve 2645 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Halk Eğitimi
Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge.
ğ) Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında Aile
Eğitimlerinin Uygulanmasına İlişkin 24/05/2013 tarihli İşbirliği Protokolü.
h) 07/09/2013 tarih ve 28758 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
ı) 12/06/2014 tarih ve 57 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı.
i) Okullar Hayat Olsun Projesi.
Toplumun temelini oluşturan ailenin değişen sosyal ve kültürel şartlarda çocuk gelişimi
ve eğitimi, etkili ebeveynlik becerileri gibi birçok konuda aile eğitimi programları ile
desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Aile Eğitimlerine ilişkin araştırmalar; çocuklara
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yapılan yatırımların toplumsal faydaya dönüştüğünü, bireysel ve toplumsal kalkınmaya
destek sağladığını, aile içi iletişimi ve etkileşimi güçlendirdiğini, şiddet, cinsiyet ayrımcılığı,
ihmal ve istismarı önlediğini, çocukların okula devamının ve başarısının artmasına büyük
katkı sağladığını göstermektedir.
10. Kalkınma Planı’nda ailenin korunması politikası kapsamında aile eğitimlerindeki
eksikliklerin giderilmesine önem verilerek, nitelikli bireylerin yetiştirilmesi, aile üyeleri
arasındaki iletişimsizliğin giderilmesi, aile içi şiddet, ihmal ve istismarın önlenmesi
hedeflenmiştir. Ayrıca T.C. Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
(UNICEF) Ülke Programı Eylem Planı (2011-2015)’nda Erken Çocukluk Gelişimi (EÇG),
Gençliğin Güçlendirilmesi ve Etkili Anne Babalık Eğitimlerinin yapılması ve
yaygınlaştırılması yer almaktadır.
Bakanlığımız, toplumsal gelişmeyi ve refahı güçlendirmek amacı ile yaygın eğitim
faaliyetleri kapsamında yürüttüğü aile eğitimlerini öncelikli alan olarak ele alarak, 1993
yılından itibaren uyguladığı aile eğitimi programlarını bilimsel, disiplinler arası, çok sektörlü
ve bütüncül bir yaklaşımla 0-18 yaş aralığında yeniden yapılandırmış, “Aile Eğitimi Kurs
Programı (0-18 Yaş)” olarak 81 ilimizde uygulamış ve aile eğitimlerinin bir devlet
politikasına dönüştürülerek uygulanmasını sağlamıştır.
Programın hedef kitlesinin genişliği dikkate alınarak ülke geneline yaygınlaştırılması ve
sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, programın uygulanmasında görevlendirilecek
eğiticiler için; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda, Adalet Bakanlığı’nın Ceza ve Tevkif Evleri’nde görevli
sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve öğretmenler ile kadrolu ve ücretli usta öğreticilerden;
Bakanlığımızca hizmet içi eğitimler kapsamında düzenlenen Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Eğitici
Eğitimi Kursu’na katılanlara “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)” eğitici sertifikaları
verilmiştir.
“Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)”, 2012-2013 yıllarında güncellenerek İlgi (ı)
Kurul Kararı ile “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş Çocuğu Olan Ailelere)” olarak
onaylanmıştır. Programın alt bölümleri arasında yer alan “3-6 Yaş Anne Destek Eğitimi Kurs
Programı” ile “7-19 Yaş Aile Rehberliği Kurs Programı”nın içeriği yeniden ele alınarak ilgili
yaş aralıklarına ilişkin programlar içerisine dâhil edilmiş ve bu iki program uygulamadan
kaldırılmıştır. Yeni uygulamaya konulan program 0-3, 3-6, 7-11, 12-18 Yaş Aile Eğitimi
Kurs Programları, 3-6 Yaş Aile Gelişim Kurs Programı, 3-6, 7-11 Yaş Baba Destek Eğitimi
Kurs Programı ve 3-6 Yaş Okuryazar Olmayan Anne Destek Eğitimi Kurs Programı (Temel
ADP)’ından oluşmaktadır.
Söz konusu program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasında yer
alan “Öğretim Programları/Yaygın Eğitim Programları/Programlar ve FOET Kodları”
menüsünde
“Çocuk
Gelişimi
ve
Eğitimi”
alanı
altında
(http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/foet/foet.html) yayınlanmıştır.
Bundan sonra uygulanacak yeni öğretim programında da yukarıda bahsedilen eğiticiler
görevlendirilecektir. Ancak; illerde Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Eğitici Eğitimi Kursu alan
eğiticilerin yeterli sayıda olmaması durumunda Bakanlığımıza bilgi verilerek aynı yöntemle
eğiticilerin yetiştirilmesi yoluna gidilecektir. Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü koordinasyonunda ve Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün
mahallî faaliyet talimatı olmadan mahallî eğitici eğitimleri düzenlenmeyecektir.
Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)’nı uygulayacak, halk eğitimi merkezlerinde
kadrolu olup, alanlarında kurs açılamayan öğretmenlerin istek ve ihtiyaca göre hizmet içi
eğitim yoluyla yetiştirilerek “Aile Eğitimi Kurs Öğretmeni” olarak görevlendirilmesi; Talim
Terbiye Kurulu’nun İlgi (d) kurul mütalaası ile uygun görülmüştür.
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Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)’na ilişkin kursların ülke genelinde başarı ile
yürütülebilmesi için programın 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren
uygulanmasında İlgi’de kayıtlı tüm mevzuat ve protokol hükümlerine ve ilişikte yer alan
“Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) Uygulama Esasları”na uygun olarak işlem
yapılacaktır.
Buna göre;
1- Başbakanlığın İlgi (c) Genelgesi gereğince kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile
üniversiteler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından halk eğitimi merkezlerinin
dışında açılan/açılacak olan Aile Eğitimi Kursları (0-18 Yaş)’nın en yakın halk eğitimi
merkezi ile işbirliği halinde ve Bakanlığımızın gözetim ve denetimi altında yapılması
gerekmektedir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı personelinin kendi kurumlarında
kurs açmaları durumunda ücretlendirme işlemleri kurumlarının ilgili mevzuatına göre
yapılacaktır.
2- “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)”, dört yaş (0-3, 3-6, 7-11, 12-18 Yaş)
aralığından meydana gelmiş olup; ideal grup sayısı olan 15-20 kursiyer bulunması halinde
her yaş grubuna göre ayrı ayrı grup oluşturulacak ve her program için belirlenen haftalık ders
saati sayısı kadar teorik ve uygulamalı eğitimler verilecektir.
3- Aynı yaş grubunda çocuğu olan yeterli sayıda kursiyerin bulunamaması durumunda
(nüfusun az olduğu yerleşim birimlerinde) yakın yaş aralıklarındaki programlar birleştirilerek
(0-3 ile 3-6 yaş, 3-6 ile 7-11 yaş, 7-11 ile 12-18 yaş) uygulanacak, yaş grupları içerisinde en
uzun haftalık ders saati sayısı kadar ve grubun yaş farklılıkları dikkate alınarak teorik ve
uygulamalı eğitimler verilecektir. Teorik derslere ilişkin birleştirilecek konular
http://aileegitimi.meb.gov.tr adresinden edinilebilecektir.
4- Bakanlık hizmetiçi eğitim kapsamında 2010 yılından itibaren düzenlenen Aile Eğitimi
Kurslarına (0-18 Yaş) katılarak başarılı olan, eğitici belgesine sahip öğretmen, sosyal
çalışmacı, psikolog, uzman ve kadrolu/ücretli usta öğreticiler dışındaki kişiler bu kurslarda
görevlendirilemeyecektir.
5- Aile Eğitimi Kurs Programı uygulamaları kapsamında, “7-19 Yaş Aile Rehberliği
Kurs Programı” eğiticisi/formatörü olan rehberlik öğretmenlerine yönelik oryantasyon
eğitimi düzenlenecektir. Bakanlıkça duyurulacak tarihlerde yapılacak olan oryantasyon
eğitimlerini alan rehberlik öğretmenleri, Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)
uygulamalarında eğitici/formatör olarak görev alabileceklerdir.
6- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca geliştirilen Aile Eğitim Programı (AEP) eğitici
belgesine sahip kişiler, İlgi (c) Başbakanlık Genelgesi gereği, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ile yapılan İlgi (ğ) protokol hükümlerine göre Bakanlığımızın “Aile Eğitimi Kurs
Programı (0-18 Yaş)” kapsamında kurs açamayacak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca
geliştirilen Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında seminerler düzenleyebileceklerdir.
7- Bakanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim veya projeler yoluyla Aile Eğitimi Kursu
(0-18 Yaş) eğitici belgesi olan öğretmenlere, alan ayırımı yapılmaksızın “Genel Bilgi ve
Meslek Dersleri Öğretmenleri” kapsamında İlgi (a) Karar’ın 5/c maddesine göre aylık
karşılığı, 6/b maddesine göre de ek ders ücreti karşılığında olmak üzere aile eğitimi
kurslarında ders görevi verilecektir. Bu öğretmenler anılan Karar’ın 11’inci maddesine göre
hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücretinden de ayrıca yararlandırılacaklardır.
8- Aile Eğitimi Kursu (0-18 Yaş) eğitici belgesi olan, yöneticilerin İlgi (a) Karar’ın 5 ve
6’ncı maddelerine göre, emeklilerin, kadrolu/ücretli usta öğreticiler ile örgün eğitim
okullarında görevli öğretmenlerin, halk eğitimi merkezleri ile işbirliği halinde İlgi (a)
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Karar’ın 9’uncu maddesine göre işlem yapılarak kurs açmaları sağlanacaktır.
9- Kurumun/Okulun kapsama dâhil olması ve kurs açması halinde, İlgi (h) yönetmeliğin
dokuzuncu kısmındaki “Tam Gün Tam Yıl Eğitim” başlığı altında yer alan 154, 155 ve 156.
maddelere göre işlem yapılır.
10- Bakanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim ile Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)
kapsamındaki Baba Destek Eğitimi Kursu (BADEP) eğitici belgesine sahip eğiticilerin; İlgi
(a) Karar, İlgi (ç) yönetmelik, İlgi (b) protokol ve ilişikte yer alan “Aile Eğitimi Kurs
Programı (0-18 Yaş) Uygulama Esasları” çerçevesinde kurs açmaları sağlanacaktır.
11- İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul müdürlükleri ve belediyelerin ”Okullar
Hayat Olsun Projesi” kapsamında okulların eğitim-öğretim saatleri dışında, hafta sonları veya
yarıyıl ve yaz tatilinde derslikler ve diğer salonlar, halk eğitimi merkezi işbirliğinde Aile
Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) ve bu kapsamdaki Baba Destek Eğitimi Kurs Programı
(BADEP) eğitimleri için tahsis edilecektir.
12- “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)”nın öncelikle; sosyo-ekonomik düzeyi
düşük aileler olmak üzere eğitime katılmak isteyen tüm anne babalara ve çocuğa bakım veren
kişilere yönelik açılmasına özen gösterilecektir.
13- Halk eğitimi merkezi işbirliğinde açılan Aile Eğitimi Kurs ve Seminerlerinde
e-yaygın sisteminde bulunan programlar kullanılacak, “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18
Yaş)” kapsamındaki kurslar hangi yaş aralıklarına göre açılıyorsa, o yaşa ait kurs/kursiyer
işlemleri e-yaygın sistemine zamanında ve eksiksiz işlendikten sonra kursların başlatılması
sağlanacaktır. Kursiyerler yazılı sınava tabi tutulmayacak ve kendilerine sistem üzerinden İlgi
(ç) yönetmelikte belirtilen “EK-4- Katılımcı Belgesi” verilecektir.
14- Aile Eğitimi Kurs Programında görevlendirilecek öğretmen/usta öğreticilerin her
dönem en az 2 kurs açmalarına, ihtiyaç ve talep olması halinde yaz ayları da dâhil ikiden
fazla grup açılmasına özen gösterilecektir. Eğitimin niteliğinin ve niceliğinin artırılmasına
destek verilerek, toplumun her kesimine aile eğitimi verilme çabasının geliştirilmesi,
okuma-yazma bilmeyen kursiyerlere kolaylık gösterilerek bu kişilerin hem okuma-yazma
hem de aile eğitimi kurslarına devamları sağlanacaktır.
15- Aile Eğitimi Kurs Programı kurslarına kayıt olmak isteyenlerin kayıtları kursiyerin
kimlik belgesinin ibrazı ile T.C. kimlik numarası üzerinden yapılacak ve kursiyerden başka
bir belge istenmeyecektir.
16- Aile Eğitimi Kurs Programı için kurs açma onayı alındıktan sonra kursa kayıt olmak
isteyenlerin kayıtları İlgi (g) yönergede 08/02/2013 tarih ve 95595 sayılı Makam Onayı ile
yapılan değişikliğe göre; kursun başlama tarihinden itibaren on (10) gün içerisinde yapılabilir.
17- “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)”, kurum ve uygulamalı ev merkezli olarak
açılacaktır. İlgi (ç) yönetmelik gereğince, uygulamalı eğitim yapılan kurslarda halk eğitimi
merkezlerinde kursiyer çocuklarının yaralanabileceği çocuk bakım ve oyun odaları
oluşturulacak ve bu çocuklar için drama, tiyatro, müzik vb. etkinliklerin düzenlenmesi
sağlanacaktır.
18- Aile Eğitim Kurslarında görevlendirilen öğretmenlerin bulunduğu il içerisinde veya
başka bir ile nakil olmaları durumunda, aynı programda görevlendirilmeleri sağlanacaktır.
Ayrıca, nakil oldukları yeni görev yerleri en geç 30 gün içinde Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğüne bildirilecektir.
19- “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)”nın tanıtımını desteklemek üzere
gönderilen afiş, broşür ve el ilanları korunarak, kursların tanıtımında kullanılacak; ayrıca
programın yaygınlaştırılması, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla her öğretim
yılı başında toplantılar düzenlenerek, yerel basın ve yayın organlarında gerekli tanıtımlar
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yapılacaktır.
20- Bakanlığımızca illere gönderilen kurs eğitim materyallerinin (Oturum Görselleri,
Çocuk Eğitim Materyalleri ve Anne Baba konu ekleri) halk eğitimi merkezi müdürlükleri
tarafından kurs açan eğitimcilere teslim edilerek amacına uygun olarak kullanılması,
kursiyerler dışındaki kişilere verilmemesi, eğitim materyali ve eğitimlerin ücretsiz verilmesi
sağlanacaktır.
21- Program eğitim materyalleri Şubat 2015 tarihinden itibaren e-yaygın otomasyon
sisteminde yer alan “Aile Eğitimi Kurs Programı Kitap İstek Modülü”nden istenecektir.
Program hakkında her tür bilgi paylaşımı ve iletişim “aileegitimi@meb.gov.tr” adresi
üzerinden yapılabilecektir.
22- Program hakkındaki bilgiler ve “kurs izleme-değerlendirme araçları” her yeni kurs
için doldurulmak üzere http://aileegitimi.meb.gov.tr/ internet adresinde indirilebilir şekilde
yapılandırılmıştır.
23- Hayat boyu öğrenme anlayışıyla; Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)
eğiticilerinin kursiyer temini için yapacakları çalışmalarda, halk eğitimi merkezi idarecileri
tarafından gerekli görüşme ve işbirliği imkânı sağlanacak, eğiticilerin (öğretmen, uzman,
kadrolu/ücretli usta öğreticiler), aile eğitimi alanında kurs açmaları teşvik edilecek, eğiticilere
destek verilecek, çevredeki örgün eğitim kurumlarının, kamu, özel kurum ve kuruluşlarının
uygun fiziki mekânlarından ve imkânlarından yararlandırılması sağlanacaktır.
24- Yetişkin eğitimi temel ilke ve prensipleri doğrultusunda grup dinamiği sürecini
olumlu bir şekilde işletmesi, etkileşimi artırması bakımından aile eğitimi kursunu alan
taraması yaparak grup oluşturan eğiticinin kendisinin yürütmesi sağlanacaktır.
25- İllerde görevli deneyimli formatörler, aile eğitimi kurs programlarının nitelikli bir
şekilde yürütülebilmesi için, ihtiyaç halinde; alanda kurs açan eğitimcilerin içerik, uygulama
vb. her yönden desteklenmesi ve motivasyonunun artırılmasını sağlamak amacıyla
Bakanlıkça veya Bakanlığın gözetiminde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün
koordinesinde, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yıl içinde hazırlanacak planlama
dâhilinde valiliklerce görevlendirilebileceklerdir.
26- Aile Eğitimi Programlarının uygulanmasında ev ziyaretleri, ulaşım, ailelerle
yapılacak telefon görüşmeleri ve kırtasiye ihtiyaçları konularında halk eğitimi
merkezlerinin/okulların imkânları ölçüsünde eğiticilere destek verilecektir.
27- Aile Eğitimi Kurslarının Millî Eğitim Müdürlükleri ve Hayat Boyu Öğrenme
Hizmetlerinden dönem başı ve sonu aile eğitimi kursu yürüten eğiticilerle koordinasyon ve
değerlendirme toplantılarının düzenli olarak yapılması, yaşanan sorunlar ve çözüm
önerilerinin rapor haline getirilerek Bakanlığımız Hayat Boyu Genel Müdürlüğüne en kısa
sürede gönderilmesi sağlanacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı

EK:
Uygulama Esasları (3 Sayfa)
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DAĞITIM:
Gereği:
-A ve B Planı
-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
-Adalet Bakanlığı

Bilgi:
-UNICEF
-AÇEV
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