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GĠRĠġ 

Günümüz dünyasında küreselleĢme süreci ülkelerin sosyal ve 

ekonomik yapılarını derinden etkilemektedir. Teknolojik yenilikler ve iletiĢim 

sistemlerindeki ilerleme karĢısında bireyler sürekli olarak mücadele 

etmektedir. Toplumların geliĢmiĢlik düzeyi ile eğitime verilen önem arasında 

sıkı bir iliĢki bulunmaktadır. Bilginin yeni kuĢaklara aktarımı her zamankinden 

daha önemli bir hale gelmiĢ ve örgün eğitim yeterli gelmemektedir. 

Ġnsanların, gerek bireysel nedenlerle, gerekse toplumsal ve ekonomik 

nedenlerle yaĢam boyunca bir Ģeyler öğrenmesi kaçınılmaz olmaktadır. 

Yaygın eğitim, sadece bir eğitim politikası değildir. Bu yaklaĢımların 

çok üstünde ve onu kapsayan yanı ile sosyal, toplumsal, ekonomik ve 

bireysel sonuçları olan bir süreç olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu süreç 

toplumda çeĢitli nedenlerle eğitim almamıĢ kiĢileri kapsadığı gibi, kiĢinin 

olgunlaĢma, kendini gerçekleĢtirme, edilgenlikten etkenliğe geçiĢ isteği, 

verimlilik gibi nedenlerle eğitim almak isteyen bütün toplum kesimlerini 

ilgilendirir. 

Sosyal devletin baĢlıca çalıĢma alanlarından biri vatandaĢların 

anayasal hakları olan eğitimi, sosyal, ekonomik ve siyasal engelleri kaldırarak 

vermesi üzerinedir. KüreselleĢme bir yönü ile yerelleĢmenin, kavramların 

yerelleĢmesini teĢvik eden yapısı ile ulus devletin gücünü zayıflatmaktadır. 

Bu gün yaygın eğitim ve/veya hayat boyu eğitim çalıĢmalarında yerel 

yönetimlerin, Sivil Toplum KuruluĢlarının ve üniversitelerin etkin çalıĢmaları 

bulunmaktadır.  

Bugün göç alan büyük Ģehirlerimizde bireyin post modern sanayi 

toplumunda yaĢadığı yalnızlık duygusunda arınması ve ortak değerler ve 

paydalar üzerinden hemĢerilik bilincinin geliĢmesinde yaygın eğitimlerin 

önemli rolü bulunmaktadır. Kadın istihdamında aldığı hayati görevlerin 

yanında, özürlü rehabilitasyonundaki baĢarıları, yaĢlı nüfusun hayata 

bağlanması ve sosyalleĢmesi için yapılan yaygın eğitim çalıĢmaları ile sosyal 

devletin rolü paylaĢılmaya baĢlanmıĢ ve belediyeler uygulamaları ile önemli 
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baĢarılara imza atmıĢtır. KuĢkusuz merkezi yönetim birimlerinden biri 

olan belediyelerin bu çalıĢmalarında ideolojik etkenler bulunmaktadır. Hizmetin 

karĢılığının seçim sistemlerinde tercih edilmek olduğu modern siyaset 

anlayıĢında doğal karĢılanması gereken bir durumu ifade etmektedir. 

Tezimin ana çalıĢma konusu olan belediyelerin yaygın eğitim 

çalıĢmalarına katılmaları, ulusal ve uluslararası etkiler ile teĢvik edilmiĢ, çoğu 

zaman merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında uyum sorunu yaĢanmamıĢtır. 

Ancak yerel yönetimlerin yaygın eğitim ile hemĢerileri ile kurdukları bağın 

yararları siyasi sonuçları da etkilemektedir.  

Aynı zamanda küreselleĢmenin gücü ile Uluslararası Örgütlerin 

projelerinin milli eğitim sistemine olan baskısı ve Avrupa Birliği uyum sürecinde 

yapısal uyum programları, toplumsal bütün alanları olduğu kadar eğitimi 

sistemini de etkilemiĢtir. 

Yüksek lisans çalıĢmamda yerel yönetim biçimi olan belediyelerin 

faaliyetleri arasında bulunan yaygın eğitim çalıĢmalarının neler olduğu ve hangi 

sosyal, ekonomik ve bireysel sonuçlara yol açtığı incelenmektedir. Sonuçlara 

ulaĢmak amacıyla yaygın eğitim konusunda çok aktif çalıĢmaları olan ġiĢli 

Belediyesi yaygın eğitim çalıĢmaları analiz edilmiĢtir. 

Yüksek lisans çalıĢmam üç bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölüm olan giriĢ 

kısmında proje çalıĢmasının genel hatları çizilmiĢ ve tezin ne amaçladığı 

anlatılmaya çalıĢılmıĢtır.  

Birinci bölümde, yaygın eğitim uygulamalarının kavramsal çerçevesi 

çizilmiĢtir. Bu amaçla yaygın eğitimin tanımı, amacı ve uygulamalarının 

nedenleri üzerinde durulmuĢ, Türkiye’de yaygın eğitim veren kamu ve özel 

kurum ve kuruluĢları açıklanmıĢtır. Bölümün sonunda yaygın eğitim 

çalıĢmalarının iĢlevleri sıralanarak dünya üzerindeki yaygın eğitim çalıĢmalarına 

değinilmiĢtir.  

Ġkinci bölümde, son yıllarda etkisi giderek artan eğitimde yerelleĢme ve 

küreselleĢme sürecinin eğitimdeki etkisi açıklanmıĢ, Uluslararası örgütlenmeler 

ve yaklaĢımlar ana hatları ile gösterilmiĢtir. Türkiye’de 90’lı yılların ortasından 

itibaren hız kazanan yaygın eğitim çalıĢmalarının tarihçesinden sonra, 

uygulamaların nitelikleri ve sonuçları açıklanmıĢtır. 
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Üçüncü bölümde ise Ġstanbul Ġli ġiĢli Ġlçesi Belediyesi’nin yaygın eğitim 

çalıĢmaları tezin dayandığı ana tez doğrultusunda analiz edilmiĢtir. Sayısal 

veriler ve Belediyenin Yaygın eğitim konusundaki yetkilileri ile yapılan 

araĢtırmada, yaygın eğitim çalıĢmalarına katılanların demografik durumları ve 

çalıĢmaların sonuçları araĢtırılmıĢtır. 

Tezin sonuç kısmında ise ulaĢılan bulgular ve sonuçlar tartıĢılmıĢ öneriler 

sunulmuĢtur.  
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1.BÖLÜM 

YAYGIN EĞĠTĠM VE UYGULAMALARI 

 

Toplumların geliĢmiĢlik düzeyi, eğitime verilen önem ve kalitesine 

bağlıdır. Eğitim ve öğretim,  hızla geliĢen teknoloji ve bilgi sistemleri ile sosyal 

ve ekonomik kalkınmanın temelini oluĢturmaktadır. Bilgini yeni kuĢaklara 

aktarımı toplumların geliĢmiĢlik düzeyi ile ilgilidir. Eğitim türlerinden biri olan 

yaygın eğitim, yetiĢkinlere uygun bir biçimde sürdürülen eğitimin en önemli 

türüdür. Yaygın eğitim çalıĢmaları son yıllarda küreselleĢme sürecinin etkisi 

ile eğitimin giderek daha fazla yerelleĢmesine ve dolayısıyla yerel 

yönetimlerin faaliyet konusu içine girmeye baĢlamıĢtır.  

1.1.Yaygın Eğitim Kavramı ve Niteliği 

Yaygın eğitim, örgün eğitime göre farklılıkları olan çoğu zaman örgün 

eğitimi tamamlayan yapısı ile son yıllarda üzerinde en çok tartıĢılan 

kavramlardan biridir. Literatürde yetiĢkin eğitimi ve halk eğitimi yaygın eğitim 

ile eĢ anlamlı kullanılmaktadır. Ancak teorideki anlam benzerliği, uygulamada 

bazı temel farklıların olamaması anlamına gelmemektedir. KüreselleĢmenin 

etkisiyle, 1990’lı yıllardan itibaren üzerinde çık sık durulan  “YaĢam Boyu” 

eğitim kavramını da içine alan yaygın eğitim, bireyin doğumundan öleceği 

güne kadar kendini gerçekleĢtirebileceği, yeteneklerini en üst düzeye 

çıkarmayı amaçlayan sürecin örgün eğitimle yeniden organize edilmiĢ halidir. 

Milli Eğitim Temel Yasasına göre eğitim örgün eğitim ve yaygın eğitim 

olmak üzere iki baĢlık altında toplanmıĢtır. 14.02.2006 Tarih ve 26080 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde 

yaygın eğitim Ģöyle tanımlanmıĢtır.(madde 4): 
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“Yaygın Eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiĢ ya da her hangi 

bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmıĢ bireylere; ilgi, istek 

ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel geliĢmelerini 

sağlayıcı nitelikte, çeĢitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim-

öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümünü”1 kapsar. 

Bir baĢka tanımlama da da öğrencilik vasfı ve sorumluluk üzerinden 

yapılmıĢtır. Tek iĢi okula gitmek olmayan, toplumda sorumluluk yüklenmiĢ ve 

yüklenmeye elveriĢli durumda olan yetiĢkinlere veya okul öncesi ve okul 

çağındakilere, “okul dıĢında”, yönelmiĢ katılımcı-eğitimci iliĢkisi içinde 

yürütülen düzenli, tasarılı bir eğitim süreci2 olarak yapılmıĢtır. 

Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü (OECD)’nin yaygın eğitim 

tanımı ise zorunlu öğrenim dıĢına çıkmıĢ ve asıl uğraĢısı artık okula gitmek 

olmayan kimselerin, yaĢamlarının herhangi bir aĢamasında duyacakları 

öğrenme gereksinimi ve programları kapsar. Bu etkinliklerin ve programların 

kapsamı içerisinde mesleki eğitim dıĢındaki, eğitim, mesleki eğitim, genel 

eğitim biçimsel nitelik taĢıyan ve taĢımayan öğrenme türleri girebildiği gibi 

ortak toplumsal amaçlara yönelik her türlü eğitim de girer3. 

UNESCO ise yaygın eğitimi (nonformal education), öğrencilerin 

yazılması veya alınması gibi iĢlemleri gerektirmeyen eğitim programları4 

olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlama daha çok siyasi, ekonomik ve sosyal 

amaçları olan resmi, yarı resmi ve özel kurumlar tarafından verilebilen 

düzenli ama gönüllü katılımın olduğu süreci iĢaret etmektedir. 

Tanımlarında da anlaĢılacağı üzere yaygın eğitim, çoğu zaman örgün 

eğitim almamıĢ kiĢileri ya da hizmet içi eğitimi değil, hayat boyu ilkesi ile 

çoğunluğu mezun olmuĢ ancak bireysel geliĢimlerini devam ettirmek, 

uzmanlık isteyen dallarda yetkinleĢmek, boĢ vakitlerini değerlendirmek ve 

sosyalleĢebilmek isteyen bireyleri kapsamaktadır. Halk eğitimi ve yaygın 

eğitim arasında idealler ve amaçlar bakımından farklılık bulunmaktadır. 

                                                 
1
 T.C. MEB, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Resmî Gazete 14. 02. 2006 

2
 Cevat Geray, “Günümüzde Halk Eğitimi Sorunları”, Ank.: Ayko: Eğtim Bilim Derl., 1982, s. 20 

3
 OECD, “Recurrent Education: A Strategy for Lifelong Learning” Paris, 1973 (EriĢim) 

http://eric.ed.gov/PDFS/ED083365.pdf 30.Mayıs 2012 
4
 UNESCO, “Yetişkin Eğitimi Terimleri” Çev: F. Oğuzkağan, Ankara: UNESCO Milli Eğitim 

Komis.  1985, s. 8 

http://eric.ed.gov/PDFS/ED083365.pdf
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Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Halkevlerine ve halk eğitimine önem veren 

ideolojik kaygı, toplumun yeni ve modern bir anlayıĢ yapısına kavuĢmasını 

arzu etmekteydi. Günümüzde bu amaç ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir. Amerika ve Kanada da yaygın eğitim sosyal politikaların bir 

parçası iken, Anglosakson kültürde ve kıta Avrupamsında bireysel faktörler 

daha ağır basmaktadır. Yaygın eğitim ile ilgili tanımlayıcı kavramlar çok 

çeĢitlidir. Ulusal ve uluslararası yaklaĢımlara göre de nitelendirilmektedirler.  

 

  Tablo 1. Yaygın Eğitimle Ġlgili Kavramlar 

 

 

 Kaynak: Ahmet Duman, “YetiĢkinler Eğitimi”, Ankara: Ütopya Yay., 17, Mart 2007, s. 90 

 

Tablo 1.’de görüleceği üzere yirmi kadar niteleyici kavramın karĢısına 

beĢ ana kavram yerleĢtirilerek yüzün üzerinde kavram üretilebilmektedir. 

ANA KAVRAMLAR 

   Yaşamboyu 

   Dönüşlü 

   Süreli 
   Okul sonrası 
   Yetişkin 

   Toplum 

   Örgün 

   Algın 

   Yaygın 

   İnsan Hakları 
   Açık 

   Esnek 

   Yaşayarak 

   Bağımsız 

   Özyönelimli 
   Bilgi 
   Yeterlik 

   Nitelik 

   Mesleki 
   İşbaşında 

   Hizmet-içi 
   HizmetÖncesi 

       Eğitim 

       Öğrenme 

       Yetiştirim 

       Öğretim 

       Kalkınma 
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Hatta bazı bilim adamları yaygın eğitimi kavramını reddedip, dilimize 

yerleĢmiĢ bir deyim olarak halk eğitimi kavramını hala kullanmaktadırlar5. 

Yaygın eğitimin, toplumda yoksul ve eğitim alamamıĢ bireylere verildiği 

konusunda ki yanlıĢ görüĢ günümüzde geçerliliğini hala sürdürmektedir. 

Toplumda yeterli eğitimi almıĢ, iĢ gücü olarak istihdam edilmiĢ bireylerde 

yaygın eğitimden faydalanmaktadırlar. Yaygın eğitim uygulamaları aynı 

zamanda örgün eğitimden kaynaklanan aksaklıklar ya eksiklikler 

tamamlayıcısı da olabilmektedir.   

Merkezi hükümetler genellikle eğitim sistemlilerinde örgün eğitime 

ağırlık vermektedirler. Toplumsal geliĢmeleri ön plana çıkaran yeni ve 

modern eğitim anlayıĢı, büyük ve devasa bir eğitim örgütü yapısının yanında 

sistemli, planlı, ve kurallara bağlanmıĢ yaygın eğitim çalıĢmalarının ekonomik 

ve sosyal değiĢimlere ayak uydurmak konusunda baĢarılı olduğu vurgusu 

yapmaktadır. 

Sanayi aĢamasından bilgi toplumuna geçiĢ, iletiĢim olanaklarının 

sınırsızlığı ve teknolojik yeniliklerin sürekliliği, toplumu oluĢturan bireylerin 

hayatları boyunca eğitimlerine devam etmelerini gerektirmektedir. 

1.2.Yaygın Eğitimin Amacı 

Yaygın eğitim kavramının her sosyal kavram gibi çok boyutlu ve 

birbiriyle etkileĢim içinde olan amaçları bulunmaktadır. Kavram 

incelendiğinde tezin aĢağıdaki bölümlerinde açıklanacağı gibi yaygın eğitim 

uygulamalarının nedenleri ile iĢlevleri çoğu zaman benzer özellikler 

taĢımaktadır. Bu açıdan yaklaĢıldığında UNESCO’nun 1949 yılında ilk 

YetiĢkin Eğitimi Konferansı sonuç bildirgesinde açıkladığı görev bütün 

amaçları kapsayan bir yaklaĢımdır. YetiĢkin eğitiminin insanlarda gerçek bir 

demokrasi ruhunun geliĢtirilmesi, elit gruplarla geniĢ halk kitleleri arasındaki 

anlaĢmazlıkların, aradaki uçurum azaltılarak sona erdirilmesi görevini 

                                                 
5
 Cevat Geray, “Halk Eğitiminin Kurumsallaşması”, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Makale, 

(EriĢim) http://dergiler.ankara.edu.tr/tammetin.php?id=5845  22.06.2012 

http://dergiler.ankara.edu.tr/tammetin.php?id=5845
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üstlenmesi gerektiği ifade edilmiĢtir6. SavaĢ sonrası barıĢ vurgusunun 

yapılması, yıkılmıĢ bir Avrupa için son derece doğal sayılmalındır. Ancak 

yaygın eğitim uygulamalarının bütün amacı, bireylere kendilerini mutlu 

hissedecekleri, gelecek ve içinde yaĢadıkları toplumla barıĢık bir duygu 

yaratmaktır. 

1982 Anayasası’nın 5. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin “sosyal 

hukuk devleti” olarak belirtilmesi yaygın eğitim çalıĢmalarının sosyal bir 

politika olmasını gerektirmektedir. Bu politikalar, küreselleĢme süreci ile 

birlikte yeni bir yönelim kazanarak, insan hak ve özgürlükleri bağlamında 

bireyi özgürleĢtirici ve bireysel özelliklerini ön plana çıkaran, onu değerli kılan 

amaçlarla uyum içindedir.  

1.3.Yaygın Eğitimin Önemi 

Yaygın eğitim günümüzde bütün ülkeler için vazgeçilmez bir öneme 

sahiptir. Bu önem,  pek çok sosyal, siyasi, ekonomik ve bireysel amaca 

hizmet eder ancak onu ön plana çıkaran temel sebep, yaygın eğitiminin 

bireyin tüm yeteneklerini geliĢtirmesine yardımcı olan yönüdür. Mesleki eğitim 

alarak iĢ gücüne katılan kadınların, kendilerine uygun hobi uğraĢısı ile 

sosyalleĢen özürlü ve yaĢlıların, ana amaçları, baĢka bireylerle iletiĢim 

kuracak ve bütünleĢecek bilgiye sahip olmaktır.  

Eğitimin temel görevi fırsat eĢitliği yaratarak toplumsal dengeyi 

sağlamak, bireylerin bilinçlenmesini geliĢtirmektir. Yaygın eğitim pek çok 

sosyal sorunun çözümlenmesine yardımcı olmaktadır. Toplumsal barıĢın 

korunması yönünde bireylerin anlamlı hayat beklentileri önemini güç geçtikçe 

artırmaktadır.  

Yaygın eğitimin ön plana çıkarılan en önemli bir baĢka özelliği ise 

geliĢen teknolojik yapıya, eğitim yolu ile uyum sağlanmasıdır. DeğiĢen yeni 

ekonomik Ģartlara uyum, öğrenmeyi öğrenmekle baĢlamaktadır. 

                                                 
6
 Ahmet Duman, “Yetişkinler Eğitimi”, Ankara: Ütopya Yayınları: 17, Mart 2007, s. 196 
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YetiĢkin eğitimin iĢlevi toplumun sosyal ve teknolojik değiĢimlere uyum 

sağlamasına yardımcı olmaktır. YetiĢkin eğitiminin amacı bilgi aktarmak değil 

davranıĢ değiĢikliği yaratmaktır7. 

Günümüz dünyasında bilgi hızlı bir Ģekilde değiĢmekte, bireylerin 

sürekli olarak eğitilmesi yaygın eğitimin ekonomik önemini artırmaktadır. 

Konularında düzenli olarak eğitim alan çalıĢanlar yeni değiĢikliklerden 

haberdar olmakta istihdam Ģartlarında baĢarılı olmaları gerçekleĢmektedir. 

ĠĢsiz olarak nitelendirilen atıl iĢgücü, yaygın eğitim çalıĢmaları ile ara elemen 

ihtiyacını karĢılamaktadır. Ġstanbul Büyük ġehir Belediyesi bünyesinde 

kurulan ĠSMEK’ten mezun olan Ġstanbullar, aldıkları sertifikalarla ĠSPARK’ta 

otopark görevlisi aĢçı ya da garson olabilmektedirler. 

Ülkemizde yaygın eğitim uygulamalarının taĢıdığı önem, 2007 ile 2013 

yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planına giren hayat boyu öğrenim ulusal 

politika kapsamında değerlendirilmesi ile son noktasına ulaĢmıĢtır. 

Uygulamada yapılacak çok fazla iĢ olmasına rağmen, uzun süre göz ardı 

edilen eğilimin tekrar gündem gelmesi ve merkezi hükümet tarafından 

kalkınma planına alınması dikkate değerdir.  

DeğiĢen ve geliĢen ekonomi ile iĢgücü piyasasının gerekleri 

doğrultusunda kiĢilerin istihdam becerilerini arttırmaya yönelik yaĢam boyu 

öğrenim stratejisi geliĢtirilecektir. Bu strateji, kiĢilerin beceri ve yeteneklerinin 

artırılmasını, söz konusu eğitim türleri arasındaki yatay ve dikey iliĢkinin 

güçlendirilmesini, çıraklı ve halk eğitiminin bunlara yönelik yapılandırılmasını, 

özel sektör ve STK’ların bu alanda faaliyet göstermesini destekleyecek 

mekanizmaları kapsayacaktır. 

ĠĢgücü piyasasına iliĢkin bilgi sistemlerinin geliĢtirilmesi, eğitim ve 

iĢgücü piyasasının daha esnek bir yapıya kavuĢturulması ve istihdamın ve 

iĢgücü verimliliğinin artırılması için yaĢam boyu eğitim stratejisi dikkate 

alınarak ekonominin talep ettiği alanlarda insan gücü yetiĢtirilecektir.8 

                                                 
7
 Rıfat Okçabol, “Halk Eğitimi”, Ġstanbul: Der Yayınları, 1996, s. 18 

8
 T.C. Kalkınma Bakanlığı, IX. Kalkınma Planı (2007-2013), Resmi Gazete 1 Temmuz 2006 

Mükerrer, Sayı 26215, (EriĢim) http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan9.pdf  10.06.2012 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan9.pdf
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Ekonomik ve bireysel geliĢim dıĢında yaygın eğitim uygulamaları, 

demokrasi eğitimi vermektedir. Toplumun hemen hemen her kesiminden 

gelen katılımcılar birbirleri ile iliĢkilerinin geliĢmesine neden olmaktadır. 

Yaygın eğitim, bireylerde değiĢmeye ve ilerlemeye istek uyandırarak, üyesi 

oldukları topluma karĢı sorumluluk kazanırlar. 

1.4.Yaygın Eğitimin Özellikleri ve Hedef Kitlesi 

Eğitim bilimlerinde yaygın eğitimin örgün eğitime göre farklılıkları ve 

özellikleri bulunmaktadır. Yaygın eğitim incelendiğinde Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde özellikleri aĢağıdaki 

gibi sıralanmıĢtır9. 

a) Herkese açıklık: Herkesin yararlanabileceği biçimde yürütülür ve 

özel eğitim gerektiren bireyler için özel önlemler alınır. 

b) Ġhtiyaca uygunluk: Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak 

gerçekleĢtirilir. 

c) Süreklilik: Bireylerin hayat boyu yararlanabilecekleri biçimde 

düzenlenir. 

d) Bilimsellik: Her derece ve türdeki program ve uygulamalar, bilimsel 

araĢtırmalara dayalı olarak sürekli geliĢtirilir ve yenilenir. 

e) Planlılık: Kalkınma planları hedeflerine uygun Ģekilde; eğitim-

öğretim, üretim, insan gücü, istihdam iliĢkileri dikkate alınarak üretkenliğe 

ağırlık verilecek biçimde planlanır. 

f) Yenilik ve geliĢmeye açıklık: Programlar; öğrenme ve öğretme 

yöntemleri ile ders araç-gereç, bilimsel ve teknolojik geliĢmelere, çevrenin ve 

ülkenin ihtiyaçlarına göre sürekli geliĢtirilir. 

g) Gönüllülük: Bireyin ve toplumun çalıĢmalara isteyerek katılımları 

esas alınır. Sivil toplum kuruluĢlarının yaygın eğitim etkinliklerine 

katılımlarının desteklenmesi ve özendirilmesi, yetki ve sorumluluklarının 

                                                 
9
T.C. MEB, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Ankara, Resmi Gazete 14 ġubat 2006, Sayı: 

26080 
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paylaĢılması, merkez ile ailenin iĢ birliği, kulüpler, gönüllü çalıĢma grupları ve 

benzeri oluĢumlara çalıĢma imkânı verilir. 

h) Malî destek: Döner sermaye kapsamı dıĢındaki kurs ve etkinlikler 

ücretsizdir. Gerçek ve tüzel kiĢiler, etkinliklere gönüllü olmak Ģartıyla aynî ve 

nakdî katkıda bulunabilirler. Aynî katkılar tamamıyla bağıĢ Ģeklinde 

olabileceği gibi karĢılıksız olarak belli bir etkinlik dönemi içinde kullanım 

Ģeklinde de olabilir. 

ı) Her yerde eğitim: Amaçlar, düzenli ve programlı olarak yalnız kamu 

ve özel kurum ve kuruluĢlarda değil aynı zamanda evde, çevrede, iĢ 

yerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleĢtirilir. 

j) Bütünlük: Örgün eğitim ile birbirlerini tamamlayacak ve 

destekleyecek, gerektiğinde aynı nitelikleri kazandırabilecek biçimde, her 

türlü imkânlarından yararlanabilecek bir bütünlük içerisinde düzenlenir. 

k) EĢ güdüm: Aynı alanda hizmet yürüten çeĢitli kamu, özel ve gönüllü 

kurumlar arasında eĢ güdüm ve iĢ birliği sağlanarak hizmetlerde etkililik ve 

verimlilik artırılır.  

Yaygın eğitim toplumun bütün kesimlerini kapsamaktadır. Genel olarak 

çeĢitli nedenlerle okula gidememiĢ bireylerin yaygın eğitim ile fırsat eĢitliğini 

yakalayacak olmasının düĢünülmesi oldukça yanlıĢ bir kanıdır. Yaygın 

eğitimin, toplumun yoksul ve eğitim almamıĢ kesimlerine uygulanmasının 

olumlu kaçınılmazdır ancak yaygın eğitim uygulama alanı olarak toplumdaki 

her bireye hizmet vermektedir. Ancak yaygın eğitimin özellikle odaklandığı ve 

sosyal politikalar kapsamında ilgilendiği yoksulluk ve rehabilitasyon hizmeti 

toplumun göreceli olarak örgün eğitimden yeterince yararlanamamıĢ, 

toplumsal hayata uyumlu olmak noktasında sorun yaĢayan halk kitlesidir. Bu 

tanımlama kapsamı oldukça geniĢletecektir. ÇalıĢma hayatına katılması ve 

sosyal Ģartlarının iyileĢtirilmesi düĢünülen kadın, yaĢlı ve özürlüler, örgün 

eğitim alamamıĢ bireyler, mesleki geliĢimlerini tamamlamak veya meslek 

sahibi olmak isteyen iĢsizler yaygın eğitimin doğal hedef kitlesini 

oluĢturmaktadır. 
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1.5. Dünyada Yaygın Eğitimin Uygulamalarının GeliĢimi 

21. Yüzyılın hızla değiĢen ekonomik, teknolojik ve kültürel değiĢimleri 

insanları sürekli olarak topluma yeniden uyum bağlamında zorlamaktadır. 

Bilgi toplumunun yaĢandığı günümüzde üretim için artık daha fazla bilgi 

kullanılmaktadır. 

Yaygın eğitimin tarihçesine baktığımızda aslında kavramsal olarak 

insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyebiliriz. Ġnsanoğlu geliĢiminin bütün 

aĢamalarını eğitim ve öğrenme faaliyeti ile sürdürmüĢtür. 16. Yüzyılda 

eğitimin kiliselerde organize edilmesinden çok daha önceleri yaygın eğitim 

kavramsal olarak bilinmese bile fiili olarak uygulanmaktaydı. 

Ancak yaygın eğitim çalıĢmalarının dünyadaki geliĢimine baktığımızda 

dinsel anlamından çıkıp sivilleĢmesi bütün değiĢimlerin odağı olan sanayi 

devrimi ile baĢlamıĢtır. Yaygın eğitimin merkezileĢmesine, ĠĢçi Birlikleri ve 

ĠĢçi Enstitülerinin demokrasi talepleri ile mücadele sonucunda ulaĢıldı. 

Sanayi devrimi, eğitilmiĢ insana gereksinim duyulan birçok yeni 

mesleğin ortaya çıkmasına ve çocuklarla yetiĢkinlerin okuma-yazmayla 

birlikte yeni bilgi ve becerileri de öğrenebilmeleri için eğitsel kurumların 

açılmasına neden olmuĢtur. Ġngiltere de üniversitelerin halk için etkinlikler 

düzenlemesi 1867 yılında üniversite dıĢında konferanslarla baĢlamıĢtır.10 

GeliĢmeleri I. Dünya SavaĢı sonrası YetiĢkin Eğitimi Komisyonları ve 

Raporları ile savaĢın yıkıcı etkilerinin ardından bireylerin sosyal hayata 

uyumlarının sağlanması için çalıĢmalar takip edilmiĢtir. 

Amerika’da ise yetiĢkin eğitiminin geliĢmesi 1930’lu yıllarda baĢlamıĢ 

ve yoğunlaĢarak sürmüĢtür. Bu geliĢim Avrupa’daki yetiĢkin eğitimi 

anlayıĢından bazı noktalarda ayrılık göstermiĢtir. YetiĢkin eğitimi ABD’de 

psikoloji temelli bir geliĢim gösterirken Avrupa’da sosyoloji temelli bir geliĢim 

göstermiĢtir11. 

Androgoji’nin (Androgogy- yetiĢkinlerin öğrenmelerine yardımcı olan 

sanat ve bilim) pedagojiden ayrıldığını ya da onu tamamladığını inanılan 

                                                 
10

 Rıfat Okçabol, “Halk Eğitimi”, Ġstanbul: Der Yayınları, 1996, s. 82-83 
11

 Ahmet Duman,  A.g.e, 17, Mart 2007, s. 191 
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görüĢler 1920 ile 1950 yılları arasında profesyonel bir uygulama alanı haline 

geldi. Malcom Knowles geleneksel eğitim ile yetiĢkin eğitim arasındaki temel 

farklılıkları bularak kavramı sistematik hale getirmiĢtir12. 

II. Dünya SavaĢı’na kadar genellikle ulus devlet bilincine bağlı 

vatandaĢların vatandaĢlık bağlarını geliĢtirmek ve vatandaĢların var olan hızlı 

değiĢim sürecine, modern dünyaya uyum sağlaması için okur-yazar kursları 

vatandaĢlık kursları resmi kurumlar tarafından devlet politikası olarak 

yürütülen bir toplum mimarlığı projesi olarak gündeme gelmiĢtir. Bu 

kapsamda Türkiye uygulaması sayılabilecek Halk Evleri ve Köy Enstitüleri 

projeleri Türkiye’deki yaygın eğitim çalıĢmaları kapsamında açıklanacaktır. 

II. Dünya SavaĢı sonrası yetiĢkin eğitimi, azalan insan kaynakları 

açığını kapatabilmek için toplumun yeniden eğitilmesine doğan ihtiyaçtan ve 

demokratik yaĢamın öğrenilmesi için bir araç olarak kullanılmıĢtır. 

1950’li yıllardan sonra yetiĢkin eğitimi üzerine yapılan çalıĢmalar 

kurumsal düzeye çıkarılmıĢtır. BaĢlangıçta dört yılda bir daha sonraları her yıl 

dünyanın değiĢik ülkelerinde yapılmaya baĢlanan AERC (Adult Education 

Researc Conference)13 konferansları ile pratik ve teorik bilgiler, katılımcılar 

tarafından paylaĢılmaktadır. Bu yıl 53.’sü New York’da yapılan 

konferanslarda tavsiye niteliğinde kararlar almaktadır. Ulusal ve uluslararası 

yetiĢkin eğitimi ile ilgili çalıĢmalar hız kazanmıĢ konferanslar, forumlar ve 

örgütlenmeler ile yetiĢkin eğitimine gereken önem verilmeye baĢlanmıĢtır. 

YetiĢkin eğitimine UNESCO’nun (United Nations Educational, 

Scientific Cultural Organization) önemli katkıları olmuĢtur. Eğitim 

politikalarındaki değiĢim Faure Raporunda (1972)14 ile ana kavram olarak 

savunulmaya baĢlanmıĢtır. Artık yaĢam boyu eğitim örgün eğitim kadar 

geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler için rehber olma özelliğini taĢımaktadır. 

                                                 
12

 Smith, M. K., “Malcolm Shepherd Knowles, Malcolm Knowles, İnformal Adult Education, 

Self-Direction and Andragogy”, 2002, (EriĢim)  http://www.infed.org/thinkers/et-knowl.htm  

17.06.2012  
13

   AERC “Adult Education Researc Conference” (EriĢim) 

http://www.adulterc.org/applications/ClassifiedListingsManager/  01.05.2012 
14

 Edgar Faure ve diğerleri, “Learning to be The World of Education Today and Tomorrow” 

UNESCO, Paris, 1972, (EriĢim)  http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000018/001801e.pdf  

01.05.2012 

http://www.infed.org/thinkers/et-knowl.htm
http://www.adulterc.org/applications/ClassifiedListingsManager/
http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000018/001801e.pdf
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Raporda 1968 yılında yaĢanan halk hareketlerinin bir baĢlangıç noktası 

olduğu, eğitimin seçkin bir ayrıcalık ya da insan hayatının belirli bir dönemine 

ait olmadığı, evrensel esaslarının bulunduğu insan hakları temelinde bütünsel 

bir görünüm arz ettiği belirtilmektedir. En son 2009 yılında düzenlenen 6. 

Uluslararası YetiĢkin Eğitimi Konferansı (CONFINTEA), yetiĢkin eğitimi için 

uluslar arası uyumu sağlamak ve geliĢtirmek için öneriler geliĢtirilmiĢtir.  

1996 yılı Avrupa da YaĢam Boyu Öğrenme yılı olarak seçildi ve 

Jacques Delors Raporu (Learning: The Treasure Within)15  ile Avrupa da 

yetiĢkin eğitimi yeni bir ivme kazanmıĢtır. Delors Raporunda ekonomik 

büyüme ve bilgi toplumuna geçmek için yetiĢkin eğitiminde yapılması 

gerekenleri sunmuĢ KOBĠ’lerin (Küçük ve Orta Boy ĠĢletmeler) öneminin altını 

çizerek eğitimde fırsat eĢitliği, mesleki eğitimin önemi yeni bir Avrupa kurmak 

için yetiĢkin önemini dile getirmiĢtir.  

21. Yüzyılda YaĢam Boyu Öğrenme, kalkınma politikalarının ana 

amacı olarak görülmektedir. Adil ve sistematik uygulamaların örgün ve 

yaygın eğitim ile bir arada düĢünülmesi orta vadeli 2008-2013 orta vadeli 

Eğitim Stratejisi oluĢturulmuĢtur16. 

Bu geliĢmeler ile birlikte küreselleĢme sürecinin de etkileri iletiĢim 

teknolojilerinde yaĢanan geliĢimler,  açık öğretim projelerinin herkes için 

eğitim ve geniĢ halk kitlelerinin eğitime katılmasını artırmıĢtır. Hayat boyu 

öğrenmeyi kolaylaĢtırmak, fırsat eĢitliğini sağlayabilmek için yapılan 

çalıĢmalara yüksek öğrenimin merkezi hükümetler tarafından toplumun bütün 

kesimlerine yayılmasını sağlamıĢtır.  

Merkezi hükümetler aracılığıyla düzenlenen ve ulusal kaynakların 

değerlendirilmesi amacıyla oluĢturulan hizmet birimlerinde yaygın eğitim 

çalıĢmaları 1920’lerden itibaren sürmekte ve yoğunlu hızlı bir Ģekilde 

artmaktadır. 

                                                 
15

  Jacques Delors Reprt “Learning: The Treasure Within” (EriĢim)  

http://www.unesco.org/delors/delors_e.pdf   30.04.2012 
16

 Uluslararası YetiĢkin Eğitimi Konferansı (CONFINTEA), Lifelong Learning Policies and 

Strategies 
 (EriĢim) http://uil.unesco.org/home/programme-areas/lifelong-learning-policies-and-strategies/ 

30.04.2012 

http://www.unesco.org/delors/delors_e.pdf
http://uil.unesco.org/home/programme-areas/lifelong-learning-policies-and-strategies/
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Sivil Toplum KuruluĢlarının (STK) yaygın eğitime önem vermesi, 

üniversitelerin paneller, toplantılar ve seminerler ile gerek mesleki eğitim 

gerekse demokrasi okulları alanında çalıĢması geleneksel yaygın eğitim 

çalıĢmalarındadır.  Eğitimin yerelleĢmesi ile birlikte yerel yönetimlerin 

hemĢeri iliĢkilerini yeniden düzenlemek, istihdam artırıcı önlemler almak, 

toplum dıĢına itilmiĢ grupların rehabilitasyonu sağlamak için yaptığı 

uygulamalar yetiĢkin eğitiminin günümüz dünyasında geldiği noktayı 

göstermektedir. 

1.6.Yaygın Eğitimin Uygulamalarının Nedenleri 

Yaygın eğitim günümüzde bütün ülkeler için vazgeçilmez bir öneme 

sahiptir. Yaygın eğitimin amaçladığı eğitim sistemi, toplumu oluĢturan tüm 

yurttaĢların yaĢam standartlarını yükseltmektir. Yaygın eğitimin önemini 

ortaya çıkaran, uygulanmasını zorunlu kılan pek çok faktör bulunmaktadır. 

Yaygın eğitimi gerektiren nedenler ve koĢullar aĢağıda gösterilmiĢtir.  

1.6.1.  Örgün Eğitimden Kaynaklanan Nedenler 

Merkezi yönetimlerin temel iĢleyiĢi, toplumun mümkün olan en iyi 

Ģartlarda yaĢantısını devam ettirmek için gerekli sosyal politikaları 

uygulamaktır. Sosyal politikalar, ekonomik yönden güçsüz halkın durumunu 

düzelterek sosyal bir denge sağlayarak ve sosyal adalete dayalı barıĢ ortamı 

yaratmaktadır17. ÇeĢitli nedenlerden dolayı örgün eğitimden yararlanamamıĢ 

vatandaĢlar için yaygın eğitim uygulamaları ile fırsat eĢitliği sağlanması 

yaygın eğitimin amaçlarındandır.  

1982 Anayasası’nın 42. Maddesi eğitim hakkı ve ödevi ile ilgilidir. 

Kimse eğitim ve öğrenin hakkından yoksun bırakılamaz18 ibaresi eğitimin 

anayasal düzenleme ile korunduğunu göstermektedir. Ancak örgün eğitim 

sistemi toplumun her kesimine eĢit ve ayni kalitede eriĢememektedir. Eğitim 

                                                 
17

 Ömer Zühtü Altan, Sosyal Politika Dersleri, EskiĢehir: A.Ü. Ġ.Ġ.B.F Yayınları No:1592, s. 6 
18

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Ġstanbul, Beta Basım Yayım, 1995, s. 39 
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sistemi, insan kaynaklarının geliĢtirilmesini desteklemek üzere, yaĢam boyu 

eğitim yaklaĢımı ile bütüncü olarak ele alınacak; sistemin etkinliği, 

eriĢilebilirliği ve fırsat eĢitliğine dayalı yapısı güçlendirilecektir19. 

UNESCO eĢitsizliğin aynı zamanda bilginin eĢit olmayan dağılımından 

kaynakladığını, sorunun sadece mevcut eğitim olanaklarının geniĢletilmesi ile 

çözüme kavuĢturulamayacağını, en fazla eğitime ihtiyacı olanların en fazla 

ihmale uğradığını açıklamıĢtır. Toplumsal barıĢın sağlanabilmesi için ise 

önerilen yol yetiĢkin eğitimi ile unutulmuĢ kitlelere eriĢmek ve onlara hizmet 

etmektir20. 

GeliĢmekte olan ülkelerdeki kaynak yetersizliği ve coğrafi dengesizlik 

örgün eğitimin temel sorunlarındandır. Aynı Ģekilde fiziki olarak eğitim ve 

öğretim yapılacak bina eksikliği de göz ardı edilmemelidir. Eğitim 

politikalarının uzun vadeli bir program çerçevesinde oluĢturulduğu 

düĢünülürse dünyada toplumun bütün kesimlerine aynı eğitim olanaklarını 

sunan ülke sayısı oldukça azdır. Coğrafi zorlukların yanı sıra, öğretmen 

açığının olması ya da sağlıklı bir Ģekilde planlanmaması örgün eğitiminin 

önemli sorunlardandır. Demografik anlamda göçler de örgün eğitimdeki 

dengesizliğin büyük Ģehirler aleyhine oluĢmasına neden olmaktadır.  

Eğitime eriĢim ve eğitimin kalitesi, eğitim sisteminin temel sorun 

alanlarıdır. EriĢim sorunu kapsamında okullaĢma oranları,  bölgeler, 

cinsiyetler arası farklılıklar; kalite sorunu kapsamında ise fiziki altyapı 

yetersizlikleri, müfredatın güncellenmesi, öğretmen niteliklerinin geliĢtirilmesi 

ve eğitim materyallerinin müfredatla uyumu gibi hususlar öne çıkmaktadır21. 

Örgün eğitimin tek baĢına bireylerin temel öğrenme ihtiyaçlarına cevap 

verememesi ve örgün eğitim fırsatından yararlanamayanların eğitimsiz 

kalmaya mahkûm edilmesi noktalarında yoğunlaĢmıĢtır. Bu eleĢtiriler 

sonucunda eğitim anlayıĢında önemli değiĢimler yaĢanmıĢ, 1960'lı yılların 

sonunda eğitimde radikal değiĢim ihtiyacı ortaya çıkmıĢ, değiĢimin 

                                                 
19

 T.C. Kalkınma Bakanlığı, “ IX. Kalkınma Planı (2007-2013 ”, (EriĢim) 

http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/13490/2012PROGRAM_BKK_30102011.pdf  10.06.202  
20

 UNESCO, “Third International Conference on Adult Education”, Tokyo Japan, 1972 Final 

Report. 
21

  T.C. Kalkınma Bakanlığı, “IX.Kalkınma Planı, 2012 Yılı Programı”, (EriĢim) 

http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/13490/2012PROGRAM_BKK_30102011.pdf  10.06.202  

http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/13490/2012PROGRAM_BKK_30102011.pdf
http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/13490/2012PROGRAM_BKK_30102011.pdf


17 

 

 

 

merkezinde de eğitimin kendisini yeniden tanımlama ilkesi yer almıĢtır. 

Yapılan çalıĢmalar sonrasında, yinelenen eğitim kavramı ortaya atılmıĢ ve bu 

kavram, zorunlu eğitim sonrasında gerçekleĢtirilecek olan tüm eğitim 

faaliyetlerini kapsayacak kapsamlı bir eğitim stratejisi olarak tanımlanmıĢtır22. 

1.6.2.  Ekonomik Nedenler 

Rekabet, içinde bulunduğumuz yüzyılın üzerinde fikir birliğine varılmıĢ 

önemli kavramlarından biridir. ĠĢgücü arzının fazla olması, bireysel rekabetin 

gün geçtikçe artması, bireylerin içinde bulundukları ekonomik sıkıntılardan 

kurtulmak istemelerine neden olmaktadır. ĠĢsiz veya çalıĢan kiĢiler yaygın 

eğitim uygulamaları ile daha iyi bir geleceğe hazırlanmak, daha kalifiye 

eleman olmak ve bilgilerini yeni yaklaĢımlarla tazelemek istemektedirler. Yeni 

meslek dallarının oluĢması, hızlı ve esnek eğitim modellerinin ihtiyaç 

duyulmasını sağlamıĢtır. Mesleklerin yapısındaki hızlı değiĢimlere ve iĢgücü 

piyasasındaki rekabet yaygın eğitim çalıĢmalarının ekonomik fonksiyonlarının 

etkinleĢtirilmesi ile sağlanabilir. 

Yaygın eğitimin nedenlerinden biri olan ekonomik nedenleri bireysel ve 

ulusal ölçekte olabilmektedir. Bireyler kiĢisel gelirlerini aldıkları yaygın 

eğitimle artırma gayretinde iken, merkezi karar alıcılar ara eleman ihtiyacı 

olan sektörlerde istihdam artırıcı sertifika programları ve eğitim uygulamaları 

yaparak ulusal ekonominin geliĢmesine katkıda bulunmak istemektedirler. 

Yaygın eğitim yoluyla bireye yapılan yatırım; aynı zamanda, iĢletme ve 

toplumların geleceğine de yapılmıĢ yatırım olma sonucunu doğurmaktadır. 

Bu itibarla yaygın eğitim, ekonomik ve sosyal yaĢamdaki değiĢim ve 

dönüĢümde, diğer bir ifadeyle refah düzeyi ve yaĢam kalitesinin 

artırılmasında öncelikli bir nitelik taĢımaktadır23. 

                                                 
22

 Sedat Murat, “Dünden Bugüne İstanbul’da Yaygın Eğitim” ĠTO  Yay., 2009-8, Ġst., 2008 s. 38 
23

 ġeref Saygılı, Cengiz Cihan, Zafer Ali Yavan, “Eğitim ve Büyüme, TartıĢma Tebliğleri”,TÜSİAD 

Koç Üniversitesi AraĢtırma Forumu, Türkiye İçin Sürdürülebilir Büyüme 

Stratejileri Konferansı,  Ġstanbul, TÜSĠAD Yayınları., 2005, s. 124-130. Akt: Arif 

Tepe,”İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yaygın Eğitim Uygulaması İSMEK”, 
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Yaygın eğitime neden olan ekonomik gerekliliklerden biri de ekonomik 

faaliyetlerde atıl olan kadın ve özürlü katılımının da sağlanmasıdır. Sosyal 

adalet ve ayrımcılık yanı ile sosyal politika amaçlarından biri olan bu eğitim 

uygulamaları, kadın sorunlarının çözümü ve özürlülerin rehabilite edilerek, 

bireylerin bağımlılıktan, bağımsızlığa, edilgenlikten etkenliğe geçiĢi 

sağlanmak istenmektedir. 

Kalkınma planlarının ekonomik yönü içinde ele alınan yaygın eğitim 

uygulamaları kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonominin 

geliĢmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslek edinmelerini 

sağlayıcı imkânlar hazırlar24. 

ĠĢgücünün vasıflaĢtırılması, var olan mevcut insan kaynağının 

etkinliğinin artırılmasına ve verimliliğin yükselmesini sağlamaktadır. Ġyi 

desteklenen ve ulusal çapta organize edilerek istihdam gereksinimi ile 

mesleki eğitim çalıĢmalarının uyumlaĢtırılması iĢgücünün nitelik kazanmasını 

sağlayacaktır.  

1.6.3. Toplumsal Nedenler  

Okul öncesinden baĢlayıp yüksek öğretimi içine alan örgün eğitim25 

toplumun bütün bireylerine ulaĢamamaktadır. Ġlkokula baĢlayan çocukların bir 

bölümü çeĢitli nedenlerle orta öğretime devam etmemektedir. Geçim Ģartları, 

özellikle kız çocuklarının okula gönderilmemesi, yardımcı aile efradı olarak 

tarım kesiminde çalıĢtırılan çocuklar nedeniyle çocukların yasal hükmünce 

mecburi olan eğitimleri bile tamamlanamamaktadır.  

 Örgün eğitimden yeterince yararlanamamıĢ aileler bir yandan 

çocuğun aile içindeki eğitiminde yetersiz kalırken öte yandan okula giden 

çocuğa da yeteri kadar destek verememektedir. Bu durum yoksul yörelerde 

okula giden çocukların eğitimden yeterince yararlanmalarını bir ölçüde 

                                                                                                                                          
Ġstanbul: Ġ.ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Ana Bilim Dalı, 

YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, 2007, s. 44 
24

 Nurettin Fidan ve Munire. Erden, “Eğitime Giriş”, Ġstanbul, Alkım Yayınevi, 1998, s.227 
25

 T.C. MEB Çanakkale Eceabat Halk Eğitim Merkezi, Halk Eğitimi Nedir?  (EriĢim) 

http://okulweb.meb.gov.tr/17/07/137074/halkegitimi.html 04.05.2012 

http://okulweb.meb.gov.tr/17/07/137074/halkegitimi.html
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engellemektedir26. Eğitimsizliğin sarmalı olarak adlandırılacak bu durum 

ancak yaygın eğitim faaliyetleri ile özellikle ana-baba okulu, demokrasi okulu, 

temel hak ve ödevlerin anlatıldığı çalıĢmalar ile iyileĢtirilebilir. 

Toplumsal nedenlerin baĢında göç olgusu gelmektedir. Göçler ulusal 

ekonomiye ucuz iĢgücü sağlarken, iĢgücünün vasıflaĢması ve hizmet 

sektörünün ĢiĢmesine neden olmaktadırlar Göç sorunu ile mücadelede kent 

kültürünün aĢılanması, bireylerin alacakları yaygın eğitim çalıĢmaları 

mümkündür. Fiziki ve ruhsal olarak bağlı bulunduğu yerden kopmak zorunda 

kalan birey dıĢlanmıĢlık duygusu içindedir. Toplumsal barıĢ ancak ortak 

çabaların sonucunda ulaĢılabilecek bir durumu ifade eder. Okuma-yazma 

bilmeyen yetiĢkinlerin yaygın eğitim çalıĢmaları ile okuma-yazma öğrenmesi, 

demokratik tutum ve davranıĢları benimsemesine, sosyal hayata daha iyi 

uyum sağlamasına yol açmaktadır. 

Yaygın eğitimin uygulanmasına yol açan, uluslar arası örgütler 

tarafından üzerinde en fazla durulan nedenlerinden biri olan sosyal ve 

kültürel nedenler, hayat boyu öğretiminde özünü oluĢturmaktadır. DeğiĢen 

anlamı ve kapsamı ile beraber eğitimin sadece özel bir kesiminin ya da belirli 

bir yaĢ grubunun dıĢında toplumun her kesimine ulaĢtırabilmesi sosyal 

geliĢmeye olumlu katkılarda bulunmaktadır. 

1.6.4.  Bireysel Nedenler 

Yaygın eğitimin örgün eğitimden kaynaklanan, ekonomik ve sosyal 

nedenleri, sosyal sınıflar arası dengesizliklerin giderilmesi ve toplumsal 

geliĢme amaçların gerçekleĢmesi için kolektif bir görünüm arz eder. Yaygın 

eğitimin uygularının gerçekleĢmesinin bireysel amaçları ise eğitime 

katılanların sübjektif amaçlarıdır. Bireyden bireye değiĢiklik gösterebileceği 

gibi bireysel ve ruhsal ihtiyaçlar zaman içerisinde değiĢiklik göstermektedir.  

Bireylerin ilgi ve gereksinimleri yaĢ, cinsiyet, ekonomik durum, evli 

olup olmama, eğitim düzeyi ve iĢ türü gibi pek çok değiĢkene bağlıdır. 

                                                 
26

 Rıfat Okçabol, “Halk Eğitimi”, Ġstanbul: Der Yayınları, 1996, s. 17 
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Örneğin yaĢlılar felsefi ve dinsel konularda yeni bir Ģeyler öğrenmek isterken, 

gençler iĢ bulmaya yönelik ve gelir getirici programlar istemektedirler27. 

Bireyler, devamlı iĢ yapmak ve toplumda etkin bir rol oynama ihtiyacı 

duyarlar. Toplumdaki sürekli geliĢme her alanda olduğu gibi çalıĢma 

hayatında da sürekli bir değiĢimi zorunlu kılmaktadır. YetiĢkin bireylerin yeni 

mesleki beceriler elde etmesi veya mevcut becerilerini geliĢtirebilmesi ancak 

sürekli yaygın eğitim ile sağlanabilir28.    

Bireysel amaçların içinde bireyin olgunlaĢma amacı, onun 

yüzeysellikten kurtulup baĢkaları ile iletiĢim halinde paylaĢım ve ortak 

değerler sistemi içinde edilgenlikten etkinliğe geçmesi ile olanaklıdır. Bireyler 

aldıkları eğitimle,  ihtiyaç duydukları alanda öğrenme ve toplu beceriler 

geliĢtirme Ģansı bulurlar. Bu Ģansı yakalayanlar öz güven ve bireysel geliĢim 

sağlama konusunda baĢarılıdırlar. 

1.6.4.1. Öğrenme ve GeliĢme Ġhtiyacı  

Ġnsanların en temel haklarından bir olan öğrenme ihtiyacı, örgün 

eğitimle sağlanabildiği gibi, hayat boyu eğitim çalıĢmaları insanların kiĢisel 

geliĢimlerine katkıda bulunmaktadır. Birey yeterli düzeyde eğitim alsa bile 

öğrenme ve kiĢisel geliĢim ihtiyacı içindedir. Toplumda daha baĢarılı 

olabilmek, kendini iyi hissedebilmek, bireyin mutluluğu için gerekli ve sosyal 

ihtiyaçların karĢılanması açısından önemlidir. Yaygın eğitim çalıĢmaları 

sadece toplumun dıĢlanmıĢ, örgün eğitim alamamıĢ kesimlerine hizmet 

etmez, aynı zamanda kiĢisel geliĢim ihtiyacı hisseden öğrenme arzusu 

içindeki bireylere sosyal anlamda içinde bulundukları Ģartlara uyum 

sağlamalarını ve günümüz dünyasında hızlı değiĢikliklere uyum sağlamasını 

kolaylaĢtırır. Birey yaygın eğitim çalıĢmalarına mevcut bilgisini yenilemek, 

becerilerini geliĢtirmek içinde katılabilir. Bu gönüllü katılım bireyin yaĢam 

boyu öğrenme hakkını kullanmasıdır. AĢağıda YaĢam Boyu Öğrenme 

Gereksinimi’nin sarmalı bulunmaktadır.  

                                                 
27

 Okçabol, A.g.e,  s. 20 
28

 Arif Tepe,”A.g.t, 2007, s. 40-41 
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YayınlanmıĢ Makale, (EriĢim) www.ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/1b.doc 01.  Haziran.2012 

 

ġekil 1. YaĢam Boyu Öğrenme Gereksinimi 

 

 

Öğrenme ve geliĢme ihtiyacı gerçekte öğrenmenin öğrenilmedir. Bilgi 

çağında Öğrenmeyi öğrenmenin, insan yaĢamında açık uçlu bir etkinlik, 

beĢikten mezara kadar süre gelen çaba olduğunu da bilmeliyiz.  Öğrenmeyi 

öğrenme, bilgi çağında baĢarının ve yaĢam boyu öğrenmenin anahtarı olarak 

görülmektedir29 

1.6.4.2. OlgunlaĢma Ġhtiyacı  

OlgunlaĢma gereksinimi yaygın eğitimin bireysel gereksinimlerinden 

biridir. Bireyin empati yeteneğinin geliĢmesi, içinde yaĢadığı toplumda farklı 

düĢünce ve değiĢimleri anlayıĢla karĢılama ve yorumlama yeteneğinin 

geliĢmesi, mesleki ve bireysel anlamda geliĢme ihtiyacıdır. Birey, yaygın 

                                                 
29

 Buket Akkoyunlu, “Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenme,Fakültesi YayınlanmıĢ Makale 

(EriĢim) www.ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/1b.doc 01 Haziran.2012 
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eğitim ile aĢırı tepkisellikten uzak, rasyonel ve akılcı düĢünebilen, bilgiyi 

yorumlayabilen yapısı ile sağlıklı bir dönüĢüm yaĢabilmektedir. 

1.6.4.3. Güven Ġhtiyacı 

Güven ihtiyacı, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarĢisinde, fizyolojik ihtiyaçlar 

giderildikten sonra gelen ihtiyaçtır. Bu gereksinim bireyin kendisini ve ailesini 

güven içinde düĢünme ve korku, endiĢe ve panik duygularından arınmasını 

ifade eder. Toplumsal değiĢimlerin hızlanması, vatandaĢların daha iyi bir 

gelecek için göç etmesi, güven ihtiyacının zedelenmesine neden olur. 

ÇalıĢma hayatına erken yaĢta baĢlanması bireyin kendine güven duymasını 

engeller.  

Yaygın eğitim çalıĢmaları sosyal değiĢimlerin yarattığı endiĢe verici 

durumda yalnızlık ve uyumsuzluk sorunlarını gidermeye çalıĢmaktadır. Bu da 

bireylerin içinde bulundukları Ģartları ve çevredeki geliĢmeleri, değiĢmeleri 

doğru olarak izlemesi ve yeni durumlara nasıl uyulabileceğinin yöntemlerinin 

öğrenilebilmesi ile gerçekleĢir30. Yaygın eğitim, yetiĢkin eğitiminde özellikle 

yeniden uyum sürecinde, ortak duyguların yaratılması ve bilimsel anlamda 

eğitimin kiĢisel güven duygusunu yeniden kazandırması açısından önemlidir. 

1.6.4.4. ÇalıĢma Hayatına Katılma 

Yaygın eğitim çalıĢmaları çoğu zaman mesleki eğitim faaliyetleri adı 

altında da anılmaktadırlar. Özellikle çalıĢma hayatında faal nüfusu 

oluĢturmayan bağımlı nüfus yaygın eğitim çalıĢmaları ile çalıĢma hayatına 

katılabilirler. Halk Eğitim Merkezleri, OlgunlaĢma Enstitüleri, Çıraklık ve 

Meslek Okulları, Açık Öğretim Faaliyetleri, YetiĢkin Eğitimi veren kamu, yerel 

ve özel birimler toplumsal ve bireysel nedenlerle çalıĢma hayatın katılamamıĢ 

bireyleri yeninden ekonomiye kazandırmayı veya var olan mesleki bilgilerini 

geliĢtirerek, iĢ hayatında daha baĢarılı olmasını hedeflemektedirler.  

                                                 
30

  Ġhsan Kurt, “Yetişkin Eğitimi” Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2000, s. 49 
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1.6.4.5. Hayata Yenilik Katma 

Yaygın eğitime neden olan gereksinimlerden hayata yenilik katma, 

yetiĢkin eğitiminin insancıl boyutuna iĢaret etmektedir. Özellikle ev kadınları, 

yaĢlılar ve faal nüfus dıĢında kalan toplum kesimleri, hayatlarında yeni bir 

hobi/meslek/kazanım elde edebilmek için maddi endiĢe duymadan yaygın 

eğitim faaliyetine katılabilirler. Özürlülerin rehabilite edilmesi için yapılan 

eğitim çalıĢmaları da bu kapsam içinde değerlendirilebilir. 

Hayat yenilik katmak yaĢam kalitesini zenginleĢtireceği gibi, bireyin 

içinde bulunduğu psikolojik durumdan sıyrılmasına ve hayatın değerli olduğu 

bilincine sahip olmasını da sağlayabilir. 

1.6.4.6. SosyalleĢme 

SosyalleĢme, kiĢinin grup normlarına uymasını öğrenmesini sağlayan 

süreçtir. ġu halde sosyalleĢme bir anlamda öğrenme sürecidir. Bundan 

dolayı sosyal düzen, geniĢ ölçüde sosyalleĢme süreci ile varlığını muhafaza 

eder. Öyle ki, toplum fertlerinin çoğunun, toplumun değerlerine uygun Ģekilde 

hareket etmeleri beklenir31.  

Yaygın eğitim çalıĢmaları çoğu zaman gönüllülük esasına dayanır. 

Birey toplumun diğer fertleri ile ortak bir alanda eğitim görerek, içinde 

bulunduğu toplumun üyesi olduğu bilinci ile olarak, uyum sağlama diğer 

insanlarla etkileĢime girer. SosyalleĢme çocukluktan itibaren eğitim 

psikolojisinin ilgilendiği bir disiplindir. YetiĢkin eğitiminde toplumsallaĢma ve 

sosyalleĢme bireyi yalnızlıktan kurtardığı gibi, kuĢaklar arası etkileĢiminde 

sağlıklı olmasını sağlayacaktır. 

1.6.5. Teknoloji ve Ġdari DeğiĢimler 

                                                 
31

 Münir KoĢtaĢ,” Sosyalleşme” Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergi, (EriĢim) 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/770/9798.pdf 15.06.2012 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/770/9798.pdf
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Dünyada yaĢanan hızlı teknolojik ve sosyal değiĢim göz önüne 

alındığında yaygın eğitim çalıĢmaları çok daha önemli bir hale gelmiĢtir. 

Sosyal kalkınma kadın ve erkeklerin sürekli eğitim faaliyetleri ile değiĢen 

durumlara uyum sağlaması ile gerçekleĢebilir. Yüksek iĢsizlik oranlarının 

bulunduğu ya da eksik istihdamın yaĢandığı ülkelerde yaygın eğitim 

çalıĢmaları, bireylerin bilgi, beceri ve tecrübelerinin niteliklerini iyileĢtirir. ĠĢsiz 

olan bireyler yeni iĢ imkânları sağladığı gibi, çalıĢan kesiminde uyum sürecini 

hızlandırır.   

1.7 Amaçlarına Göre Yaygın Eğitim Faaliyetleri  

Amaçlarına göre yaygın eğitim faaliyetleri beĢ baĢlık altında 

toplanmaktadır. Bunlar tamamlama eğitimi, mesleki eğitim, kiĢisel geliĢim 

eğitimi, vatandaĢlık eğitimi, sağlık-aile yaĢamı eğitimidir. 

1.7.1. Tamamlama Eğitimi  

Bu alanda; örgün eğitime girmemiĢ veya tamamlamadan ayrılmıĢ olan 

kiĢilere,okuma yazma öğretmeyi amaçlayan programlarla, onları ilköğretim, 

ortaöğretim, lise ya da yüksekokul mezunu yapmayı amaçlayan ve "örgün 

yaygın eğitim programları" olarak da adlandırılan programlar yer almaktadır. 

Bu programların, yetiĢkinlere belli bir düzeyde örgün eğitime "denk" diploma 

vermeye yönelik olsalar da içerikleri bakımından yetiĢkinlerin ihtiyaçlarına 

yönelik olmaları gereklidir32 

1.7.2.Mesleki Teknik Eğitim 

Bu alandaki yaygın eğitim programları da amaçları, düzeyleri ve 

içerikleri bakımından çeĢitlilik göstermektedir. ÇalıĢma çağındaki bireyleri bir 

meslek sahibi yapma, bir mesleği olanların mesleklerinde yükselmelerini ya 

                                                 
32

 Ġhsan Kurt, “YetiĢkin Eğitimi”, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2000, s. 16. 
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da yenilikleri izlemelerini sağlama, eski mesleği geçersiz hale gelenlere ya da 

mesleğini değiĢtirmek isteyenlere yeni bir meslek kazandırma ve nihayet 

yetiĢkinlere gelir getirici bir beceri sağlayarak onların gelirlerini artırma gibi 

amaçlara yönelik programları kapsamaktadır. Bu programlar; ekonominin 

ihtiyaç duyduğu iĢgücünün yetiĢtirilmesi, iĢgücünün vasıf düzeyinin 

arttırılması, iĢletmelerde iĢgücü verimliliğinin yükseltilmesine de önemli 

katkıda bulunmaktadırlar.33 

1.7.3. KiĢisel GeliĢim 

KiĢisel geliĢim programları, bireye hayatının herhangi bir döneminde 

"kendini gerçekleĢtirmesi" için ihtiyaç duyduğu konularda eğitim imkânı 

sunmayı amaçlamaktadır. Özellikle, kiĢilerin bir sanat dalında yeteneklerini 

geliĢtirmeleri için düzenlenen programlar ile kiĢilere sosyal alanlarda ilgi 

kazandırmayı amaçlayan programları kapsamaktadır. KiĢilerin eğitim ve 

sosyo-ekonomik düzeyleri arttıkça, bu alandaki programlara olan talepleri de 

artmaktadır34. 

1.7.4. VatandaĢlık Eğitimi 

Bu alandaki programlar, hem toplum hem de birey yönünden önem 

taĢımaktadır. Örgün eğitimin yetersizliği karĢısında yaygın eğitimin, sosyal 

bütünleĢmeyi sağlamak, kiĢilerin yaĢadıkları ülkeye olan aidiyet duygularını 

geliĢtirmek, toplumun genel amaçlarına uygun olarak bireylerin yetiĢtirilmesi 

görevini üstlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Esasen, örgün eğitimde bu 

alanda öğrenilenler, hızlı ĢehirleĢme, gelenek ve göreneklerin değiĢmesi, 

farklı alt kültürlere mensup yetiĢkinlerin Ģehirlerde bir araya gelmesi, kitle 

iletiĢim araçlarının etkisinin artması gibi sürekli değiĢmeler nedeniyle zaman 

içerisinde yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, toplumun ve bireyin eğitim 

                                                 
33

 A.e., s. 17 
34

 A.e., s. 17 
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ihtiyaçlarının sürekli olarak karĢılanmasına yönelik eğitim programlarının 

devamlı olarak sağlanması gerekmektedir35 

1.7.5. Sağlık ve Aile YaĢamı Eğitimi 

Sağlıklı yaĢama alıĢkanlıkları, ana-çocuk sağlığı, beslenme, ev 

ekonomisi tüketici eğitimi, aile iliĢkileri, emeklilik eğitimi konularındaki eğitim 

programları bu alana girmektedir. Bireyin yaĢamındaki çeĢitli dönemlere, aile 

yaĢamındaki farklı dönemlere ve bireyin içinde bulunduğu farklı Ģartlara göre 

oluĢan ihtiyaçlarına cevap verecek Ģekilde sürekli geliĢtirilen eğitim 

programlarına ihtiyaç duyulmaktadır36. 

1.8 Türkiye’de Yaygın Eğitimin Tarihçesi 

Türkiye’de yaygın eğitimin tarihçesi üzerine araĢtırma yapan bilim 

adamları genellikle yaygın eğitimi cumhuriyet döneminden önce ve 

cumhuriyet döneminde olarak ikiye ayırma eğilimindedirler.  

1.8.1. Cumhuriyet Döneminden Önce Yaygın Eğitim 

Kavramsal olarak yaygın eğitim çalıĢmalarına benzer özellikler taĢıyan 

eğitim sürecinin tarihsel kökenlerini 6. Yüzyıla kadar görmek mümkündür. 

Eski Türklerdeki Ģamanlar, din adamları, Horasan erleri ve halk Ģairleri 

birer yetiĢkin eğitimcidirler. Özellikle Osmanlıların geliĢme dönemlerinde 

camiler medreseler, tarikatlar, kütüphaneler, folklorumuzdaki bilmeceler, 

masallar, Nasreddin Hoca hikayeleri, Karagöz, meddah, ve orta oyunu birer 

yetiĢkin eğitimi araçlarıydı37 

                                                 
35

 A.e., s. 18 
36

 A.e., s. 18 
37

 Rıfat Okçabol, “Halk Eğitimi”, Ġstanbul: Der Yayınları, 1996, s. 98 
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Osmanlı Ġmparatorluğunda Terbiye Ocakları, Enderun Mektebi ve Türk 

Ocakları gibi uygulamalar cumhuriyet öncesi dönemde diğer yetiĢkin eğitimi 

etkinlikleri olarak ele alınabilir38.  

Terbiye Ocakları Ġstanbul’un fethinden sonra Ġstanbul’a Trakya ve 

Anadolu’dan göç edenlere yönelik kurslar düzenlemiĢlerdir.  

15.Yüzyıl’ın ortasından itibaren Ġstanbula gelenler KazlıçeĢme Terbiye 

Ocağına kayıtlarını yapmak üzere sevk edilirdi. ĠĢsizlere iĢ aramak ve onları 

Ġstanbul’daki çeĢitli iĢ yerlerine yerleĢtirmek bu terbiye ocaklarının ana amacı 

idi. Yatılı olan bu halk okullarında eğitime yukarıda belirtilen tedbir ve 

iĢlemlerden sonra hemen baĢlanır ve her dönemin eğitim süresi 15–30 gün 

olarak uygulanırdı. Genel olarak Ġstanbul Ģehrinin tanıtılması birinci sıraya 

alınmak suretiyle iĢ merkezlerinin, belli baĢlı iĢverenlerin adresleri, Ģehirde 

dolaĢma, yemek yeme yerlerinin seçimi, bu yönden iyi alıĢkanlıkların 

kazandırılması, insan iliĢkilerinde, ayrıca iĢverenlerle yapılacak ilk temaslarda 

ve iĢ içinde olanların amir ve memurlarla iliĢkilerinde dikkat edilecek 

hususlara yer verilmekteydi. Eğitim görevlilerince, yurttaĢları belirtilen 

konularda teorik olarak değil, yaĢatarak yetiĢtirmek esastı39. 

Ġlk çıraklık okulu 1865 yılında Ġstanbul Beyazıt’ta Ġslam Öğretim 

Derneği (Cemiyet-i Tedrise-i Ġslamiye) tarafından çıraklara okuma-yazma 

temel matematik ve dinsel bilgilerin öğretilmesi amacıyla kurulmuĢtur40. 

Türk Ocakları Osmanlı Ġmparatorluğunda son dönemlerinde çeĢitli 

etnik gruplar arasında milliyetçi çalıĢmaların canlanmasıyla beraber Türkler 

tarafından, Türklük bilinci ve duygusunun geliĢtirilmesi amacıyla 

kurulmuĢtur41. 

1913 tarihli Ġlköğretim Kanununda da (Tedrisat-ı Ġptidai Kanunu 

Muvakkati) yaygın eğitime yer verildiğini görmekteyiz. Bu kanunla ilköğretim 

çağını aĢmıĢ olanlar için genel bilgi, tarım, sanat ve ticaret derslerin 

düzenlenmesi öngörülüyordu. Bu yıllar içinde diğer bir geliĢme, 1924'te 

Ġstanbul Vilayeti Genel Meclis kararı ile özel idare tarafından hayatını 

                                                 
38

 Ahmet Duman, “Yetişkinler Eğitimi”, Ankara: Ütopya Yayınları: 17, Mart 2007, s. 206  
39

 Ġhsan Kurt, “YetiĢkin Eğitimi”, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2000, s. 39-40 
40

A.e.,  s.206 
41

 A.e., s. 207 
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kazanmak zorunda olan çocuklar için geceleri faaliyette bulunacak ve temel 

bilgi kazandıracak çıraklık okullarının açılmasıdır42. 

1.8.2. Cumhuriyet Döneminde Yaygın Eğitim 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluĢu ile birlikte, dünyada yaĢanan 

geliĢmelere paralel olarak yeni kurulan devletin ideolojisine bağlı, kuruluĢ 

değerlerine sahip bireylerin yetiĢtirilmesi ana hedef olmuĢtur. Bu dönemde 

yetiĢkin eğitiminde bütün dünyada yaĢanan genel eğilim, ulus-devlet idealini 

gerçekleĢtirecek halk yığınlarının bilinçlendirilmesi ve sisteme sahip çıkacak 

nitelikte yetiĢtirilmesidir. 

KurtuluĢ SavaĢı’ndan baĢarı ile çıkan yönetici kadro yeni bir ulus inĢa 

etme sürecinde dönemde kullanılan popüler ismi ile “Halk Eğitimi’ne” özel bir 

önem ve değer vermiĢtir. Her alanda yapılan devrimlerin toplumun bütün 

kesimlerine yayılması, yetiĢmiĢ insan gücüne ulaĢılması ve yurttaĢlık eğitimi 

Cumhuriyetin erken dönemlerinde halk eğitiminin amaçları arasında 

sayılabilir.  

Cumhuriyetin kurulmasını izleyen yıllarda, Atatürk’ün yol 

göstericiliğinde giriĢilen "Millet Okulları", "Halk Dershaneleri" hareketi bu 

alandaki en geniĢ uygulamadır. Bu yoldan önemli sayılan insana yeni Türk 

alfabesiyle okuma yazma öğretilmiĢ, yurttaĢlık bilgileri verilmiĢtir. Gittikçe 

yoğunluğunu, hızım kaybeden bu hareket ne okuryazarlık, ne de halkın 

bilinçlenmesi, örgütleĢmesi, sorunlarına çözüm yolları getirebilmiĢtir43.  

1924 yılında Tevhid-i Tedrisat kanunu ile kurulan Maarif Vekaleti 

çalıĢmaları laik ve çağdaĢ bilimsel esaslara uygun olarak ülkedeki tüm eğitim 

ve öğretimi birleĢtirmiĢtir. Halk evlerinin çalıĢması ve köy enstitülerinin 

kurulması, okuma yazma seferberliğinin baĢlatılması yetiĢkin eğitimi 

faaliyetlerindendir. Bu dönemde 1945 yılında yetiĢ kadınlar için OlgunlaĢma 

Enstitüleri, 1947 yılında Pratik Kız Sanat Okulları açılmıĢtır.Tek Parti iktidarını 

                                                 
42

 Sedat Murat, “Dünden Bugüne İstanbul’da Yaygın Eğitim” ĠTO Yay. 2009-8, Ġstanbul, 2008 s. 

122 
43

 Cevat Geray, “Halk Eğitimi’nin Kurumsallaşması” Ankara Üni., Eğitim Bilimleri Dergisi Cilt:26, 

1993 s.28 
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temsil eden birinci dönemden sonra 1950’li yıllara gelindiğinde devrimci 

cumhuriyet ideolojisi yargılanmaya baĢlamıĢtır. Bu dönemde uygulanan halk 

evleri, halk odaları, köy enstitüleri ağır eleĢtirilere maruz kalmıĢtır. Çok partili 

hayata geçiĢ, yaygın eğitim çalıĢmalarının niteliğinin değiĢmesine yol 

açmıĢtır.  

DP’nin Milli Eğitim Politikasında yaptığı en önemli değiĢiklik eğitim 

sistemini Amerikan etkisi altına girmesi oldu. Cumhuriyetin kurulusundan DP 

iktidarına kadar Türk Eğitim Sistemi tüm etkilerden uzak ve bağımsızdı44. 

1954 yılında Köy enstitüleri kapatıldığından eğitim sisteminde yetiĢmiĢ 

eleman ihtiyacı artmaya baĢlamıĢtır. 

1960 yılından sonra halk eğitimi çalıĢmalarını düzenlemek, geliĢtirmek 

yürütmek ve denetleme MEB Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü oluĢturulmuĢtur. 

KurumsallaĢma çalıĢmalarının hız kazandığı bu dönemde yaygın eğitim 

çalıĢmaları hız kazanmıĢtır. ĠĢlevsel YetiĢkin Eğitimi Projesi konusunda 

eğitimci yetiĢtirmek üzere Yaygın Eğitim Enstitüsü kurulmuĢtur. 1983 yılında 

ise Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü adını almıĢtır. MEB 1975 

yılında Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu (YAYKUR) daha önce bu yönde 

yapılan çalıĢmalar bu kuruma bağlanmıĢtır45.   

1985 yılında beceri kazandırma programları, 1988’de Açık Öğretim 

Fakültesi’yle iĢbirliği yapılarak lisans tamamlama programları ve 1991’de de 

lise mezunlarına meslek edindirme projesi (LĠMME) baĢlatılmıĢtır. Çıraklık 

Eğitimi etkinlikleri, Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile meslek 

edindirme kursları aynı dönemdeki diğer çalıĢmalardır46 

Görüldüğü gibi Türkiye’nin siyasal hayatına paralel olarak geliĢen ve 

değiĢen yaygın eğitim çalıĢmaları Merkezi otoritenin koordinasyonu ile 

yürütülmekteydi. Ancak çağın değiĢen koĢulları yerel yönetimlerin içinde pek 

çok nedeni barındıran sebeplerle yaygın eğitim çalıĢmalarına katılmasını 

sağlamıĢtır. KüreselleĢme sürecinin etkisiyle 1990’ların baĢından itibaren 

                                                 
44

 Emre Kılıç, “Demokrat Parti Döneminde Milli Eğitim Politikası 1950-1960”, Anadolu 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı YayınlanmamıĢ Yüksek Lisan Tezi, s. 

165 (EriĢim) http://www.belgeler.com/blg/1cd0/demokrat-parti-donemi-milli-egitim-politikasi-1950-

1960-national-education-policy-of-democrat-party-1950-1960 19.06.2012 
45

 Ahmet Duman, A.g.e, 17, Mart 2007, s. 135 
46

 A.e., s. 136 

http://www.belgeler.com/blg/1cd0/demokrat-parti-donemi-milli-egitim-politikasi-1950-1960-national-education-policy-of-democrat-party-1950-1960
http://www.belgeler.com/blg/1cd0/demokrat-parti-donemi-milli-egitim-politikasi-1950-1960-national-education-policy-of-democrat-party-1950-1960


30 

 

 

 

kavram olarak yerel yönetimlerin yaygın eğitim çalıĢmaları 1996 yılında 

ĠSMEK örneğinde görüldüğü gibi neredeyse “halk üniversitesi” görünümünde 

yüz binlerce hemĢehrisine kurs imkânı tanıyan bir yapıya dönüĢmüĢtür. Takip 

eden yıllarda Türkiye’de özellikle Büyük ġehir Belediyeleri’nin öncülük ettiği 

yaygın eğitim çalıĢmaları giderek hız kazanmıĢtır. 

MEB’NIN çalıĢmalarını göz ardı etmeden günümüzde yerel 

yönetimlerin yaygın eğitim çalıĢmalarında ağırlığı giderek artmaktadır. 

1.9.Türkiye’de Yaygın Eğitim Veren KuruluĢlar ve Uygulamaları  

Bütün dünyada yaygın eğitim çalıĢmaları veren kuruluĢların nitelikleri 

benzerdir. Bu kuruluĢların çoğu merkezi iktidarın ulusal programlar 

çerçevesinde kurduğu ve koordine ettiği kurumlardır. Ülkelerin ulusal eğitim 

sistemini kontrol eden Eğitim Bakanlıkları bu konunun yürütücüsüdür. Eğitim 

Bakanlıkları dıĢında kalan pek çok kamu kuruluĢu yetiĢkin eğitimi veya 

hizmet içi eğitim faaliyetleri ile vatandaĢlarına hizmet etmektedir. Diğer 

taraftan özel bağımsız özel yaygın eğitimi veren kuruluĢlar devlet tarafından 

finansal açıdan desteklenerek faaliyetlerini sürdürmektedirler. Enstitüler, 

uluslararası örgütler, ağırlıklı olarak gönüllü ve kar amacı gütmeyen bölgesel 

kuruluĢlar yaygın eğitimi verebilmektedir.  

Yaygın eğitim hizmetleri devletle hiçbir organik bağıntısı olmayan 

tamamen yerel kuruluĢlar tarafından organize edilebilmektedirler. Ġkinci gruba 

göre finansal açıdan da bağımsız olan bu örgütlenmede, yerelleĢme eğilimi 

ağır basmaktadır. 

Türkiye’de yaygın eğitim çalıĢmaları, merkezi iktidar aracılığıyla 

yürütülürken, diğer taraftan yerel yönetimlerin ve özel kuruluĢların yaygın 

eğitimi vermesini destekleyen bir yapı görüntüsündedir. 
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Tablo 2. Yaygın Eğitim Ġstatistikleri 

 

 

Öğretim Kademesi  Okul  Öğrenci  Öğretmen  Derslik 

 

Yaygın Eğitim Toplam 13.452  7.786.303 102.029 87.459 

 

Yaygın Eğitim Resmi 1.853  4.217.139 12.249  6.197 

 

Yaygın Eğitim Özel  11.367  3.699. 167 80.090  81.211 

 

Rehberlik ve Araş. Mrkz.  212    326.423   1.638         51 

 

* TÜĠK, Yaygın Eğitim Kurumlarına ait kursiyer sayısı bilgileri 2009/'10 öğretim yılı sonu itibariyle 

verilmiĢtir 

Kaynak: TUĠK, Milli Eğitim Örgün Eğitim İstatistikleri 2011-2012, TUĠK Yayınları, Ankara, 

2011, s. 189-201 

  

 

 

Yukarıdaki tabloda yaygın eğitim ile ilgili istatistiki bilgi bulunmaktadır. 

Buna göre Türkiye’de 2009-2010 yılında 7.786.303 kiĢi yaygın eğitim 

çalıĢmalarına katılmıĢtır. Tablo’da Yaygın eğitim faaliyeti yürüten özel 

kuruluĢların resmi olarak verilen hizmete yaklaĢtığı görülmektedir. Resmi 

yaygın eğitim faaliyetlerinin sürekli ve düzenli yapılması, 6.197 olan derslikle 

4.2 Milyon vatandaĢa hizmet verilmesini sağlamıĢtır. Belediyelerin 

öncülüğündeki özel yaygın eğitim faaliyetlerinde her bölgede bulunan 

öğretmenlerin sayısı resmi nitelikteki öğretmenlerin neredeyse 6 katıdır. Bu 

öğretmenlerin MEB bünyesinde çalıĢan öğretmenlerden farkı, mesleki açıdan 

usta öğretici olmaları ve çoğunun profesyonel anlamda eğitici olmamasıdır. 

Yaygın eğitimde yerelleĢme eğilimlerinin arttığı günümüzde derslik sayısında 

da özel yaygın eğitim hizmetleri oldukça önemli mesafeler kat etmiĢtir. 

Yaygın eğitimden resmi olmayan eğitim kuruluĢlarının derslik sayısı 

81.211’dir.   
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Tablo 3. Kurum ve KuruluĢlara Göre Yaygın Eğitim Faaliyetleri 

(BaĢlayan Kursiyer) 

 

 

Kuruluş  Kurs  Toplam Erkek   Kadın   

  

Toplam  19.817  1.206.406 528.947 677.459 

 

Bakanlık ve Bağlı 6.236  353.403 253.011 100.392 

Kurum/ Kuruluşlar 

Üniversite  1.435  75.453  41.319  34.134 

Belediye  11.726  720.415 193.289 527.126 

Konfederasyon  420  57.135  41.328  15.807 

Veya Sendika 

 

* Yaygın Eğitim Kurumlarına ait kursiyer sayısı bilgileri 2009 öğretim yılı sonu itibariyle verilmiĢtir 

Kaynak: TUĠK, Haber Bülteni, (EriĢim) http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10693 

31.06.2012 

 

 

 

Tablo 4. Kurum ve KuruluĢlara Göre Yaygın Eğitim Faaliyetleri  

(Bitiren Kursiyer) 

 

 

 

 

Kuruluş  Kurs  Toplam Erkek   Kadın   

  

Genel Toplam  19.817  810.279 403.933 406.346 

 

Bakanlık ve Bağlı 6.236  334.616 238.825 95.791 

Kurum/ Kuruluşlar 

Üniversite  1.435  70.128  38.487  31.641 

Belediye  11.726  359.116 93.012  266.104 

Konfederasyon 420  46.419  33.609  12.810 

Veya Sendika 

 
* Yaygın Eğitim Kurumlarına ait kursiyer sayısı bilgileri 2009 öğretim yılı sonu itibariyle verilmiĢtir 

Kaynak: TUĠK Haber Bülteni (EriĢim) http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10693  

31.06.2012 

    Başlayan Kursiyer 

    Bitiren Kursiyer 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10693
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10693
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Yaygın eğitim hizmeti sunan kuruluĢları beĢ farklı baĢlık altında 

toplamak mümkündür. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel Yönetimler, MEB 

dıĢındaki Bakanlıklar, Sivil Toplum KuruluĢları ve diğer kuruluĢlardır. 

1.9.1. Milli Eğitim Bakanlığı 

Yaygın eğitimde ulusal planlamanın yapıldığı ve koordine edildiği en 

önemli kurum Milli Eğitim Bakanlığıdır. Milli eğitim bakanlığının yaygın eğitim 

ile ilgili amaçları ve görevleri MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde 

belirtilmiĢtir.  

 

Tablo 5. MEB'E Bağlı Yaygın Eğitim Kurumları 

 

 

Kurum    Kurs         Kursa Katılan  Öğretmen  

 

Pratik Kız Sanat Okulu   347  44.793  646  

Olgunlaşma Enstitüleri  15  1226  535 

Çıraklık Yaygın Eğitim Mrk. 325  *  * 

Yetişkinler Teknik Eğit. Mrk. 12  *  * 

Halk Eğitim Merkezi  969  3.702.723 6.257 

Mesleki Eğitim Merkezi  302  284.543 4.470 

Özel Eğitim    199  186.634 786 

 
*Halk Eğitim Merkezinde gösterilmiĢtir. 

*Bağlı Bulundukları Meslek Lisesinde gösterilmiĢtir.  

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı,  Yaygın Eğitim İstatistikleri 20009-2001TUĠK Yayınları, Ankara, 

2011, s. 3-5  

 

MEB yaygın eğitimi kanunların kendisine verdiği haklara dayanarak 

planlar ve hazırlar. Yasalara göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaygın eğitim ile 

ilgili birimi 21.07.2012 yılında yapılan yasal isim değiĢiklikle eski adı Çıraklık 
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ve Yagın Eğitim Genel Müdürlüğü olan Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’dür. 

2012 yılında da ismi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak 

değiĢtirilmiĢtir. MEB Avrupa Birliği uyum sürecinde yaygın eğitime gereken 

önemi vermiĢ, içinde örgün, yaygın ve okul dıĢı eğitimi de barındıran, sosyo-

ekonomik, yaĢ, statü farklılıklarında sınır koymayan yapısı ile bireylerin 

beĢikten mezara toplumsal, siyasi, kültürel ve eğlence alanlarında eğitim 

almasını sağlayacak tedbirler almakla yükümlüdür. 

Bu yükümlülükleri Tablo 1.5’de gösterildiği gibi 969 Halk Eğitimi, 4 

Açık Öğretim Kurumu, 331 Mesleki Eğitim Merkezi, 15 OlgunlaĢma Merkezi, 

10 Pratik Kız Sanat Okulu, 9 Turizm Eğitim Merkezi ile yürütmektedir. 

MEB’in merkezi otoritesinde, bir bütünlük içinde örgütlenen yaygın 

eğitim kurumları Ģunlardır. 

Pratik Kız Sanat Okulları; Örgün eğitim sistemini tamamlamıĢ veya 

herhangi bir kademesinden ayrılmıĢ veya bu sisteme hiç girmemiĢ genç kız 

ve kadınlara; ev ve aile yönetimi bilgi ve becerileri kazandıran değiĢik süre ve 

kademeli kurs programlarıyla meslek eğitimi veren ve ilgileri doğrultusunda 

meslek sahibi olmalarını sağlayan okullardır. Kız meslek liselerine bağlı 

olarak faaliyet gösterdikleri gibi bağımsız olarak faaliyet gösterenleri de 

vardır. Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı mesleki ve teknik 

kurumların bünyesinde alt tür olarak da faaliyet göstermektedirler. 

OlgunlaĢma Enstitüleri: En az ilköğretim okulunu bitiren öğrencilerin, 

mesleki bilgi ve becerilerini geliĢtirerek meslek sahibi olmalarına imkan 

sağlayan, geleneksel Türk giyim ve el sanatları alanlarında araĢtırma, 

geliĢtirme, değerlendirme, arĢivleme ve üretim çalıĢmaları yapan ve el 

sanatlarının yaĢatılmasını sağlayan 2 yıl süreli, döner sermaye ile çalıĢan 

kurumlardır. Kız Teknik Öğretim OlgunlaĢma Enstitülerinin Bakanlıkça 

belirlenen bazı bölümlerine en az lise ve meslek lise mezunları alınmaktadır. 

YetiĢkinler Teknik Eğitim Merkezi: Endüstriyel alanlarda, kurs yoluyla 

en az ilkokul mezunu gençlere meslek kazandırmak, mesleğinde geliĢmek 

isteyenlerin; mevcut mesleki bilgi ve becerilerini yeni teknolojilere paralel 

olarak geliĢtirmek gayesi ile faaliyet gösteren yaygın eğitim merkezleridir. 
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Halk Eğitim Merkezleri: Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ile yaygın 

eğitimin amaç ve fonksiyonlarını gerçekleĢtirmek için il ve ilçe merkezleri ile 

bucak ve köylerde açılmak üzere, sosyal ve kültürel kurslar ile mesleki ve 

genel bilgi kursları düzenleyen kurumdur. Halk eğitim merkezi müdürlükleri 

çeĢitli faaliyetlerini eğitim odalarında, ceza ve ıslahevlerinde, gecekondu 

bölgelerinde, il ve ilçe merkezleri ile bucak ve köylerde, eğitim için hazırlanan 

yerlerde, rehabilitasyon gerektiren hastanelerde, kamu ve özel kuruluĢlara ait 

iĢyerlerinde, örgün eğitim kurumlarına ait binalarda ve gereksinim duyulan 

diğer yerlerde de sürdürürler47. 

1.9.2. Yerel Yönetimler 

KüreselleĢme sürecinin etkisi ve dönüĢen faaliyetlerinin dönüĢen 

yapısı ve Avrupa Birliği’nin yetiĢkin eğitime verdiği önem ve destekle beraber 

yerel yönetimler yaygın eğitim çalıĢmalarında günümüzde, en az merkezi 

hükümet kadar etkilidirler. Yüksek Lisans çalıĢmasının ikinci bölümü bu 

konuya ayrıldığı için detayları ikinci bölümde açıklanması uygun görülmüĢtür. 

1.9.3. MEB DıĢındaki Bakanlıklar 

Yaygın eğitim çalıĢmaları, MEB dıĢında bakanlıklar tarafından da 

yürütülebilmektedir. Bu bakanlıklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ÇalıĢma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, 

Milli Savunma ve ĠçiĢleri Bakanlıklarıdır.  

Bakanlıkların yaygın eğitim çalıĢmaları arasında,  hizmet içi eğitim 

etkinlikleri, hükümlü ve tutukluların rehabilite edilmesi ile ilgili eğitimler, 

geleneksel el sanatlarına yönelik çalıĢmalara ile okuma yazma kursları, 

köylüye yönelik ev ekonomisi, tarımsal faaliyetler ile turizm alanında 

çalıĢacak ara elemanlara yönelik çalıĢmalar bulunmaktadır.  

 

                                                 
47

T.C. MEB “Milli Eğitim Yaygın Eğitim İstatistikleri” 2011-2012, TUĠK Yay., Ankara, 2011, s. 17 

 



36 

 

 

 

1.9.4. Sivil Toplum Örgütleri 

Sivil Toplum Örgütleri özellikle demokratikleĢme ve fırsat eĢitliğinin 

oluĢturulması amacıyla demokrasi okulları, vatandaĢlık eğitimleri, sosyal 

haklar, okuma yazma kursları ve mesleki eğitim üzerine yaygın eğitim 

çalıĢmalarında bulunmaktadır. 

Merkezi ve yerel yönetimlerden korkmayan sivil toplum örgütleri (STÖ) 

olan güçlü bir sivil toplum sektörü hayat boyu öğrenmenin yeĢerebileceği bir 

ortam olarak çok önemlidir. Birçok ülkenin bu tür sivil toplum örgütleri ya da 

hükümet dıĢı örgütler konusunda güçlü bir geleneği vardır. Türkiye’de etkin 

bir sivil toplum ilkesine geniĢ bir bağlılık bulunmaktadır ancak STÖ sektörü 

oldukça zayıf gözükmekte olup güç ve güven bakımından kendini geliĢtirmesi 

muhtemelen bir miktar zaman alacaktır48. 

1.9.5. Diğer Kurum ve KuruluĢlar 

Bakanlıklar düzeyinde yaygın eğitim çalıĢmalarının yanı sıra 

baĢbakanlık ve bakanlıklara bağlı birimler tarafından da yaygın eğitim 

çalıĢmaları sürdürülmektedir. Hemen hemen bütün devlet kurumlarında 

hizmet içi eğitim faaliyetleri bu kapsam içinde değerlendirilebilir. Özellikle 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının yürüttüğü 

çalıĢmalar oldukça önemlidir. Bunların dıĢında. Türkiye Radyo Televizyon 

(TRT) Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türk Standartları 

Endüstrisi (TSE)’NĠN çalıĢmaları bulunmaktadır.  

Bu kurumların dıĢında üniversitelerin yaygın eğitim çalıĢmaları da bu 

baĢlık altında değerlendirilebilir. Türkçe Öğretim Merkezi TÖMER, 

Türkiye’deki özellikle yabancılara Türkçe Eğitimi vermek amacıyla 

kurulmuĢtur ve yabancı dil öğrenmek isteyenlere de hizmet vermektedir49.  

                                                 
48

 MEGEP/ SVET Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, “Türkiye’nin 

Başarısı için İtici Güç Hayat Boyu Öğrenme Politika Belgesi”, Ankara, 2006, (EriĢim) 

http://www.megep.meb.gov.tr/megep/genel/hayatboyu/hayatboyuogrenmepolitikabelgesiekim2006.pd

f 01.07.2012 
49

TÖMER” Türkçe Öğretim Merkezi Amaçlar”  (EriĢim)  http://www.tomer.ankara.edu.tr/ 

01.07.2012  

http://www.megep.meb.gov.tr/megep/genel/hayatboyu/hayatboyuogrenmepolitikabelgesiekim2006.pdf
http://www.megep.meb.gov.tr/megep/genel/hayatboyu/hayatboyuogrenmepolitikabelgesiekim2006.pdf
http://www.tomer.ankara.edu.tr/
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Türkiye ĠĢ Kurumu (ĠġKUR) özellikle mesleki eğitimde tamamlama 

eğitimi ve iĢsizlerin yeni meslek sahibi olmaları alanında önemli faaliyetler 

yürütmektedir. ĠĢ baĢı eğitim programları50 ile iĢsizlik ile mücadele eden 

ĠġKUR aynı zamanda kamu kurum ve kuruluĢlarının yaygın eğitim 

çalıĢmalarını uyumlaĢtırmakla da görevlidir.  

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme 

Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB), 1990 yılında kuruluĢundan bugüne kadar, 

istihdam artırıcı politikalar üretmek, Avrupa Birliği üretim programları 

çerçevesinde küçük iĢletmeleri, bilgilendirici ve geliĢtirici faaliyetleri ile yaygın 

eğitim çalıĢmaları yapmaktadır.  

KOSGEB merkezlerinde yıllık olarak sürekli eğitim faaliyetleri 

genellikle organize sanayinin geliĢtiği coğrafyalarda, eğitimin çalıĢanın 

ayağına götürülmesi ile oluĢmaktadır51. KOSGEB Küçük ve Orta Boy 

ĠĢletmelere vereceği destek için giriĢimcilik eğitimi gibi eğitimleri zorunlu 

tutmaktadır. 

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA), ĠĢçi ve 

iĢveren ve esnaf konfederasyonlarından, sanayi ile ilgili bakanlık 

birimlerinden ve Türk Sanayisini destekleyen kuruluĢların oluĢturduğu vakıf 

statüsünde çalıĢan bir kuruluĢtur.  

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA), özel 

hukuk hükümlerine göre 1985 yılında kurulmuĢ kamuya yararlı bir vakıftır. 

KuruluĢundan bu yana Türkiye’ de iĢgücü piyasasının ihtiyaç ve standartlarını 

dikkate alan, uygulamalı bir meslek eğitimi modelinin benimsenmesi ve 

yayılması için çaba harcamaktadır. UlaĢmak istediği hedef, mesleki eğitim ile 

istihdam arasında bir bağ kurulmasıdır52. KuruluĢ amacından da anlaĢıldığı 

gibi MEKSA sanayinin pek çok alanında mesleki eğitimler vermektedir. Bu 

                                                 
50

ĠġKUR “İş Başı Eğitim Programları” (EriĢim)  http://www.iskur.gov.tr/isArayan/isbasiEgitim.aspx 

02.07.2012 
51

KOSGEB “Eğitim Faaliyetleri” (EriĢim) http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=5 

02.07.2012 
52

 MEKSA, Amaçlar  ve Hakkımızda, (EriĢim) http://www.meksa.org.tr/tr/index.php?p=hakkimizda 

02.07.2012 

http://www.iskur.gov.tr/isArayan/isbasiEgitim.aspx
http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=5
http://www.meksa.org.tr/tr/index.php?p=hakkimizda
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eğitimler kalkınma amaçlı projelerin desteklenmesi, ara eleman yetiĢtirilmesi 

ve mesleki eğitim alanında hizmet içi eğitimin yaygınlaĢması ile oluĢmaktadır.
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2.BÖLÜM 

YAYGIN EĞĠTĠM UYGULAMALARINDA YEREL YÖNETĠMLERĠN ROLÜ 

Yaygın eğitim uygulamalarının yerel yönetim birimi olan belediyeler 

tarafından koordine edilmesi ve yapılması, yerel yönetimlerin mevcut siyasal 

ve ekonomik geliĢmelerden etkilenmesi baĢlamıĢtır. Eğitim uygulamalarında 

yerelleĢme kıta Avrupa’sında çeĢitli yöntem ve metotlarla uzunca bir süredir 

uygulanmaktadır. Ancak yaygın eğitim çalıĢmalarının özellikle Avrupa 

Birliği’nin etkisi ile sosyal politikaların merkezine oturması, küreselleĢme 

sürecinin etkisi ve ulus devletin örgün eğitimde finansal, alt yapı, donanım ve 

insan kaynağı bakımından yetersiz kalması sivil toplumun önemli görevler 

yüklenmesini gerektirmektedir.  

Bu bölümde eğitim hizmetlerinin yerelleĢmesi ve küreselleĢme 

sürecinde dönüĢen eğitim hizmetleri açıklandıktan sonra, Türkiye’de eğitim 

çalıĢmalarına hız veren belediyelerin hukuki kaynakları, Dünya Bankası ve 

Avrupa Birliği’nin yönetici kararları ve uygulamaları ile Ģekillenen yaygın 

eğitim veya bir baĢka adı ile hayat boyu eğitim çalıĢmaları incelenecek, 

Belediyelerin sundukları yaygın eğitim çalıĢmalarının amaçları ve örnekleri 

açıklanacaktır. 

2.1. Eğitim Hizmetlerinde YerelleĢme 

Son yıllarda yaĢanan yerelleĢme ve merkezden yönetim kavramları 

üzerindeki tartıĢma aslında değiĢen dünya düzenin etkileri ve sonuçları 

üzerine tartıĢmadır. Yerel yönetimlerin bürokratik gecikmeleri azaltan hızlı ve 

etkin çözümleri, çeĢitli grupların yerel düzeyde temsil edilmeleri, yerel 

sorunların tespitinde ve yerel çözümler üretmekteki esnek yapıları, karar 

verme sürecinde toplum kesimlerinin kararlara katılabilme bir baĢka deyiĢle 

demokratik nitelikleri yerel yönetimlerin olumlu özellikleridir. Yerel 



40 

 

 

 

yönetimlerin temelinde yerel demokrasinin bütün unsurları bulunmaktadır. 

Kendi tüzel kiĢilikleri içinde merkezi otoritenin ve hukukun denetim yetkileri 

dıĢında kendi idare teĢkilatı, bütçesi ile baĢlı baĢına bir yönetim birimidir.  

Yerel yönetimin hem yerel hem de yönetim (iktidar) boyutu 

bulunmaktadır. Birincisi yerel hizmet birimi olma, yerel hizmetlerin sağlayıcısı 

olma boyutudur ki burada yerel yönetimin, bir iĢletme üretme ya da ürettirme 

ve idare etme sistemi olması söz konusudur. Diğer boyutu ise demokratik 

kendi kendini yönetme birimi olmasıdır ki burada yerel yönetimin bir siyasal 

sistem olması durumu ön plandadır53. 

Yerel yönetimler ile merkezden yönetim arasında yetki devri sorunu 

devam etse de Türkiye’de son yıllarda yapılan idare reformu niteliğindeki 

yasal mevzuat değiĢimi ve merkezden yönetimin eski tecrübeleri içinde 

uygulamaya konulan siyaset biçimi yerel yönetimlerin görev ve 

sorumluluklarını artıran bir görüntü içindedir. 

Öte yandan yaĢanan ekonomik tıkanıklıklar ve bunların getirdiği liberal 

ekonomi politikaları ile ortaya çıkan sosyal politika uygulamalarının 

finansman zorlukları yalnız uygulamaları tehdit etmekle kalmamakta, fakat 

sosyal politika ve sosyal devlet kavramlarını tartıĢmaya açmaktadır. Kamu 

harcamalarının kısılması, devletin küçülmesi, devletin niteliği tartıĢma konusu 

olmaktadır. FarklılaĢan sorunlar toplumsal dayanıĢmayı azaltırken, bütçe 

açıkları yetersiz hizmetler de bireysel çözümleri dayatır duruma 

getirmektedir54. 

Sadece eğitim hizmetlerinde değil pek çok alanda belediyelerin görev 

ve sorumlulukları bulunmaktadır. Eğitim hizmetlerinde merkezi otoritenin 

mutlak üstünlüğü ve organizasyon yapısının derinliği tartıĢılmaz Ģekilde hala 

geçerliliğini korumakla birlikte özellikle 1990’lardan itibaren sosyal politikalar 

içinde sağlık, eğitim, konut üretimi, sosyal yardım ve sosyal hizmetler, 

kültürel faaliyetler konusunda neredeyse geleneksel görevleri kadar çok 

yükümlülük altındadırlar. Bu siyasal düĢünüĢ Ģeklinin değiĢmesinde aĢağıda 

                                                 
53

 Mustafa Ökmen, Bekir Parlak, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler, İlkeler Yaklaşımlar 

ve Mevzuat, Bursa : Alfa Aktüel Yayınevi 2010 s. 15 
54

 Meryem Koray, Alper Topçuoğlu, Sosyal Politika, Bursa Ezgi Kaitabevi, 1995, s. 2 
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bahsedileceği gibi uluslararası düĢünce akımlarının etkisi olduğu kadar 

demokratik hak ve sorumluluklarının farkında olan yerel yurttaĢların istekleri 

ve talepleri de etkili olmuĢtur. Ulus devlet anlayıĢının görev alanının 

daralması, yerel yönetimlerin ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Ancak 

ulus devletin aĢınması onun tek otorite olamayacağı anlamına gelmemektedir 

sadece yönetiĢim anlamında oluĢan genel yapı küreselleĢmenin ve 

yerelleĢmenin etkisini artırmıĢtır. 

YerelleĢme karĢıtları da yerel yönetimlere sağlanan bu hareket 

sahasının, ülke bütünlüğü ve ulusal bütünlüğü tehdit edici niteliği ile tehlikeli 

olabileceğini, küreselleĢme süreci dayatılan politikaların ulus devletin 

direncini kırmak ve çok uluslu Ģirketlerin ekonomik anlamda baĢarılı olmasını 

sağlamak için oluĢturulduğunu iddia etmektedirler. 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartı’nın 4. Maddesinin 3. Bendi 

“Kamu sorumlulukları genellikle ve tercihen vatandaĢa en yakın olan 

makamlar tarafından kullanılacaktır. Sorumluluğun bir baĢka makama 

verilmesinde, görevin kapsam ve niteliği ile yetkinlik ve ekonomi gerekleri göz 

önünde bulundurulmalıdır55.”ibaresi hizmetlerin yerindelik veya yerellik 

(subsidiarity) Ģartı ile görülmesini tavsiye etmektedir.  Eğitim hizmetlerinin bu 

açından yerelleĢmesinin sağlanmasını merkezi otoritede desteklemektedir.  

Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planında “Türkiye Cumhuriyetin 

ilanından bu yana pek çok alanda olduğu gibi, eğitim alanında da önemli 

geliĢmeler sağlamıĢtır. Ancak, AB ülkeleriyle karĢılaĢtırıldığında, eğitim 

alanında daha büyük geliĢmeler sağlamak zorunda olduğumuz da bir 

gerçektir. 1990’lı yıllardan itibaren, özellikle geliĢmiĢ ülkelerdeki eğilimler, 

eğitim sistemlerinin hayat boyu öğrenme yaklaĢımıyla yeniden düzenlenmesi 

ve bu alandaki geliĢmelere süreklilik kazandırılması Ģeklindedir56.” 

YerelleĢmiĢ eğitim hizmetleri yerel yönetimlerce yürütülmektedir. 

Eğitim personelinin atanması ve maaĢlarının ödenmesi, çoğunlukla yerel 

düzeyde yapılmaktadır. Böylece hizmetten yararlanan insanlar hizmet 

                                                 
55

Avrupa Konseyi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, (EriĢim) 

http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_122.htm 17.06.2012 
56

 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı, 2010-2014 Stratejik Planı, Ankara: 

2009,  s.50 

http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_122.htm
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sunanları yakından denetleyerek sıcak, sağlıklı, verimli modeller 

oluĢturabilmiĢlerdir. Çünkü geliĢmiĢ ülkelerin yönetim felsefesi “uzaktan 

hükümet edilir, yerinden yönetilir” ilkesine dayanırken, geliĢmekte olan 

ülkelerde bu “ uzaktan hükümet edilir, uzaktan yönetilir Ģeklindedir57. 

Aslında eğitim hizmetlerinin yerelleĢmesi yeni bir oluĢum ya da kavram 

değildir. GeliĢmiĢ ülkelerde uygulanan sistem ile eğitim hizmetlerinde yerel 

yönetimlerin payı oldukça yüksektir. Örneğin Fransa’da tüm ilgili merkezi ve 

yerel yönetim birimlerinin eğitim hizmetleri konusunda rolleri vardır. Ancak 

eğitim alanında merkez ve yerel sorumluluklar olmak üzere temel olarak ikili 

bir görev paylaĢımı vardır. Merkezi yönetim, müfredat geliĢimi ve 

öğretmenlerin seçimi, geliĢimi, denetimi ve maaĢlarının ödenmesinden 

sorumluyken yerel yönetimler ağırlıklı olarak okul binalarının ve ilgili teknik 

donanımın yönetiminden sorumludur. Bu çerçevede yerel yönetimler 

harcamalarını bina yönetimi ve donanımlar ölçeğinde oluĢtururlar. Komünler 

ilkokullardan, iller ortaokullardan ve bölgeler liselerden sorumludur. Bunun 

yanı sıra Fransa’da farklı bir uygulama olarak mesleki okullara dair tüm 

yetkiler ve sorumluluklar sadece bölge yönetimleri tarafından yerine 

getirilmektedir58. Avrupa’nın diğer ülkelerinde yönetim birimlerine göre ilk ve 

orta öğretim kurumları bölgesel ya da il bazında teĢkilatlanmalarla 

yönetilmektedir.    

Eğitimde yerelleĢme Türkiye ölçeğinde oldukça karmaĢık bir idari 

organizasyondur. Göç ve ĢehirleĢme hareketleri ile nüfusunun hareketliliği ve 

belirli metropollere yığılması, insan kaynağı olarak coğrafi ve ekonomik 

koĢullar içinde doğu ve güney doğu bölgesinde görev yapmak istemeyen 

eğitimcilerin yasal zorunluluklarla tayin iĢlemleri, aynı bölgelerdeki bölgesel 

özerklik taleplerinin siyasal etkileri ve sonuçları örgün eğitimde merkezi 

sistemin etkinliğini koruyacağı anlaĢılmaktadır. 

Ancak Cumhuriyet Türkiye’sindeki adı ile “Halk Eğitimi”, daha sonraları 

bilim adamları tarafından eleĢtirilen bir kavram olarak “Yaygın Eğitim” ve 

                                                 
57

 Esengül Balcı Bucak, Eğitimde Yerelleşme, Ankara: Detay Yayıncılık, 2000, s. 51 
58

 Fikret Toksöz ve ArkadaĢları, Yerel Yönetim Sistemleri, Ġstanbul: TESEV Yayınları, 2009, s.73 

(EriĢim)  http://www.tesev.org.tr/Upload/Publication/23cad2d9-1ee5-404d-8657-

3bd442836bb5/Yerel%20Y%C3%B6netim%20Sistemleri.pdf 16.06.2012 

http://www.tesev.org.tr/Upload/Publication/23cad2d9-1ee5-404d-8657-3bd442836bb5/Yerel%20Y%C3%B6netim%20Sistemleri.pdf
http://www.tesev.org.tr/Upload/Publication/23cad2d9-1ee5-404d-8657-3bd442836bb5/Yerel%20Y%C3%B6netim%20Sistemleri.pdf
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Avrupa Birliği uyum süreci ile tekrar değiĢtirilip “YaĢam Boyu Eğitim” adı alan 

çalıĢmalarda yerel yönetim birimi olan belediyelerin faaliyetleri etkilidir. 2010 

yılında TÜĠK tarafından çıkarılan Yaygın Eğitim Faaliyetleri AraĢtırması 

uygulamada olan 19.817 yaygın eğitim kursunun  %59.17’si olan 

11.726’sının belediyeler tarafından açıldığını göstermektedir. 

Halk eğitiminin yerel toplumların gereksinimlerine dayalı olarak 

yürütülmesi gerektiğine göre yerel halkın duyduğu gereksinimleri karĢılamak 

durumunda olan yerel yönetimlere bu konuda önemli görevler düĢmektedir. 

Devletin bu konudaki yardımının yerel yönetim özerkliğini zedeleyici 

olmaması gerekmektedir. Özeksel yönetim, yerel toplum düzeyindeki 

geliĢmenin boyutlarını yönlerini orada var olan koĢulları, o yerde yaĢayan 

halkın seçimle iĢbaĢına getirdiği yerel yöneticilerden daha iyi bilemez. 

Bununla birlikte halk eğitimi yalnızca yerel yönetimlerin sorumluluğuna 

bırakılmıĢ değildir. Devletinde hükümet dıĢı gönüllü kuruluĢlarında bu konuda 

yürüteceği çeĢitli halk eğitimi etkinlikleri vardır. Burada önemli olan yerel 

yönetimlerin özeksel yönetimin halk eğitimi kuruluĢlarıyla sivil toplum 

örgütleriyle uyumlu bir iĢbirliğini gerçekleĢtirmede eĢgüdümcülük etmesidir59.  

Prof. Dr. Cevat GERAY halk eğitiminde belediyelerin öneminin altını 

çizmektedir. Özeksel yönetim’in  (merkezi yönetim) görevinin bu konuda 

uyumlaĢtırıcı ve denetleyici olması gerektiğini belirtmektedir. 

KuĢkusuz tezin ana sorusunun baĢlığının çizdiği sınırlar içinde örgün 

eğitimin yerelleĢmesi çalıĢmaları, tez dıĢında kalmaktadır. Ancak yaygın 

eğitim konusunda özellikle BüyükĢehir belediyelerinin almıĢ olduğu baĢarılar 

çok yakın zamanda örgün eğitimde de kar güdüsü ile hareket etmeyen 

belediyelerin faaliyetlerine baĢlayabileceği yönündedir. 

 

 

 

                                                 
59

 Cevat Geray, Yerel Yönetimlerin Eğitim ve Kültür İşlevleri, Türkiye ve Ortadoğu Amme Ġdaresi 

Enstitüsü Yayınları, ÇağdaĢ Yerel Yönetimler Dergisi (EriĢim) 

www.yayin.todaie.gov.tr/goster.php?Dosya=MDQ5MDUzMDUwMDU0 11.06.2012 

  

http://www.yayin.todaie.gov.tr/goster.php?Dosya=MDQ5MDUzMDUwMDU0
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2.2. Mevcut Eğitim Sisteminden Kaynaklanan Ġhtiyaçlar 

Yaygın eğitim sistemi sosyal ve kültürel bir faaliyet olarak da 

düĢünülse bile üzerinde fikir birliğine varılmıĢ ortak nokta yaygın eğitim 

çalıĢmalarının iĢsiz kesimlerin yetkinleĢtirilerek istihdam edilmesi ya da 

tamamlama eğitimleri ile mevcut bilgi birikimlerine yenilerini ekleyerek vasıf 

kazanmalarıdır. Türk eğitim sistemi bugünkü olanakları ile olması gereken 

uluslar arası eğitim kriterlerinden uzaktır. Eğitimde yeniden yapılanma içinde 

olunsa bile Türk eğitim sisteminin önemli sorunları bulunmaktadır. 

 

Tablo 6.Ġlköğretim Net OkullaĢma Oranı (%) 

 

Dönemi       Ġlköğretim Net       Orta Öğretim Net  

     kullaĢma Oranı (%)       OkullaĢma Oranı (%) 

 

2012     98.67   67.37 

2011     98.41   66.07 

2010     98.17   64.95  

2009     96.49   58.52 

2008     97.37   58.56 

2007     90.13   56.51 

2006     89.77   56.63  

2005     89.66   54.87 

2004     90.21   53.37 

2003     90.98   50.57  

2002     92.40   48.11  

2001     95.28   43.95 

2000     93.54   40.38 

 

Kaynak:  TUĠK, Ġlköğetimde Net OkullaĢma Oranı, (EriĢim) 

http://www.tuik.gov.tr/Gosterge.do?id=3642&sayfa=giris&metod=IlgiliGosterge „den derlenmiĢtir.  

15.06.2012 

 

http://www.tuik.gov.tr/Gosterge.do?id=3642&sayfa=giris&metod=IlgiliGosterge
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Tablo 6.’da 2012 yılı TÜĠK verilerine göre Orta öğretimde okullaĢma 

oranı %67.37 seviyesinde bulunmaktadır. Bu oran 2000 yılında %40.38 

seviyesinde oluĢmuĢtur. Orta öğretim okullaĢma oranı merkezi iktidarların 

örgün eğitim ile ulaĢabildiği vatandaĢ sayısına dair ipuçları barındırmaktadır. 

Son 10 yılda eğitimde geliĢmeler olsa bile öğrenim görmek isteyenlerin 

tamamı insan kaynağı, fiziki yetersizlikler ve alt yapı imkânlarının 

sunulmaması nedeniyle okuyamamaktadırlar.  

 

Tablo 7. Türkiye’de Bütçeden Eğitime Ayrılan Pay ve Eğitim 

Harcamalarının Milli Gelire Oranı (%) 

 

 

Dönemi       MEB Bütçesinin Merkezi   MEB Bütçesinin  

      Merkezi Bütçeye Oranı (%)  Milli Gelire 

Oranı 

 

2012    11.16     2.74 

2011    10.92     2.81 

2010      9.80     2.74  

2009    10.64     2.51 

2008    10.51     3.13 

2007    10.42     3.40 

2006      9.50     2.95  

2005      9.53     3.07 

2004      8.53     3.00 

2003      6.91     2.85  

2002      7.61     2.66 

 

Kaynak: EĞĠTĠMSEN, Basın Açıklaması, (EriĢim) 

http://www.egitimsen.org.tr/icerik.php?yazi_id=3824 „den derlenmiĢtir 15.06.2012 

 

Uluslararası standartlarda ve nitelikte eğitim yapılabilmesi, okul 

yaĢındaki nüfusunun yüksekliği, derslik sayısının artırılması, fiziki alt yapı ve 

http://www.egitimsen.org.tr/icerik.php?yazi_id=3824
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donanım eksikliklerinin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçeden 

eğitime ayırdığı payı yükseltmesi gerekmektedir. Tablo 2.2. incelendiği 

zaman Milli Eğitim Bakanlığı’na eğitim için ayrılan kaynağın milli gelire oranı 

%2.74 olarak görülmektedir. Verilere dikkat edilirse 2011 yılında MEB’e 

ayrılan kaynak 2012 yılında azalma göstermektedir. Türkiye’de eğitime 

ayrılan toplam kaynağın milli gelire oranı %7-9 seviyesindedir. Bu seviyenin 

içinde kamu kaynaklarının %2.74 seviyesinde kalması kalan kısmın sivil 

toplum tarafından karĢılandığını göstermektedir. Bu rakam OECD (Ekonomi 

ĠĢbirliği ve Organizasyonu) arasında en düĢük orandır. 

OECD (Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü) 2011 Education At A 

Glance raporuna göre Türkiye’de lise mezunlarının oranı %19 seviyesinde 

bulunmaktadır. Bu oran OECD ortalaması olan %61’in çok altındadır. 

Türkiye’ye en yakın ülke ise %14 ile Portekiz bulunmaktadır. Bununla 

beraber lise mezunlarının iĢsizlik ortalaması 1997 yılında %4.4 oranındayken 

2009 yılında bu oran %12.6’ya çıkmıĢtır60.  

 

Tablo 8. Türkiye’de ĠĢsizlik Oranları (%)   

 

 

 Dönemi          Genç Nüfus     Toplam İşsizlik Tarım Dışı 

 

 2012    15.90   8.20  10.4 

 2011    17.50   9.00  12.0 

 

Kaynak: TUĠK, Türkiye ĠĢsizlik Oranları (EriĢim) 

http://www.tuik.gov.tr/Gosterge.do?id=3538&sayfa=giris&metod=IlgiliGosterge „den derlenmiĢtir.  

15.06.2012 

 

 

2011 verilerine göre 12 Milyon 542 Bin olan Türkiye’nin genç 

nüfusunun 1 Milyon 994 Bini iĢsiz bulunmaktadır. Tablo 2.3’ e göre genç 

                                                 
60

 OECD, Education at a Glance 2011 OECD INDICATORS, (EriĢim) 

http://www.oecd.org/edu/highereducationandadultlearning/48631582.pdf 12.06.2012 

http://www.tuik.gov.tr/Gosterge.do?id=3538&sayfa=giris&metod=IlgiliGosterge
http://www.oecd.org/edu/highereducationandadultlearning/48631582.pdf
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nüfusunda yaĢanan iĢsizlik oranı 15.90 seviyesinde ve toplam iĢsizlik 

oranından 7,5 puan daha yüksektir.  

Genç nüfusun düzgün eğitim alamamasının yoksulluk ve sosyal 

dıĢlanma sorununun nesilden nesile devredilerek kalıcı bir nitelik 

kazanmasına yol açacağı görülmektedir. Devlet bu alandaki sorumluluğunu 

sivil topluma devretmiĢ, sivil toplumda bunu kabul etmiĢ görünmektedir. 

Aslında sosyal alanda devletle gönüllü giriĢimler arasındaki iĢbölümü epeyce 

ilginç açılımları olabilecek nitelikte bazısı baĢarısız bazısı baĢarılı yasal 

düzenlemelerle belediyelerin yetkilerini artırmaya yönelik giriĢimlerin önemli 

özelliği, sosyal hizmet sunumu ve yoksul yardımı konularında gönüllü 

faaliyetlerle yerel yönetim iĢbirliğinin teĢvik edilmesiydi61.  

Türkiye’nin demografik yapısı göz önüne alındığında genç nüfusunun 

yüksek olması, lise eğitiminin de vasıfsız nitelikte mezunlar verdiği 

düĢünüldüğünde yoksulluğun yeninden üretimi devam etmektedir. GeliĢmiĢlik 

endeksinin batı bölgelerinde daha yüksek olması, Doğu ve Güney Doğu 

bölgelerinde yaĢanan ekonomik kalkınmıĢlık düzeyinin istenilen seviyeye 

ulaĢmaması toplumsal barıĢ ve ülke bütünlüğü açısından tehlike arz 

etmektedir. Yaygın eğitim çalıĢmaları Türkiye’nin örgün eğitimden 

kaynaklanan eksikliklerinin giderilmesi, vasıfsız iĢgücünün yeni bilgi 

teknolojileri ve değiĢen koĢullar altında yerel ihtiyaçlar doğrultusunda eğitmek 

ülke ekonomisine sağladığı katkı kadar toplumsal barıĢa da hizmet edecektir. 

Eğitimin yerinden yönetimi eğitimin kim tarafından ve nasıl kontrol 

edileceği ile ilgilidir62. Belediyeler yerel çözüm odaklı yönetim birimleri olduğu 

için yerel ihtiyaçlara anında müdahale edebilirler. Belediyelerin finansal 

kaynakları yeniden düzenlenmesi ve yönetimlerinin güçlendirilmesi ile uluslar 

arası kuruluĢlarca da tavsiye edilen Organize Sanayi Bölgeler, Serbest 

Bölgeler, ĠġKUR, KOSGEB gibi ekonomik ünitelerle iĢbirliği içinde mesleki 

yaygın eğitimlerin verilmesinde baĢarılı olabilmektedirler. 

                                                 
61

 AyĢe Buğra, Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, 

2010 s. 242  
62

 Ahmet Duman, Eğitimin Yerinden Yönetimi, Ankara: ÇağdaĢ Yerel Yönetimler Dergisi Nisan 

1998, s. 83-85  
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 2.3.KüreselleĢme Sürecinde Eğitimin DönüĢümü 

Günümüz dünyasında küreselleĢme sürecinden etkilenmeyen sosyal 

bir bilim düĢünülemeyeceği gibi küreselleĢme karĢıtları ve küreselleĢmenin 

kaçınılmaz bir süreç olduğunu savunanlar arasında tartıĢmalar devam 

etmektedir. Ulus devletin sınırlarının daralması ve iĢlevinin dönüĢmesi, 

uluslararası iletiĢim teknolojilerindeki inanılmaz değiĢimlerle birlikte dünyanın 

küresel bir köy haline dönüĢerek üretim sürecinde yaĢanan rekabetçi boyut 

ve tüm dünyayı etkileyen sonuçlar doğurmuĢtur. Sınır tanımayan yoksulluk 

ve dünya toplumları arasındaki gelir eĢitsizliğinin artması önemli toplumsal 

değiĢimlere neden olmaktadır. 

KüreselleĢme mal ve hizmetlerin üretim faktörlerinin, teknolojik 

birikimin ve finansal piyasaların giderek bütünleĢtiği bir süreç olarak 

tanımlanır63.  KüreselleĢme süreci incelendiğinde karĢılıklı bağımlılık ya da 

etkileĢimin daha önce hiçbir çağda bu kadar etkili olmadığı görülecektir.  

YerelleĢme, küreselleĢmenin ikiz hareketidir. KüreselleĢme, 

yerelleĢme ile birlikte yürütülmelidir; yerel ölçekli düzenlemeler, küresel 

sisteme daha kolay entegre olmaktadır. Ayrıca katılım ve hesap verebilirliği 

arttırdığı için yerelleĢme demokrasiyi de geliĢtirecektir64. 

Devletlerarası iliĢkilerde bağımsızlık ilkesi yerini karĢılıklı bağımlılığa 

bırakmıĢtır. KüreselleĢme süreci içinde ulusal ölçek “bağımlı” düzey haline 

gelmiĢtir. Bu yüzden devletler arasındaki iliĢkiler “karĢılıklı bağımlılık” esasına 

göre düzenlenmektedir. YönetiĢim, siyasal egemenliğin küresel düzeyde 

örgütlenirken, ulusal ve ulus altı düzeydeki yönetimleri de “bağımlı” düzeyler 

olarak örgütlemelidir. Bu, bağımsız devletler arasındaki kurulan bir uluslar 

arası alanın inĢasıyla değil, karĢılıklı bağımlılık iliĢkisi içindeki bir küresel 

alanın inĢasıyla mümkündür. Dolayısıyla siyasal egemenlik ölçeğinin “ulus” 

ölçeğinden “küresel” ölçeğe transferi sağlanmalıdır65.  

                                                 
63

Fikret ġenses, Neoliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat mı?: Ankara Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi, Economic Researc Centre, 2004 (EriĢim)   http://erc.metu.edu/menu/series04/0409.pdf  

12.06.2012 
64

 Sonay Bayramoğlu, Yönetişim Zihniyeti Türkiye’de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın 

Dönüşümü, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları 2010, s.115 
65
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Küresel ortama direnç gösteren ulus devletlerin hakimiyetlerinin 

aĢınması, Uluslararası Örgütlerin ya da BölgeselleĢme hareketlerinin etkisi 

ve Çok Uluslu ġirketlerin ulusal ölçekteki ekonomi, kültür ve sosyal tutumları 

ile olmaktadır. Dünya Bankasının ve Avrupa Birliği’nin yerelleĢme ve 

yerinden yönetimlerin özerkliklerini savunduğu teĢvik ettiği bilinen bir 

gerçektir. Uluslararası finansal ve politik desteği alan belediyelerin yaygın 

eğitim çalıĢmalarında baĢarılı olabilmeleri için ekonomik birimlerle uyum 

içinde çalıĢmaları gerekmektedir. Yaygın eğitimin ekonomi içindeki öneminin 

yanında, yerel demokrasinin geliĢmesi, kent kültürünün gelecek nesillere 

aktarılması, geleneksel değerlerin ve sanatların bilgi birikimlerin yeni 

kuĢaklara öğretilmesi, sağlık, çevre, trafik gibi konulardaki faaliyetleri de göz 

ardı edilmemelidir. Ancak küreselleĢen dünya sistemi daha çok “LifeLong 

Education”, “yaĢam boyu eğitim” faaliyetleri ile mevcut küresel ekonomiye 

daha kolay ve sorunsuz entegre olabilecek yapılar oluĢturmak istemektedir. 

Avrupa Birliği’nin örnek teĢkil edecek programlarının da belediyelerin yaygın 

eğitimlerine katkısı önemli ölçüde hissedilmektedir. 

1980’lerin sonlarına doğru ve 1990’lar boyunca politik alanda sorunlu 

eğitim sonrası eğitim ve yetiĢtirme süreci ile ilgili yaklaĢımlarda köklü 

değiĢimler meydana gelmiĢ ve “yaĢam boyu öğrenim” kavramı ortaya 

çıkmıĢtır. Bu geliĢmede ki en önemli etken küreselleĢme ve iĢgücü 

piyasasındaki değiĢimlerdedir. KüreselleĢme ile sanayi ötesi toplumlar 

yüksek vasıflı veya uzmanlık bilgisine dayanan “ bilgi ekonomisi” ya da “bilgi 

toplumu” anlayıĢına doğru kaymıĢ olmasıdır. KüreselleĢme, artan rekabet ve 

bilimsel ve teknolojik geliĢmeler, iĢyerinin, iĢin organizasyonunun ve 

mesleklerin doğasının değiĢmesine neden olmuĢtur. Ġnsanların çok azı 

yaĢamları boyunca aynı iĢte çalıĢmaktadırlar yeni bir iĢ bulabilmeleri için 

gerekli yetenek, vasıf ve yeterliliklerini artırmaları gerekmektedir66. 

KüreselleĢen dünyanın yeni ekonomik ve sosyal politikaları dünyada 

hızla artan bir iĢsizlik ve yeni yoksulluk düzenini de beraberinde 

getirmektedir. Özellikle 1980’lı yılların baĢından itibaren dünya ekonomisinin 
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 Claire Callender, Yaşam Boyu Öğrenme ve Eğitim, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2011 s. 442 
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içinde bulunduğu kriz dönemleri sürekli olarak tekrarlanan görüntüleri ile ulus 

devletlerin ekonomik yapılarını ve geliĢmiĢ ülkelerde lehine, geliĢmemiĢ 

ülkeler aleyhine rekabet üstünlüğü doğurmuĢtur.   

Ulus devletin bu geliĢmeler karĢısında özellikle eğitim hizmetleri 

alanında mümkün görünmemektedir. Mevcut kaynakların kısıtlı olması, eğitim 

hizmetlerinde yerel yönetimlerin desteklenmesini ve gerekli yasal 

düzenlemelerin yapılmasını sağlamıĢtır. Bu iĢbirliği sivil toplumun ön plana 

çıkmasını sağlayarak, yerel demokrasiyi destekler nitelikte bir yapı 

oluĢturmaktadır. 

Belediyenin örgütleyeceği meslek kazandırmaya yönelik eğitim 

faaliyeti, mevcut eğitim sistemiyle birlikte sürdürülecektir. Kentin mesleki 

ihtiyaçlarını en iyi belirleyebilecek kurumlar, yerel nitelikte kurumlardır. 

Enformel sektörün niteliksi emek kullandığı düĢünülürse ülkedeki ortalama 

emek verimliliğinin düĢtüğü görülecektir. Niteliksiz emeğin katma değeri de 

düĢük olacağından, beceri sahibi olmayan niteliksiz iĢgücüne meslek 

kazandırmak, yeni iĢ alanlarının açılmasına ve emek verimliliğine yönelik 

geliĢme sağlayacaktır.67 

KüreselleĢme süreci hem nedeni olduğu iĢsizlik ve yeni yoksulluk ile 

yerel yönetimlerin, istihdam seviyesini yükseltmek, yerel toplumun refah 

seviyesini artırmak ve toplumsal barıĢ amacıyla bu konuda daha fazla 

çalıĢmalarına neden olmuĢ hem de uluslar arası antlaĢmalar ve kararlarla 

yerel yönetimlere destek olmuĢtur. 

2.4.Uluslararası Örgütlerin Yaygın Eğitim Uygulamalarında Yerel 

Yönetimlere Katkıları 

KüreselleĢme sürecinin eğitimde dönüĢüm çalıĢmalarına katkısı 

yukarıdaki bölümde açıklanmaya çalıĢılmıĢtı. KüreselleĢen dünyanın karar 

alıcıları konumundaki Uluslar arası Örgütler özellikle Dünya Bankası ve 
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 Meral Tekin, Ramazan Günlü, Kentleşme Yerel Yönetimler ve Eğitim, Ankara: (EriĢim) 
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Avrupa Birliği kurumları olan ve Lizbon toplantısı ile bilgi toplumuna geçiĢi 

destekleyen kurumlar 

Ġle gerek tavsiye niteliğindeki kararlar almak, gerek uluslar üstü baskı 

unsuru olmak gerekse yerel eğitim çalıĢmalarının desteklenmesi ile yerel 

yönetimlerin eğitim çalıĢmalarını desteklemekte ve yön vermektedirler. 

2.4.1. Dünya Bankası ÇalıĢmaları 

Dünya Bankası bu gün itibariyle 187 üye devletin oluĢturduğu 1944 

yılında kurulmuĢ bir kalkınma kurumudur. II Dünya SavaĢı ertesinde 

yoksullukla mücadele ve uluslararası iĢbirliğini artırmak amacını taĢıyan 

kurum içinde Uluslar arası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD), 

Uluslararası Kalkınma Birliği’ni de barındıran,  geliĢmekte olan ülkelerin 

finansal yapılarının düzeltilmesi, dıĢ borçların azaltılması ve yeniden 

yapılanma çalıĢmaları ile ilgilenmektedir. Dünya Bankası Sivil Toplum 

Örgütlerine doğrudan finansman sağlamaya yönelik tasarlanmıĢ birkaç farklı 

tür finansman mekanizması yönetmektedir. Üyesi olan ülkelerin sağladığı 

finansman kaynaklarını, yoksulluğun azaltılması, mikro krediler verilmesi, 

eğitim hizmetlerinin desteklenmesi gibi projelerde Sivil Toplum Örgütleri ile 

hükümetler arasında diyalogu sağlamak temelli çalıĢmalar yapmaktadır. 

GeliĢmekte olan ülkelerin hükümetleri ile yapılan anlaĢmalar neticesinde sivil 

toplumun eğitim çalıĢmaları desteklenerek eğitim reformları teĢvik 

edilmektedir. 

IBRD orta gelirli ve kredi itibarına sahip yoksul ülkelere odaklanırken, 

IDA dünyadaki en yoksul ülkeler üzerinde yoğunlaĢmakta ve geliĢmekte olan 

ülkelere; eğitim, sağlık, altyapı, tarım ve birçok alanda düĢük faizli krediler, 

faizsiz krediler ve hibeler sağlamaktadır68. 
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 World Bank, Hakkımızda, (EriĢim) 
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30 Haziran 2001 tarihinde Türkiye’de Temel Eğitimde Kalite ve EĢitliği 

GeliĢtirilmesi: Zorluklar ve Seçenekler adlı çalıĢmayı gerçekleĢtiren Dünya 

Bankası Türkiye’deki eğitim sisteminin zayıf ve güçlü yönleri üzerine rapor 

hazırlamıĢtır. 

Dünya Bankası eğitimde yerelleĢmenin dört model üzerinden olması 

gerektiğini ifade etmektedir69. 

Yoğunluğu azaltma (Deconcentration): Merkezin, bir takım 

bürokratik trafiği uç noktalardaki teĢkilatı eliyle düzenlemeye baĢlamasıdır. 

Burada herhangi bir siyasi yetki devri söz konusu değildir. Yapılan is idari 

yetkiyi bir oranda taĢra teĢkilatına devretmektir. Bu nedenle, yoğunluğu 

azaltma, yerelleĢmenin en hafif sekli olarak değerlendirilmektedir. Dünya 

Bankası kaynaklarına göre de bu model, yerelleĢmenin en zayıf çeĢidi olarak 

tanımlanmaktadır. 

 Yetki devri (Delegation): Delegasyon, yerelleĢenin en yaygın 

modelidir. Merkezi yönetimin görevlerinin özerk örgütlere devrini ifade eder. 

Yönetim sorumluluğunun belli fonksiyonlarının merkez yönetim yapılanması 

dıĢında kalan organizasyonlara devridir. Bu organizasyonlar merkezi 

hükümet tarafından dolaylı olarak denetlenirler. Mesleki eğitim ve 

yükseköğretim, eğitim sistemi içinde özerk örgütlere devredilmektedir. Bu 

model temel eğitimde ise yaygın bir uygulama değildir. Okul bölgelerine yetki 

devri bu kapsamdadır. 

Yerel yerinden yönetim (Devolution): Özerk ve bağımsız, gelir 

toplama veharcama yetkisine sahip olan ulus-altı yönetim birimlerinin 

oluĢturulmasıdır. Karar alma yetkisi merkezi ve bölgesel yönetimler arasında 

paylaĢtırılır. TaĢra teĢkilatı birçok noktada özgürdür. Bölgelerin coğrafi 

sınırları iyice çizilmiĢ, yasal durumları açıkça tanımlanmıĢ, gelir elde edebilen 

ve bunları harcayabilen bir konuma gelmiĢtir. 

                                                 
69

 Nuray E. Keskin, Eğitimde Reform, Kamu Yönetimi I. Ulusal Kurultayı, Malatya 18-19 Aralık  
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Yoğunluğu azaltma modelinden farkı, burada taĢranın yalnızca idari 

fonksiyon devralması değil, aynı zamanda yetki ve sorumluluk devralmasıdır. 

Ancak, tamamen otonom bir yapıya kavuĢmuĢ değildirler.  

Temel eğitim hizmetlerinin bölgesel ya da yerel yönetimlere devri bu 

kapsamdadır. 

ÖzelleĢtirme (Privatization): ÖzelleĢtirme, hükümetin eğitimdeki 

genel iĢlevlerinin kar amacı güden bir firma ya da kamu yararına çalıĢan sivil 

bir kuruluĢa aktarılmasını içerir ve eğitim hizmetinin finansman ya da 

sunumuna veya her ikisine birden yönelik olabilir. Devletler yerelleĢmeye 

giderken mutlaka dört yöntemden sadece birini seçmek zorunda değildir. 

Hizmetin uygun Ģekilde sınıflanması ile bazı eğitim kademelerinde yoğunluğu 

azaltmaya gidilirken bazılarında özelleĢtirmeye, bazılarında da yetki devrine 

gidilebilir. 

2.4.2. Avrupa Birliği Eğitim Sürecinin Yaygın Eğitime Etkileri 

Avrupa Birliği’nin eğitimde yerel yönetimlerin etkinliğini artırmak yaĢam 

boyu örenim sistemlerinin geliĢtirilmesini sağlamak için kurulan iki adet 

kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlar, Avrupa Komisyonu desteğinde çalıĢan 

üye ülkeler arasında yerel yönetimlerin uyguladıkları faaliyetleri tavsiye 

niteliğindeki kararları ve finansal açıdan desteklemek için kurulmuĢlarıdır. 

Avrupa Birliğinin demokratik değerlerini ve insan hak ve özgürlükleri 

bağlamında fırsat eĢitliği, dezavantajlı toplum kesimlerinin faal nüfusa 

katılmasının sağlanması, toplumsal cinsiyetçiliğe karĢı yaygın eğitim 

çalıĢmalarının teĢvik edilmesi yerel yönetimlerin özellikle yoksullukla 

mücadele için yaygın eğitim çalıĢmalarına hız kazandırmıĢtır. 
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2.4.2.1. Avrupa Meslek Edindirme ve GeliĢtirme Merkezi 

CEDEFOP 

CEDEFOP ( European Centre for he Development of Vocational 

Training, Avrupa Mesleki Eğitimi GeliĢtirme Merkezi) Avrupa’da mesleki 

eğitim politikalarının geliĢimini desteklemek ve mesleki eğitim uygulamalarına 

katkıda bulunmak amacıyla kurulmuĢtur. Avrupa ülkelerinin yaĢlanan iĢgücü 

nüfusuna karĢılık vatandaĢların %15’inin herhangi bir mesleki eğitimden 

geçmemesi ve faal nüfusa katılmaması amacıyla, Avrupa’da iĢbirliğini 

güçlendirmek için sosyal politika aracı olan ve çağın değiĢen ihtiyaçlarına 

cevap veren mesleki eğitim anlayıĢının etkinleĢmesi için uğraĢmaktadır. 

YetiĢkin eğitimi ve hayat boyu eğitim programlarını destekleyen CEDELOP, 

bireylerin yaĢam boyu kaliteli eğitim ve öğretim almasını sağlayan, istihdam 

ve eğitim alanlarının birleĢtirildiği politikalar üretmektedir70. 

1975 yılında kurulduğu günden bu güne kadar hayat boyu öğrenme 

stratejilerini geliĢtirerek, üyeleri arasında bilgi paylaĢımı ve danıĢmanlık 

görevi ile mesleki eğitim uygulamalarının geliĢmesini desteklemiĢtir. Avrupa 

Birliği’nin desteğini aldığı çalıĢmaları altı alanda yürütülmektedir. 

YetiĢkin Eğitimi ve ĠĢ Tabanlı Öğrenme: Ġstihdam edilen yetiĢkinlerin 

mesleki tamamlama eğitimlerinin verilmesi ve değiĢen koĢullara uyum 

süreçlerinin sağlanması, 

 Aktif YaĢlanma: YaĢlanan Avrupa nüfusunun çalıĢmasını teĢvik 

edecek aktif yaĢlanma politikalarını teĢvik etmek, 

Hayat Boyu Rehberlik: Hayat boyu eğitim alanında üye ülkeler ile 

iĢbirliğine giderek Avrupa ölçeğinde ve ulusal düzeyde öneriler geliĢtirmek

  

Yaygın eğitim ÇalıĢmaları: Örgün eğitim ve öğretim kurumları 

dıĢında gerçekleĢen yaygın eğitim çalıĢmalarının geliĢtirilmesi ve 

uygulamalarının desteklenmesi,  

                                                 
70

 CEDEFOB, European Centre for he Development of Vocational Training, About Cedefob, (EriĢim) 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop.aspx 12.05.2012  

http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop.aspx
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Mesleki Eğitim Öğretmenleri ve Eğitmenleri: Üyen ülkelere yapılan 

komisyon ziyaretleri ile mesleki öğretmen ve eğiticilerin arasındaki bil 

paylaĢımını ve mesleki geliĢmeye referans teĢkil edecek öneriler geliĢtirmek, 

Eğitim Programlarının Ziyaret Edilmesi: Mesleki eğitim uzmanları 

çalıĢma programları oluĢturarak iye ülkelerin uygulamalarını koordine 

etmek71. 

2.4.2.2. Avrupa Eğitim Vakfı 

ETF  (European Training Foundation Avrupa Eğitim Vakfı) 1990 

yılında kurulan Avrupa Birliğinin eğitim, öğretim ve iĢgücü piyasalarının 

etkinleĢtirilmesi ile insan kaynakları potansiyelinden daha fazla yararlanmak 

için kurulmuĢ bir Avrupa Birliği kurumudur.  Avrupa Eğitim Vakfı sadece 

Avrupa sınırları içinde değil yakın coğrafyadaki üye ülkelerinde hayat boyu 

öğrenme stratejisi içinde Sürdürebilir büyümeyi teĢvik edici çalıĢmaları ile 

insan gücünün değerlendirilmesi için çözümler bulmak amacıyla 

kurulmuĢtur72. 

Görevleri arasında orta ve uzun vadeli programlar ile mesleki eğitim ve 

istihdam sistemlerinin reformlarını düzenlemek amacıyla tavsiye niteliğinde 

kararlar almak ve programların finansal açından desteklenmesi için kaynak 

ayırmak bulunmaktadır. Rekabet gücünün artırılması yapılan çalıĢmalar Ģu 

Ģekilde sıralanabilir. 

Mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme stratejilerinin geliĢtirilmesi, 

ĠĢgücü piyasalarının ihtiyaçları doğrultusunda orta ve uzun vadeli 

mesleki eğitim politikaları oluĢturmak, yetiĢkinler için danıĢmanlık ve rehberlik 

hizmetleri, toplumsal cinsiyet ayırımcılığına ve toplumun içindeki dezavantajlı 

grupların eğitimlerinin düzenlenmesini sağlamak, 

Eğitimin yerelleĢmesi aĢamasında, demokratik katılım ve yönetiĢimin 

etkinliğinin artırılması bulunmaktadır. 

                                                 
71

 A.g.e. Developing Life Long learning, (EriĢim) http://www.cedefop.europa.eu/EN/developing-

lifelong-learning/index.aspx 12.05.2012 
72

 ETF, European Training Foundation, Who We Are, (EriĢim)  

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Who_we_are 12.05.2012 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/developing-lifelong-learning/index.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/developing-lifelong-learning/index.aspx
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Who_we_are
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Avrupa Eğitim Vakfı, Avrupa Komisyonu’nun destekledi bir vakıf olarak 

bilgilendirme toplantıları, seminerler, üye ülkelerin yaygın eğitim 

çalıĢmalarının ve istihdam artırıcı uygulamalarını yerinde görebilmek için 

ziyaretler planlamaktadır. Avrupa Komisyonu’nun ve üye ülkelerin bu amaçla 

ayrılan finansal desteğini Avrupa Eğitim Vakfı tarafından organize 

dilmektedir.  

2.4.2.3. Hayat Boyu Öğrenme Programları 

Avrupa Komisyonu Hayat Boyu Öğrenme Programı hayatlarının her 

aĢamasında öğrenme isteği içinde olan bireylerin teĢvik edilmesi amacıyla 

eğitim ve öğretim programlarının geliĢtirilmesi için kurulmuĢtur. 2007-2013 

yılları arasında yaklaĢık 7 Milyar EU bütçe ile eğitim projeleri, eğitimciler ve 

öğrencilerin desteklenmesi amacıyla hazırlanmıĢtır. Avrupa Birliği Hayat 

Boyu Öğrenme Programları Avrupa uyumu çerçevesince eğitim politikalarının 

iĢbirliği ve yaygınlaĢtırılması eğitimin her alanında uyum sürecinin devam 

ettirilmesi amacıyla oluĢturulmuĢtur. 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey’inin 15 Kasım 2006 tarihli Hayat 

Boyu Öğrenme alanında bir faaliyet programı tesis eden kararı, daha önce 

2000 Lizbon Stratejisi doğrultusunda izlenen eğitim politikaları rekabetçi ve 

ekonomik büyümenin sürekliliği (md. 9) . Ortak bir geleceğin inĢası (md. 23) 

ve hayat boyu öğrenme alanındaki geliĢmeleri desteklemek için daha fazla 

kapasite ve daha uyumlu, daha etkinleĢtirilmiĢ ve verimli idare biçimleri 

sağlayacağından, ayrıca eğitim ve öğretimin çeĢitli seviyeleri arasında daha 

iyi iĢbirliğini teĢvik edeceğinden (md. 19) Hayat boyu öğrenme yoluyla 

Avrupa Birliğinin geliĢmiĢ bir bilgi toplumu olarak, sürdürülebilir ekonomik 

kalkınma, daha fazla ve daha iyi iĢler ve daha fazla sosyal uyum ile 

geliĢmesine katkıda bulunmak için bir Hayat boyu Öğrenme Programının 

tesis edilmesi gerektiğinden (md.21) hareketle imzalamıĢtır73. 

                                                 
73 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, 15 Kasım 2006 tarihli, hayat boyu öğrenme alanında bir faaliyet programı 

tesis eden 1720/2006/EC Sayılık Karar,  

http://www.ua.gov.tr/uploads/hayatboyuogrenme/LLP%20Karari_Turkce.pdf (eriĢim: 13.05.2012) 

http://www.ua.gov.tr/uploads/hayatboyuogrenme/LLP%20Karari_Turkce.pdf
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Tablo 9. Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) 

 

COMENIUS 

PROGRAMI                                                             

(Okul Eğitimi) 

ERASMUS 

PROGRAMI                     

(Yüksek Öğretim) 

LEONARDO DA 

VINCI 

PROGRAMI                             

(Mesleki Eğitim) 

GRUNDTVIG 

PROGRAM                

(YetiĢkin Eğitimi) 

Ortak Konulu (Transversal) Program                                                                                                                                                                                                                                                 

4 Temel Faaliyet: Politika GeliĢtirme; Dil Öğrenme; BĠT; Örnek Uygulamaların 

YaygınlaĢtırılması 

Jean Monnet Programı                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3 Temel Faaliyet: Jean Monnet Eylemi; Avrupa Kurumları; Avrupa KuruluĢları 

Kaynak: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez BaĢkanlığı (EriĢim) 

http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&yayinid=7461927F111B3AFFA71DE3198573F

086F893B  13.05.2012 

 

 

Hayat Boyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning Programme) dört 

ana programdan oluĢmaktadır. Bunlar, Okul Eğitimi için Comenius, Yüksek 

Öğrenim Ġçin Erasmus, Mesleki Eğitim için Lenardo Da Vinci ve YetiĢkin 

Eğitimi Grundvig’dir. 

2.4.2.3.1.  Okul Eğitimi Comenius 

Avrupa Birliği’nin Hayat Boyu Öğrenme Programlarından biri olan 

Comenius, Avrupa’nın sahip olduğu kültürel zenginliği artırabilmek, ülke 

dillerinin ve değerlerinin paylaĢılması amacıyla Avrupa Birliği öğrencilerinin 

kiĢisel yaĢam becerilerini geliĢtirmek için uygulanmıĢ bir değiĢim programıdır. 

Programın amaçları aĢağıda belirtilmiĢtir. 

Avrupa genelinde öğrencilerin ve eğitim çalıĢanlarının diğer kültürlerle 

tanıĢmasını ve değerlerin paylaĢılmasını sağlamak. 

Avrupa Birliği içerisindeki orta öğretim okullarındaki iĢbirliğini artırmak. 

http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&yayinid=7461927F111B3AFFA71DE3198573F086F893B
http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&yayinid=7461927F111B3AFFA71DE3198573F086F893B
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Yabancı dil öğretimi ve yenilikçi öğretim tekniklerini ve uygulamalarını 

teĢvik etmek. 

Okul yönetimlerini ve pedagojik yaklaĢımları geliĢtirmek74. 

2.4.2.3.2.  Yüksek Öğrenim Erasmus 

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile iĢbirliği 

yapmalarını teĢvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. 

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata 

geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değiĢimi yapabilmeleri için 

karĢılıksız mali destek sağlamaktadır.  Bunun yanısıra yükseköğretim 

sistemini iĢ dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliĢtirmek ve 

üniversite mezunlarının iĢ dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak 

amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalıĢma çevreleri arasındaki iliĢkilerin 

ve iĢbirliğinin arttırılmasını da teĢvik etmektedir75.   

2.4.2.3.3.  Mesleki Eğitim için Leonardo Da Vinci 

Leonardo da Vinci AB'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik 

politikalarını desteklemek ve geliĢtirmek için yürütülen bir programdır.  Bu 

program; ülkeler arası iĢbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile 

uygulamalarında kalitenin geliĢtirilmesini, yeniliklerin teĢvik edilmesini ve 

Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiĢtir.  Üye Devletlerin mesleki 

eğitimin kapsamı ve organizasyonu konusundaki sorumluluğuna, kültürel 

çeĢitliliğe ve dil çeĢitliliği dikkate alınarak gerçekleĢtirdikleri eyleme destek 

olmaya çalıĢılmaktadır. Bunun için mesleki eğitim  alanındaki ülkeler arası 

iĢbirliği projelerine hibe desteği verilmektedir76.  

                                                 
74

 Comenius, Europe in the Classroom, (EriĢim)  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-

programme/comenius_en.htm, 13.05.2012 
75

  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi BaĢkanlığı, Erasmus Programı 

Hakkında, (EriĢim) http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&bid=9 13.05.2012 
76

 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi BaĢkanlığı, Leonardo Da Vinci Programı 

(Mesleki Eğitim Programı) (EriĢim)  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/comenius_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/comenius_en.htm
http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&bid=9
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Programın üç genel hedefi vardır; 

 KiĢilerin, özellikle gençlerin, temel mesleki eğitim içinde tüm 

düzeylerde beceri ve yeterliliklerinin artırılması; Bu hedef, 

istihdamın artırılması ve mesleki entegrasyonun/yeniden 

entegrasyonun  kolaylaĢtırılması amacıyla diğerleriyle birlikte iĢ-

bağlantılı mesleki eğitim ve çıraklık yoluyla gerçekleĢtirilebilir. 

 Özellikle teknolojik ve örgütsel değiĢimi güçlendirmek üzere 

uyum sağlayabilmeyi artırıp geliĢtirmeye yönelik sürekli-mesleki 

eğitimde ve hayat-boyu beceri ve yeterlilikler kazanmada 

kalitenin yükseltilmesi, bunlara eriĢimin iyileĢtirilmesi. 

 Rekabet edebilmeyi ve giriĢimciliği, yeni istihdam fırsatları 

açısından da,  geliĢtirmek üzere mesleki eğitimin yenileĢme 

sürecine katılımını destekleyip artırmak. Bu çerçevede, 

üniversiteler dahil mesleki eğitim kurumları ile iĢletmeler 

(özellikle KOBĠ'ler) arasında iĢbirliğinin artırılmasına özel önem 

verilecektir. 

Ġlk iki hedef kapsamında yenilikçi danıĢma ve rehberlik yaklaĢımları 

özel önem taĢır. Söz konusu üç hedef uygulanırken; 

ĠĢgücü piyasasında engelliler dahil en fazla dezavantajlı konumda 

bulunanların eğitim almasını kolaylaĢtıracak uygulamaların geliĢtirilmesi, 

Eğitimde ayrımcılıkla mücadele etmek üzere kadın ve erkeklere eĢit 

fırsatlar konularındaki tekliflere özel önem verilmektedir. 

Leonardo Da Vinci programı ile sağlanan imkanlar aĢağıda 

gösterilmiĢtir. 

 Programa katılan ülkelerde mesleki eğitim sistemlerinin ve 

uygulamalarının kalitesinin artırılması, yenilikler geliĢtirmek ve 

ulusal mesleki eğitim politikalarına katma değer sağlanması. 

 Her düzeydeki mesleki eğitimde Avrupa boyutunun teĢvik 

edilmesi, ülkeler arası çalıĢma Ģartlarına uyumun geliĢtirilmesi. 

                                                                                                                                          
http://www.ua.gov.tr//index.cfm?action=detay&yayinID=63514AA0B140896901973C3C884881BF8

D4A0  13.05.2012 

 

http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&yayinID=63514AA0B140896901973C3C884881BF8D4A0
http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&yayinID=63514AA0B140896901973C3C884881BF8D4A0
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 Sürekli mesleki eğitimin teĢvik edilmesi ve ülkeler arası çalıĢma 

Ģartlarına uyumun geliĢtirilmesi. 

 Sürekli mesleki eğitim ve ömür boyu öğrenme isteğinin 

güçlendirilmesi, yarının mesleklerine hazırlanma ve teknolojik 

değiĢimlere uyumun teĢvik edilmesi. 

 Modern teknolojiler alanında eğitim ve müteakip eğitimde; 

yüksek okullar, mesleki eğitim tesisleri ve iĢletmelerin daha 

fazla karĢılıklı etkileĢiminin sağlanması. 

 Mesleki eğitim alanında dil yeterliliklerinin geliĢtirilmesi ve ortak 

terminolojinin oluĢturulması. 

 Özellikle gençler için temel mesleki eğitimin desteklenmesi ve 

teĢvik edilmesi. 

 Mali, sosyal veya fiziksel nedenlerle eğitimden yararlanamamıĢ 

kiĢiler için temel mesleki eğitimi veya ileri düzeydeki eğitimlere 

eriĢimin kolaylaĢtırılması. 

 Mesleki eğitimde kadınların fırsat eĢitliğinin teĢvik edilmesinin 

sağlanması 

 Mesleki danıĢmanlık sistemlerinin kurulmasının teĢvik edilmesi, 

bağımsız sürekli eğitim ve açık öğrenim  yöntemlerinin 

geliĢmesine katkı sağlanması77. 

2.4.2.3.4.  YetiĢkin Eğitimi Grundtvig 

Grundtvig Programı, bilginin sürekli yenilenmesi neticesinde oluĢan 

gereksinimleri karĢılamak ve yetiĢkin kiĢilere yaĢamları boyunca, bilgi ve 

niteliklerini geliĢtirmek için imkanlar sunarak istihdam olanaklarını artırmak ve 

                                                 
77

 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi BaĢkanlığı, Leonardo Da Vinci Programı 

(Mesleki Eğitim Programı) (EriĢim)   

http://www.ua.gov.tr//index.cfm?action=detay&yayinID=59532DA76AAAA2977D64A7E45278CD

C2126AB, 13.05.2012 

http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&yayinID=59532DA76AAAA2977D64A7E45278CDC2126AB
http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&yayinID=59532DA76AAAA2977D64A7E45278CDC2126AB
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toplumda meydana gelen değiĢikliklere uyum sağlamalarını 

amaçlamaktadır78. 

Grundtvig, mesleki eğitim dıĢında her çeĢit  yetiĢkin ve yaygın eğitim 

üzerine odaklanır. Yaygın eğitim içindeki öğrenici, öğretmen, eğitmen ve 

diğer personelle yetiĢkin eğitim alanındaki eğitim kurumları ve bu tür eğitim 

fırsatları sunan kuruluĢları hedefler. Yaygın eğitim kurumları baĢta olmak 

üzere sivil toplum kuruluĢları, araĢtırma merkezleri, danıĢmanlık ve 

bilgi/iletiĢim kuruluĢları ile özel kuruluĢlar, yüksek öğrenim kurumları vs. 

ülkeler arası ortaklıklar, Avrupa projeleri ve ağlar kurarak birlikte çalıĢabilirler. 

Bu tür kurum ve kuruluĢlarda yetiĢkin eğitimi faaliyeti yapanlar aynı zamanda 

uluslararası hareketlilik faaliyetlerinde de bulunabilirler.  

2.4.2.3.4.1. Grundtvig Programının Temel Dayanağı 

Avrupa Birliği’nin ekonomik büyüme, rekabet ve toplumsal katılım 

(Lizbon Stratejisi) gibi temel hedefleri, amacı, bir tarafta eğitimlerini yarıda 

bırakan yetiĢkinler ya da hiç eğitim imkanı bulamamıĢ göçmenlerle diğer 

tarafta yaĢlanan Avrupa nüfusunun eğitim problemine çözüm arayan 

Grundtvig Programı’nın çerçevesini oluĢturur. YetiĢkin eğitimi, bu gruplara 

mensup bireylerin bilgi ve yeterliliklerini geliĢtirmelerine olanak sağlar. 

YetiĢkin eğitimi, hayat boyu eğitimin önemli bir parçasıdır. Ancak, 

yetiĢkinlerin bu tür eğitime katılımları sınırlı olduğu kadar dengesizdir. Eğitim 

seviyesi düĢük olan kiĢilerin eğitime tekrar katılmaları daha düĢük bir 

olasılıktır. AB üyesi ülkelerin çalıĢan yetiĢkin nüfusun %12.5’nin 2010 yılına 

kadar hayat boyu eğitime katılması beklenirken bu oran 2005 yılında %10.8 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Ayrıca bu oran ülkeden ülkeye %1.3’den %35’e kadar 

büyük farklılıklar göstermiĢtir. 

Bu konuyu, nüfus değiĢimleri, dünyanın baĢka yerlerindeki hızlı 

geliĢmeler, fakirlik gibi Avrupa’nın karĢı karĢıya bulunduğu sorunlar kadar iyi 

                                                 
78

 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi BaĢkanlığı, Grundtvig Yetişkin Eğitimi 

Programı (EriĢim) 

http://www.ua.gov.tr//index.cfm?action=detay&yayinID=752096A0B2BDC0E771ADF6DDA95AAC

6C48944 13.05.2012 
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tanımlamak amacıyla Avrupa Komisyonu 2006 yılında “YetiĢkin Eğitimi: 

Öğrenmek için Hiçbir Zaman Geç Değildir” baĢlıklı bir Tebliğ yayınlamıĢtır. 

Burada Komisyon, yetiĢkinlerin istihdamı, iĢ piyasasında serbest dolaĢımları, 

temel nitelikler kazanmaları ve sosyal çevreye uyumları gibi konuları 

desteklemek için yetiĢkin eğitiminin önemini vurgulamaktadır. 

YetiĢkin eğitimine adil bir Ģekilde eriĢim ve katılımı artırmak hayati bir 

öneme sahiptir. Öğrenicilere özel bir ilgi göstererek, personelin ve eğitim 

sağlayıcıların profesyonel geliĢimlerini destekleyici bir kültürün oluĢması 

gerekmektedir. Yaygın ve gayrı resmi eğitimin tanınması ve onaylanması için 

çeĢitli sistemlerin uygulanması yetiĢkinlerin motive edilmesi açısından 

gereklidir. Sonuçta, gelecekte alınacak kararlara temel teĢkil etmesi 

açısından yetiĢkin eğitimi ile ilgili verilerin kalitesinin artırılması için bu tür 

programlar desteklenmektedir.  

2.4.2.3.4.2.  Grundtvig Programı’nın Özel ve ĠĢlevsel Amaçları 

Grundtvig Programı’nın özel amaçları: 

Avrupa’nın yaĢlanan nüfusunun eğitim problemine çözüm bulmak,   

YetiĢkinlere bilgi ve niteliklerini artırmaları için imkanlar sağlanmasına 

yardımcı olmak. 

Grundtvig Programı’nın iĢlevsel amaçları: 

 Tüm Avrupa’da yetiĢkin eğitiminde yer alan 

kiĢilerin hareketlilik kalitesi ve eriĢebilirliğinin iyileĢtirilmesi ve 

sayısının artırılması. Böylece 2013 yılına kadar en az 7.000 

kiĢinin hareketliliğini desteklemek,   

 Tüm Avrupa’da yetiĢkin eğitiminde yer alan kuruluĢlar arasında 

iĢbirliğinin kalitesini ve  sayısını artırmak,   

 YetiĢkin eğitimine  katılmaları için kendilerine alternatif fırsatlar 

vermek amacıyla, baĢta yaĢlılar ve temel nitelikleri 

kazanamadan eğitimlerini yarıda bırakanlar olmak üzere 

http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&yayinID=81843F353D9FAC0B64FDC47733273F5E7A8AB
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kırılgan sosyal gruplardan ve marjinal sosyal çevrelerden gelen 

kiĢilere yardımcı olmak,   

 YetiĢkin eğitiminde yenilikçi uygulamaların geliĢtirilmesini ve 

bunların ülkelerarası transferini desteklemek,   

 Hayat boyu öğrenme için yenilikçi BĠT (Bilgi ve ĠletiĢim 

Teknolojileri) tabanlı içeriğin, hizmetlerin, pedagojilerin ve 

uygulamaların geliĢtirilmesini desteklemek,    

2.5. Belediyelerin Yaygın Eğitim Uygulamalarının Yasal 

Dayanakları 

Belediyeler yaygın eğitim uygulamalarını yasalar ve yönetmeliklere 

uygun bir Ģekilde yürütürler. Belediyelerin cumhuriyetin ilanından beri yaygın 

eğitim uygulamalarında bulunmasına rağmen tarihçede de bahsedileceği 

üzere 1990’lı yılların ortası belediyelerin eğitim uygulamalarının hızlanması 

ve ölçeklerinin büyümesi açısından baĢlangıç noktası sayılabilir. AĢağıda 

yaygın eğitim uygulamalarının belediye ile ilgili yasa ve yönetmelikler 

bulunmaktadır. 

 

 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun 

 5393 sayılı Belediye Kanunu 

 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu 

 Ġstanbul Valiliği Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol 

 Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği 

 26080 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları 

Yönetmeliği 

 

2000’li yıllarda hükümet tarafından alınan idari reform kararları 

belediyelerin görev ve yetkilerini artırdığı gibi, belediye ile hükümetler 
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arasında yetki devri konusunda da önemli değiĢiklikler getirmiĢtir. Yaygın 

eğitim alanında belediyelerin rahatça çalıĢmasını sağlayan 5393 sayılı 

kanun, belediye sınırlarının çizilmesi dahil olmak üzere pek çok yeniliği yerel 

yönetimler açısından netliğe kavuĢturmuĢtur.  

5393 Sayılı Kanun’un 14. md.’si belediyelerin görev, yetki ve 

sorumluluklarını içermektedir. Belediyelere “ mahalli müĢterek nitelikte olmak 

Ģartıyla” geleneksel görevlerinin yanında “…kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, 

gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri 

kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi hizmetlerini yapar veya 

yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 50.000′i geçen belediyeler, 

kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar79.” denilerek görevlerinin tanımı 

yapılmıĢtır. Anayasa mahkemesi tarafından “Okul öncesi eğitim kurumları 

açabilir” ifadesi 2007 yılında iptal edilse bile belediye sağlık, eğitim, sosyal 

hizmet ve turizmi geliĢtirecek projelere arsa tahsisi yapabilir.  Madde 53’de 

“plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci 

fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir80.” 

ve Madde 77’de  “belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve 

yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaĢlılara, kadın ve 

çocuklara, özürlülere, yoksul ve düĢkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında 

beldede dayanıĢma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve 

verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kiĢilerin katılımına yönelik programlar 

uygular81.” denmiĢtir. 

Ayrıca belediyenin yetki, görev ve sorumlulukları arasında 

vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle hizmetlerin 

sunulması, Hizmet sunumunda yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna 

uygun yöntemler kullanması ifadesi de bulunmaktadır. 5393 Sayılı Kanun 

belediyelerin yetkilerini artırırken yerel yönetimlerin hareket sahasını da 

geniĢletmiĢtir.  

                                                 
79

 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Madde 14. Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumlulukları, (EriĢim)   

http://www.ekanun.net/5393-sayili-kanun/index.html 01.06.2012 
80

 A.g.k., Madde 53. Acil Durum Planlaması 
81

 A.g.k., Madde 77. Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım. 

http://www.ekanun.net/5393-sayili-kanun/index.html
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5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu’nun 7. md’si “… yaĢlılar, 

özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler 

sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis 

ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî 

dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve 

iĢlevlerinin geliĢtirilmesine iliĢkin hizmetler yapmak82” ve ve Ek Madde 1 ile  “  

BüyükĢehir belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, 

yönlendirme, danıĢmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri 

vermek üzere özürlü hizmet birimleri oluĢturulur. Bu birimler, faaliyetlerini 

özürlülere hizmet amacıyla kurulmuĢ vakıf, dernek ve bunların üst 

kuruluĢlarıyla iĢbirliği hâlinde sürdürürler. Özürlü hizmet birimlerinin kuruluĢ, 

görev, yetki, sorumluluk ve iĢleyiĢine iliĢkin usul ve esaslar Özürlüler Ġdaresi 

BaĢkanlığının görüĢü alınarak ĠçiĢleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle 

belirlenmektedir83.” Ġbaresi bulunmaktadır. 

Benzer Ģekilde MEB teĢkilat yapısının nitelikleri de reform etkisiyle 

değiĢmiĢ Avrupa Birliği uyum süreci ve yeni gereksinimler doğrultusunda 

Çıraklık ve yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü iptal edilerek Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğü ile değiĢtirilmiĢtir. Hayat Boyu Öğrenim Genel 

Müdürlüğü Yaygın eğitim programlarını, mesleki eğitim programlarını ve 

hayat boyu eğitim programlarını koordine etmek üzerine kurulmuĢtur. 

Bununla birlikte yaygın eğitim uygulamaların da bulunan belediyeler 

Valilik ve Ġl ve Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile protokol imzalayarak kursları 

baĢarıyla bitirenlere Halk Eğitim Merkezlerinden onaylı kurs bitirme belgesi 

verirler. 

 

 

 

                                                 
82

 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu, Madde 7., BüyükĢehir Belediyesi‟nin Yetki Görev Ve 

Sorumlulukları, (EriĢim) http://www.ekanun.net/5216-sayili-kanun/index.html 01.06.2012 
83

 A.g.k., Ek. Madde 1. 
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2.6. Türkiye’de Yerel Yönetimlerce Verilen Yaygın Eğitimin 

Tarihçesi 

Türkiye’de yaygın eğitim uygulamalarının tarihsel kökenlerinin tarihçesi 

birinci bölümde açıklanmıĢtı. Yaygın eğitim uygulamalarının yerel 

yönetimlerin etkinliğinde düzenlenmesi 1994 yılında Refah Partisinin Ġki 

Büyük Ģehir olan Ġstanbul ve Ankara BüyükĢehir Belediyelerini kazanması ile 

yeni bir ivme kazanmıĢtır. 

1990'lı yılların ortalarından itibaren özellikle bazı BüyükĢehir 

belediyelerinin görev ve fonksiyonlarında büyük bir artıĢ ve değiĢim meydana 

gelmiĢtir. Bu BüyükĢehir Belediyeleri asli görevleri olan kentsel hizmetlerin 

yanı sıra özellikle sosyal hizmetler, eğitim, sağlık, konut gibi sosyal politika 

alanlarında daha önceden hiç ilgilenmedikleri hizmetlere yönelmiĢlerdir.84 

Yerel yönetimlerle ilgili yasalar incelendiğinde,1930 tarihli yasadan 

itibaren yerel yönetimlere örgün ve yaygın eğitimlerle ilgili pek çok sorumluluk 

yüklenmesine karĢın, eğitim kurumlarına yerel yönetimlerin yaptığı katkılar 

sadece fiziki alanlarda gerçekleĢmiĢtir. 1990’lı yılların ortalarından itibaren 

yerel yönetimler eğitim hizmetlerine ağırlık vermeye baĢlamıĢlar, bu anlamda 

pek çok faaliyete imza atmıĢlardır. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Sanat ve 

Meslek Eğitimi Kursları (ĠSMEK), ve Ankara BüyükĢehir Meslek Edindirme 

Kursları (BELMEK) yerel yönetimlerin yetiĢkin eğitimi alanında ortaya 

koyduğu ilk etkin örneklerdendir85. 

BaĢarılı uygulamaları ile dikkat çeken iki BüyükĢehir Belediyesi, diğer 

belediyelere örnek olmuĢlardır.  Avrupa Hayat Boyu Eğitim Programlarının ve 

Dünya Bankasının katkısı ile ölçeği geniĢleyen projeler sürekli eğitim 

kurumlarına dönüĢmüĢtür. Sadece mesleki eğitim alanında değil toplumun 

bütün kesimlerine hitap eden ve kursiyer sayıları yüz binleri bulan 

belediyelerin yaygın eğitim uygulamalarının ekonomik ve sosyal sonuçları da 

                                                 
84

 Halis Yunus Ersöz, Sosyal Politikada Yerelleşme, Ġstanbul: Ġstanbul Ticaret Odası Yayınları, 

2011, s. 16 
85

  Muammer Erol, Yetişkin Eğitiminde Bir Yerel Yönetim Modeli: İSMEK, Öğrenen Toplum Ġçin  

YetiĢkin Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, Ġstanbul: Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Yayınları, 2007 

s.70 
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topluma önemli katkılar sağlamıĢtır. Siyasal sonuçlarına bakıldığında kent 

kültürünün ve toplumsal uzlaĢının sağlandığı kurslarda yerel yönetimler ile 

yerel toplum arasında aidiyet bağı oluĢturulmuĢ, yerel toplum ilk defa 

hizmetin bu kadar somutlaĢtığı, ücretsiz olduğu halk eğitimlerini siyasal 

tercihlerine de yansıtmıĢtır. Belediyelerin yaygın eğitim çalıĢmaları sadece 

mesleki eğitimle sınırlı değildir. Örneğin ĠSMEK bünyesinde 181 farklı branĢ 

bulunmaktadır. Yaygın eğitimde geliĢmelerin en önemli etkisi istihdam 

açısından olmuĢtur. Geleneksel el sanatları ve el emeğini değerlendirme 

üzerine kurslarda eğitim alan kadınlar, faal nüfusa katılmıĢlar, ara eleman 

olarak nitelendirilen bahçıvanlık, otopark elemanlığı, aĢçılık gibi mesleklerde 

sertifika sahibi olan bireyler istihdam olanağı sağlamıĢlardır.  

2.7. Belediyelerin Yaygın Eğitim Alanındaki Hizmetleri 

Yaygın eğitim alanında faaliyet gören belediyelerin çok farklı 

branĢlarda hizmet vermektedir. Bütün branĢları baĢlıklar halinde toplamak 

gerekirse bunlar; Mesleki Eğitim, Sanat ve Kültür, Sağlık Eğitimleri, Özel 

Eğitimler, Gönüllü Eğitimleridir. 

 2.7.1. Mesleki Eğitim 

Yaygın eğitim faaliyetlerinin asal amaçlarından olan mesleki eğitim 

baĢlığı altında özellikle ara eleman olarak nitelendirilen ve 3,6 ve 9 aylık 

programlarla öğrenilebilen, emek piyasalarının ihtiyacı olan nitelikli iĢgücü 

eğitimleri bulunmaktadır. Bu eğitimler içinde hasta bakımı, ön büro iĢlemleri, 

ön muhasebe, aĢçı, bahçıvan, otopark görevlisi, matbaa, kuyumculuk,  biliĢim 

teknolojileri, yabancı dil, grafik ve fotoğraf, kuaförlük gibi uygulamalar 

bulunmaktadır. Bu uygulamalar toplumun sadece iĢsiz kesimine mesleki 

eğitimini güncellemek ve tamamlamak isteyen herkese açıktır. 
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2.7.2. Sanat ve Kültür 

Özellikle ev hanımlarının ve yaĢlıların yoğunlukta olduğu sanat ve 

kültür uygulamalarında geleneksel sanatlardan, tezhip, çini, camaltı, hat, 

ebru, cam boyama, cam iĢleri, takı tasarımcılığı bulunmaktadır. Ayrıca ev 

kadınları için kasnak iĢleme, tığ iĢi, nakıĢ, dantel, dekoratif ahĢap süsleme, 

halı dokuma, gibi onlarca branĢ bulunmaktadır. Müzik ve resim çalıĢmaları 

yaygın eğitimin kendini gerçekleĢtirmek isteyen bireylere yönelik hizmetlerdir. 

2.7.3. Sağlık Eğitimleri 

Ana ve çocuk sağlığı, aile sağlığı, çevre sağlığı, koruyucu hekimlik gibi 

uygulamaların yanında kiĢisel geliĢim ve ruh sağlığı ile ilgili uygulamalardır. 

2.7.4. Özel Eğitimler 

Toplumda yaĢlı ve özürlülerin kendilerine uygun nitelikte fiziki bina ve 

uzman öğreticiler ile topluma uyum sürecinde almıĢ oldukları eğitimi 

kapsamaktadır. Bu eğitimler içinde ruhsal ve psikolojik danıĢmanlık, görme 

özürlüler ve sağırlar için yaĢam rehberliği, fiziki engelliler için fiziki engellerine 

uygun olarak yapılan rehabilitasyon eğitimleri gelmektedir. 

2.7.5. Gönüllü Eğitimleri 

5393 sayılı Belediye Kanunu ile üzerinde önemle durulan sivil 

toplumun gönüllü bireylerini eğitmek için verilen öğretici yetiĢtirmek, dernek 

yöneticiliği, sivil toplum örgütlerinde çalıĢma eğitimleri, sağır ve dilsiz alfabesi 

eğitimleri, halkla iliĢkiler alanındaki eğitimlerdir. 
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 2.7.6. Diğer Eğitimler 

Diğer baĢlıklar altında olmayan eğitimler arasında kültür ve rehberlik 

eğitimleri, kent bilincinin ve Ģehir kültürünün benimsenmesi açısından yapılan 

uygulamalar, ev ekonomisi gibi uygulamaları ve spor alanındaki 

uygulamalardır.  

2.8. Türkiye’de Belediyelerin Yaygın Eğitim Uygulamaları 

Türkiye’de hemen hemen bütün il ve ilçelerde belediyeler yaygın 

eğitim ya da bir baĢka ifadesiyle yetiĢkin eğitimi vermektedirler. Bu 

uygulamaların en belli baĢlı olanları aĢağıda verilmiĢtir. 

2.8.1. ĠSMEK 

Ġstanbul BüyükĢehir BüyükĢehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi 

Kursları (ĠSMEK) 1996 yılında kurulmuĢtur. Dünyanın en büyük halk 

üniversitesi olma iddiasında olan Ġsmek, Ġstanbul’un 38 ilçesinde 181 branĢta 

228 kurs merkezinde 216 bin kiĢiye yaygın eğitim uygulaması sunmaktadır. 

Büyük bir anakent olan Ġstanbul’da yüz binlerce kursiyeri olan Ġsmek aynı 

zamanda belediyelerin uygulamıĢ oldukları yaygın eğitim çalıĢmalarının 

öncüsüdür. Ġdari ve eğitim alanındaki çalıĢmalarının yanında yaygın eğitim 

alanındaki tecrübe ve deneyimlerin aktarıldığı sempozyumlar, çalıĢtaylar ve 

bildiriler de hazırlayan model kurum niteliğindedir86. 

2.8.2. BELMEK 

Ankara BüyükĢehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (BELMEK), 

1999 yılında kurulmuĢ, 2011 yılında 14.531 kiĢiye eğitim vermiĢ olan kurum 

kurulduğundan bu güne kadar toplam 180 bin Ankara vatandasĢına yaygın 

                                                 
86

 Ġstanbul Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK), 

(EriĢim)  http://ismek.ibb.gov.tr/ism/kurumsal.asp 30.06.2012 
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eğitim faaliyeti sunmuĢtur. Bünyesinde 436 usta öğretici ve öğretmen 

barındıran Belmek’de kurslar 3’er aylık dönemler halinde verilmektedir87.  

2.8.3. ĠZMEB  

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Beceri Kursları, 

2006 yılında kurulmuĢtur. 9 kurs merkezinde 10 binden fazla Ġzmirli yaygın 

eğitim faaliyetlerine katılmıĢtır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġzmir’in alt gelir 

gruplarına, özellikle kadınlara ve gençlere yönelik olarak hazırladığı "Meslek 

Edindirme ve Beceri Kursları" projesiyle kentin eğitim seviyesini ve nitelikli 

çalıĢan sayısını yükseltmeyi hedeflemektedir. Kursiyerler, aldıkları eğitimler 

doğrultusunda seçtikleri branĢa göre uygulamalı çalıĢmalar yapmaktadır. 

Eğitim programlarının yanı sıra sağlık, aile ve hukuk gibi çeĢitli konularda 

paneller yapılmaktadır. Yıl sonunda ürünlerin sergilendiği, branĢ 

tanıtımlarının yapıldığı, çeĢitli gösterilerin düzenlendiği bir sergi ve sertifika 

töreni düzenlenmektedir.  

Kursiyerlerimiz yıl içinde ve yıl sonunda yapılan sınavlarda baĢarılı 

oldukları takdirde MEB onaylı sertifikalarını almaktadırlar. Böylece bir iĢ 

yerinde ya da kendi atölyelerinde çalıĢma imkanı bulmaktadırlar88.. 

2.8.4. BUSMEK 

Bursa BüyükĢehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları 

(BUSMEK) yaygın eğitim çerçevesinde uygulamalarda bulunan örgün eğitimi 

tamamlayıcı yetiĢkin eğitim organizasyonudur. Busmek geleneksel el 

sanatlarını yaĢatmak, bireylerin kendilerini gerçekleĢtirmesine olanak 

sağlamak için 2005 yılında kurulmuĢtur. Busmek 14 kurs merkezinde mesleki 

ve teknik eğitimler, el sanatları, müzik eğitimi, moda tasarımı, Türk Ġslam 
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 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (BELMEK), (EriĢim)  

http://www.ankara.bel.tr/AbbSayfalari/hizmet_birimleri/kultur_sosyal/kultur_sosyal_hizmetler_daires

i_baskanligi/meslek_edindirme_sube_mud/belmek.aspx eriĢim:30.06.2021 
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Beceri Kursları (İZMEB), (EriĢim) 

http://www.izmir.bel.tr/projelerb.asp?pID=2&psID=0 30.06.2021 
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sanatları, sağlık ve spor, özel eğitimler, görsel sanatlar, bilgisayar eğitimleri 

ve dil eğitimleri branĢlarında faaliyet göstermektedir89. 

2.8.5. ASMEK 

Antalya Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (ASMEK), Antalya Halkının 

genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, mesleki geliĢimlerine katkı 

sağlamak, yeni yeteneklerini keĢfedip aktif bir hale getirerek sanat dünyasına 

kazandırmak, kültürel, kentsel ve sosyal geliĢimlerine katkıda bulunarak, kent 

kültürü ve metropolde yaĢama konusunda bilinçlendirmek, çağın gerektirdiği 

bilgi ve becerilerle donanımlı hale getirmek için kurulmuĢtur. Asmek’teki 

kurslarda eğitimler 5 farklı dalda ve toplamda 47 branĢta verilmektedir.8 adet 

kurs merkezi bulunmaktadır90. 

Asmek’in hedef kitlesinde zorunlu ilköğretim yaĢını tamamlamıĢ, 

olanlar, bir meslek eğitimi alma imkanı bulamamıĢ ya da herhangi bir nedenle 

yarıda bırakmıĢ olanlar, yeni bir meslek, hobi ya da sanat edinmek isteyenler 

ile özel eğitime ihtiyaç duyan özürlüler bulunmaktadır. 

2.8.6. EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları 

Yaygın eğitim uygulamalarına 2003 yılında baĢlayan EskiĢehir 

BüyükĢehir Belediyesi kuruluğundan bugüne kadar 10.000’e yakın yurttaĢına 

yaygın eğitim hizmeti vermiĢtir. Projeler kapsamında makine nakıĢı, ev 

nakıĢı, mefruĢat, kurdele nakıĢı, iğne oyası, cam boyama, kumaĢ boyama, 

ahĢap boyama gibi el sanatlarının yanı sıra autocad, Web Tasarımı, 

ĠĢletmenlik, Peyzaj ve Bahçıvanlık gibi meslek edindirmeye yönelik kurslarda 

mevcuttur.  Kursların dıĢında anne çocuk eğitimi, sağlık eğitimi gibi eğitim 

programları da sürdürülmektedir. Her Ev Bir Atölye projesi ile “ĠĢlik Evler 
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 Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK), (EriĢim)  

http://busmek.bursa.bel.tr/kurumsal/vizyon-ve-misyon 30.06.2021 
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 Antalya Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (ASMEK), (EriĢim) 

http://www.asmek.org.tr/index.php?page=kurumsal  30.06.2012) 
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Kompleksinde” kursiyerlere çağdaĢ eğitim ve öğretim olanağı da 

sağlanmaktadır91. 
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 Eskişehir Meslek Edindirme Kursları, (EriĢim) 

 http://www.eskisehir-bld.gov.tr/sosyal_bel_meslek_edin.php 30.06.2012 

http://www.eskisehir-bld.gov.tr/sosyal_bel_meslek_edin.php
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3. BÖLÜM 

ġĠġLĠ BELEDĠYESĠ YAYGIN EĞĠTĠM UYGULAMALARI 

Bu bölümde ġiĢli Belediye’sinin yaygın eğitim çalıĢmaları yer 

almaktadır. ġiĢli Belediyesi’nin yaygın eğitim çalıĢmalarını açıklamadan önce 

belediyenin içinde bulunduğu fiziki alan içindeki yerel nüfusun demografik 

yapısını açıklamak faydalı olacaktır. 

3.1. ġiĢli Ġlçesi Demografik Yapı 

ġiĢli Ġlçesi Türkiye ve Ġstanbul içinde sosyolojik araĢtırtmalara konu 

olmuĢ bir demografik yapı barındırmaktadır. Ġstanbul’un en eski kültür, ticaret 

ve yerleĢim birimlerinden olan ġiĢli aynı mahalle içinde hem çok geliĢmiĢ 

hem de geliĢmemiĢ lokasyonları barındırmaktadır. 

  

Tablo 10. ġiĢli Ġlçesi Nüfusu 2011 

 

 

İlçe     Toplam  Erkek  Kadın   

 

Şişli      320.763  158.371 162.392

   

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2011, (EriĢim) 

http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_ilce_

koy_sehir.RDF&p_il1=34&p_ilce1=1663&p_kod=2&p_yil=2011&p_dil=1&desformat=html, 

15.06.2012 

 

ġiĢli ilçesinin nüfusu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre 

320.763 kiĢidir. Toplam nüfusun 158.371’i erkek, 162.392’i kadın nüfusundan 

oluĢmaktadır. Ancak ilçenin içinden ticaret, ekonomi ve kültür merkezi olması 

http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_ilce_koy_sehir.RDF&p_il1=34&p_ilce1=1663&p_kod=2&p_yil=2011&p_dil=1&desformat=html
http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=wa_turkiye_ilce_koy_sehir.RDF&p_il1=34&p_ilce1=1663&p_kod=2&p_yil=2011&p_dil=1&desformat=html
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nedeniyle sirkülasyon nüfusunun 4 Milyonu bulduğu varsayılmaktadır92. 

Sanayi, iĢyeri ve ticaret merkezlerinin yoğunluğu ile gündüz nüfusunun 

Ġstanbul genelinde çalıĢmak, gezmek, eğitim, alıĢveriĢ amacıyla gelenlerin 

akımı gündüz nüfusunu artırırken, gece nüfusu ise turistik hizmet, otel ve 

eğlence yerlerinin bulunması gece nüfusunu da artırmaktadır. Bununla 

beraber, Boğaziçi Köprüsünden geçen araçların %70’i, Fatih Sultan Mehmet 

Köprüsünden geçen araçların ise %80’i ġiĢli ilçesi sınırlarından geçmektedir. 

ġiĢli Ġlçesi yüzölçümü 35 km2’dir ve 28 mahalleden oluĢmaktadır. 

 

Tablo 11. ġiĢli Ġlçesi Okuma Yazma Oranı 2011 

    

ġiĢli     Toplam  Erkek  Kadın   

 

Okuma Yazma Bilmeyen   7.103   1.162  5.941 

Okuma Yazma Bilen fakat  38.173   18.827  19.911 

Bir Okul Bitirmeyen 

İlokul Mezunu   51.562   23.031  28.531 

İlköğretim Mezunu   39.783   22.148  17.635 

Orta Okul Mezunu   15.532     7.955    7.577 

Lise ve Dengi Okul   69.276   34.679  34.597 

Yüksek Okul veya Fakülte  46.640   23.474  23.165  

Yüksek Lisans     6.190     3.334    2.856 

Doktora      1.726        959       767 

Bilinmeyen    18.565     9.870    8.785 

     

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, (EriĢim) 

http://rapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2&ENVID=adnksdb2Env&report=wa_ilce_cinsiyet_

yas_egitim_koyseh.RDF&p_kod=2&p_il1=34&p_ilce1=1663&p_xkod=egitim_kod&p_yas=6&p_se

hkoy=1&p_yil=2011&p_dil=1&desformat=html 15.06.2012 
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 ġiĢli Belediyesi, Şişli İlçesi Demografik Analiz, Mart 2012, s. 30 
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ġiĢli Ġlçesi’nin vatandaĢlarının eğitim durumu incelendiğinde, ilçe 

nüfusunun % (2,41)’i olan 7.103 vatandaĢ okuma yazma bilmemektedir. 

Okuma yazma bilmeyenlerin içinde kadın nüfusunun oranı % (83,64)’tür. 

Eğitim düzeyi düĢük olarak nitelendirilen gurubun oranı ise ilçe nüfusuna 

göre % (33,01)’dir. Bir baĢka ifadeyle ilçe nüfusunun 97.403 kiĢisi ilkokul ve 

altı eğitim seviyesindedir. Buna karĢılık Yüksek Okul, Üniversite, Yüksek 

Lisans ve Doktora yapan nüfus 54.556 kiĢi ile % (18,49)’luk kısmı 

oluĢturmaktadır. 6 yaĢ üstü bu rakamlar demografik yapının neredeyse kısa 

bir özetini vermektedir. 

Ġlçe içinde TeĢvikiye, Harbiye, Fulya ve Halaskargazi gibi toprak 

getirisi ve emlak fiyatlarının yüksek seviyelere ulaĢtığı ilçeler ve Ayazağa, 

Maslak gibi Türkiye’nin en yüksek binalarının yapıldığı alanlar olduğu gibi 

Ġzzet PaĢa, Kaptan PaĢa, KuĢtepe gibi geliĢmiĢlik düzeyi düĢük, 

gecekondulaĢma ve ĢehirleĢme oranı az olan mahallelerde bulunmaktadır. 

Demografik anlamda tezatlıkları içinde barındıran ilçe nüfusu ve fiziki 

coğrafya insana odaklı hizmet üretmenin kendine özgü sorunlarının 

bulunduğu bir bölgeyi tanımlamaktadır.  

3.2. ġiĢli Belediyesinin Yaygın Eğitim Uygulamalarının Genel 

Çerçevesi 

3.2.1. ġiĢli Belediyesi Yaygın Eğitim Uygulamaları 

ġiĢli belediyesi yaygın eğitim uygulamalar genel olarak Kültür ve 

Sosyal ĠĢler Müdürlüğü bünyesinde organize edilmektedir. Ancak belediyenin 

ilgili birimleri kendi görev sahalarına düĢen halk eğitimlerini de 

düzenleyebilmektedirler. ġiĢli Belediyesi yaygın eğitim uygulamalarını birkaç 

farklı yol izleyerek oluĢturmaktadır93. Bunlar, hizmet içi eğitimleri ile 

tamamlama eğitimlerine önem veren ve hizmet kalitesini Toplam Kalite 
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 ġiĢli Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Banu KARAKUŞ ile Yapılan Görüşme, 

(05.072012) 
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Yönetimi uyarınca sürdüren belediye, oluĢturmuĢ olduğu hizmet içi eğitim 

projeleri ile öncelikle kendi personelini kalite standartları ve ġiĢli halkının 

beklentileri doğrultusunda eğitilmektedir. 

Yaygın eğitim uygulamalarının ana konusunu oluĢturan “toplum 

merkezileri” ve “kültür merkezleri”  aracılığıyla örgün eğitim kapsamı dıĢında 

kalan yetiĢkinlere, istihdam amaçlı ve el emeklerini değerlendirerek aile 

ekonominse ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak isteyen özellikle kadın 

yurttaĢlara yönelik kurs eğitimleri verilmektedir. 

ġiĢli Belediyesi semt hizmet binalarında “Toplum Merkezleri”nin 

açılması ve gereksinim duyan yurttaĢların okuma yazma, meslek edinme, 

çocuk bakım ve eğitimi, yaĢlıların evlerinde bakımlarının sağlanması gibi 

eğitsel faaliyetlerden ve kurslardan yararlanabilmelerine olanak tanınması, 

ailenin ve çocukların korunmalarına yönelik olarak psikolojik ve hukuksal 

destek hizmetlerinin geliĢtirilmesini amaçlamaktadır94.  

ġiĢli Belediyesi Sivil Toplum Örgütleri ve Üniversiteler ile yoğun 

diyalogların ve iĢbirliğinin oluĢmasına önem vermektedir. Yaygın eğitim 

çalıĢmaları içinde, özellikle az geliĢmiĢ mahallerde oturan ve fırsat 

eĢitliğinden yararlanamayan vatandaĢlar, özürlü ve yaĢlılar özel bir çalıĢma 

alanını oluĢturmaktadır. 

3.2.1.1. ġiĢli Belediyesi Toplum ve Kültür Merkezleri 

ġiĢli Belediyesinin Toplum ve Kültür Merkezleri incelendiğinde 

merkezlerin birkaç farklı amaçla oluĢturulduğu gözlenmektedir. Kurs 

merkezlerinin genellikle ilçenin göreceli olarak geliĢmemiĢ ve sosyal politika 

olarak olarak gözetilmesi gereken mahallelerine açıldığı, bununla birlikte 

özellikle bilgisayar ve Ġngilizce kurslarının merkeze yakın mahallelerde, spor 

kurslarının Ġstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde, tiyatro ve müzik 

çalıĢmalarının ise ilçe merkezindeki tiyatro ve kültür merkezleri ile yapılan 

anlaĢmalar ile uygulandığı anlaĢılmıĢtır. Kurs merkezlerinin mahallenin “semt 
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konağı” gibi gündelik hayatın içinde kadınların herhangi bir ulaĢım aracı 

kullanmadan rahatça ulaĢabilmeleri amacıyla tasarlandığı açıktır. Aynı 

Ģekilde merkezlerde uygulanan sosyal hizmetlerin mahallenin genel yapısına 

uygun ana ve çocuk sağlığı hizmetleri, aile sağlığı hizmetleri, sağlık 

hizmetleri, bilgilendirme toplantıları, kahvehane sohbetleri ve danıĢmanlık ver 

rehberlik hizmetlerine de ev sahipliği yaptığı görülmektedir. 

2012 yılı Ġtibariyle Yaygın Eğitim kapsamında ġiĢli Ġlçesinde Faaliyet 

sürdüren Eğitim Merkezleri aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

 ġiĢli Belediyesi Kadın Merkezi 

  Ġngilizce Kursu 

  Bilgisayar Kursu 

  El Sanatları Kursu 

 Osmanbey Kültür Merkezi 

  Resim Kursu 

  El Sanatları Kursu  

  Takı Tasarım Kursu  

  DikiĢ Kursu  

  Modelistlik Kursu  

  Ġngilizce Kursu 

  Bilgisayar Kursu 

  Satranç Kursu  

  Basketbol Kursu 

 Ayazağa Kültür Merkezi 

  Makine NakıĢı Kursu  

  Kırk Yama Kursu  

  El Sanatları Kursu  

  Bağlama Kursu  

  Bilgisayar Kursu 

 Mahmut ġevket PaĢa Kültür Merkezi 

  Bilgisayar Kursu  

  Ġngilizce Kursu 
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  El Sanatları Kursu  

  AhĢap Boyama Kursu  

  Takı Tasarım Kursu 

  Modelistlik Kursu 

 Halide Edip Adıvar Kültür Merkezi 

  El Sanatları Kursu  

  Takı Tasarım Kursu 

 Feriköy Emekli Dinlenme Evi 

  El Sanatları Kursu 

 KaptanpaĢa Kültür Merkezi 

  El Sanatları Kursu 

 

Kurs merkezlerinde yaygın eğitim kapsamındaki branĢlar 

incelendiğinde, branĢların büyük bir kısmının geleneksel el sanatları, takı 

tasarımı, ahĢap boyama, dikiĢ kursu niteliğinde olduğu ġiĢli Ġlçesinde 

yoğunlaĢan tekstil sektöründeki ara eleman istihdamı gözetilerek Ġngilizce, 

bilgisayar ve muhasebe kursu ile beraber desinatörlük ve modelistlik kursları 

bulunmaktadır. Belediye yetkilileri yaygın eğitim çalıĢmalarını genellikle 

kadın, özürlüler, gençler ve çocuklar ile yaĢlı ve emekliler üzerine 

yoğunlaĢtırdıkları, toplumun bu kesimin sosyal hizmetlere daha fazla ihtiyacı 

olduğu bilinciyle hareket ettiklerini ifade etmektedirler95. 

Gündüz nüfusu ve transit geçiĢlerin çok hızlı olduğu ġiĢli Ġlçesinde 

toplumun ihtiyaç sahibi ve muhtaç kesimine ulaĢmak için önemli sorunlar ile 

mücadele etmek gerektiği, çok hızlı bir gündelik yaĢamın sürdüğü ġiĢli’de 

bunun özel bir gayret ve çaba içinde yapıldığı da verilen bilgiler arasındadır. 

BranĢların sayıca az olması, ilçe belediyelerinin yaygın eğitim 

konusunda finansal ve insan kaynağı yönünden zorlandığı anlamına 

gelmektedir. 
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 ġiĢli Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Banu KARAKUŞ ile Yapılan Görüşme, 

(05.072012) 
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3.2.1.2. Yaygın Eğitim Uygulamalarına Katılanların Demografik 

Özellikleri 

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü yetkilileri kursiyerlerin demografik 

özelliklerini tespit edecek herhangi bir çalıĢma yapmadıklarını açıklamıĢlardır. 

Genel bir bilgi olarak sosyal hizmet kapsamındaki yaygın eğitim 

çalıĢmalarına katılanların ihtiyaçları olmalarına rağmen,  veri toplası 

aĢamasında saklama eğiliminde olduklarıdır. Kurs Yetkilileri bu kurslara 

katılanların genellikle kursun niteliğine göre değiĢtiğini ifade etmiĢleridir. 

 

Mesleki eğitim uygulamaları ve kadın emeğinin değerlendirilmesine 

yönelik kurslara çoğunluğu kadınların oluĢturduğu ve bu kadınların faal nüfus 

dıĢında ev hanımı özelliklerini taĢıyan grup olduğu gözlemlenmiĢtir. Haziran 

ayının sonunda yapılan sertifika ve sergi töreninde, genellikle aile 

ekonomisine ek gelir elde etmek isteyen kadınların çoğunluğu dikkat 

çekmiĢtir. 

YaĢlılar ve emeklilerin çoğunlukla katıldıkları kurs türü ise resim ve 

müzik kurslarıdır. BoĢ vakitlerini değerlendirmek isteyen yaĢlılar, ġiĢli 

Belediyesi Ekrem Ataer ÇağdaĢ Halk Müziği Korosu gibi müzik ve resim 

kurslarına kendilerini gerçekleĢtirme ve hayatı anlamlandırma amaçlı 

katılımlar gerçekleĢtirmektedirler. Sosyal etkinliklere katılan yaĢlıların sosyal 

iletiĢim içinde oldukları görülmektedir.  

Yaz Spor Okullarının ve Tiyatro kursları çocuklara ve gençlere hitap 

etmektedir. Tiyatro çalıĢmalarında herhangi bir yaĢ kriteri olmamasına 

rağmen gençlerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. 

Yaygın eğitim çalıĢmaları içinde bulunan ana ve çocuk sağlığı 

programları, aile sağlığı uygulamaları, kiĢisel geliĢim, hijyen, çevre ve hayvan 

hakları konusundaki çalıĢmalar, sağlık beslenme, doğal ürünler bilgileri 

sürekli eğitimler ile ġiĢli Halkının bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.  
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Tablo 12.  ġiĢli Ġlçesinde Kurslara Katılan KiĢi Sayısı 

 

Kurs Merkezi   Toplam 2012 2011 2010 

   

Osmanbey     1.680  570 560 550 

Duatepe           925  315 310 300 

Halide Edip Adıvar         383  130 128 125  

Mahmut ġevket PaĢa         615  210 205 200 

Ayazağa         435  150 145 140  

Esentepe     1.270  430 425 415  

Halil Rıfat PaĢa        153    52   51   50 

KaptanpaĢa         105    36   35   34  

Yeni Açılan Kurs Sayısı              15      6     6     3   

Yeni Açılan Kurs Mrk.    1.175  475 450 250 

Özel Ġlgi Grupları    2.335  800 775 760  

TOPLAM     9.091  3.174 3.090 2.827 

 

 

 

Kaynak: ġiĢli Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Banu KARAKUŞ ile Yapılan 

Görüşme, (05.072012) 

 

ġekil 2. ġiĢli Ġlçesinde Kurslara Katılan KiĢi Sayısı (%) 

2010 2011 2012

2.827   

3.090   
3.174   
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Tablo 12. 2010, 2011 ve 2012 verileri Ġncelendiğinde kurs 

katılımcılarının azlığı dikkate çekmektedir. Sırasıyla 2010 yılında 2.827, 2011 

yılında 3.090 ve 2012 yılında 3.174 kiĢi yaygın eğitim uygulamalarına 

katılmıĢtır. ġiĢli Belediyesi Bünyesinde yaygın eğitim çalıĢmalarının 1990’lı 

yılların sonunda baĢlamasına rağmen veri stoklamasının sağlıklı 

yapılmaması kursiyerler hakkında sağlıklı bilgilere ulaĢılmasını engellemiĢtir.  

ġiĢli Ġlçesinin nüfusunun 320.763 kiĢi olmasına rağmen kursiyerlerin sayısının 

9.091 seviyesinde olması uygulamalara katılan oranın binde 3 gibi çok az 

olmasını sağlamıĢtır. Ancak belediye yetkililerinden ve kurs yöneticilerinden 

alınan bilgiye göre bu oranın çok fazla olduğu belirtilmektedir. ġiĢli ilçesinin 

oluĢturan nüfus yapısının bu kurslara katılmayı tercih etmemesi, bireysel 

anlamda yeterli satın alma gücüne sahip gelir düzeyi yüksek kiĢilerden ve 

daha fazla ihtiyaç sahibi olanların haklarını gasp etmekten çekinmeleri 

olabilir. Kurs merkezlerinin bulundukları mahallelerde göz önüne alındığında 

bunun doğal karĢılanması gerekmektedir. 

Ancak gerçekten de çok faal olan ġiĢli Belediyesinin resmi olarak bu 

verilerden çok daha fazla ġiĢli Ġlçesindeki vatandaĢa ulaĢtığı da bir gerçektir. 

Belediye BaĢkanının kiĢiliğinde simgelenen hizmet sunumundaki sınırsızlık 

ġiĢli Halkının siyasal tercihlerine de yansımıĢtır.   

AĢağıda ġiĢli Ġlçesinde uygulanan ve geniĢ anlamdaki tanımlara uyan 

yaygın eğitim faaliyetleri bulunmaktadır. Yaygın eğitim faaliyetlerinin sadece 

sınırlı sayıda yurttaĢa verilen kurs ve eğitimlerden ibaret olmadığı açıktır. ġiĢli 

belediyesi özelikle özürlü vatandaĢların rehabilitasyonu ve yerel demokrasi 

ve halkların birbiri ile uyum içinde yaĢayabilmesi adına önemli faaliyetlerde 

bulunmaktadır. “Birlikte Sevgiyle Geleceğe” sloganıyla ġiĢli ilçesini demokrasi 

beĢiği haline getirmeye çalıĢan Belediye bu anlamdaki sosyal 

sorumluluklarının da öneminin altını çizmektedirler. 
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Kurs Merkezleri 

AhĢap 

Boyama 
Takı Tasarım Modelistlik Biçki DikiĢ MefruĢat Kurdele Mak.  NakıĢ El NakıĢ Tıp Oya TOPLAM 

Osmanbey 18    13    11    34      20    10        106    

Duatepe   12              17      234    

H.E.A. 19    13              15      60    

KuĢtepe                 17    38    

Ayazağa         8      5    8      42    

M.ġ.P. 30    27      80          30    20    206    

Cumhuriyet 25    25      18              68    

KaptanpaĢa               17      34    

H.R.P 12                  15    34    

Esentepe  14    46              22      417    

SOGÜYEV                   53    

ġiĢli Ġst.ve Kon.Mrk.   10                  16    

ġ.Ġz. Gön. D.   15                  55    

TOPLAM 118    161    11    132    8    20    15    109    52    1.363    

Kurs Merkezleri 
Abajur Pul Boncuk 

Seramik 
Çiçek 

AhĢap 
Oyuncak 

Fotoğraf Folklor Diksiyon 
T.Sanat 
Müziği 

T.Halk 
Müziği 

 
Osmanbey                   

 
Duatepe             45      160    

 
H.E.A. 13                    

 
KuĢtepe   21                  

 
Ayazağa 21                    

 
M.ġ.P. 19                    

 
Cumhuriyet                   

 
KaptanpaĢa 17                    

 
H.R.P     7                

 
Esentepe            300      35      

 
SOGÜYEV       53              

 
ġiĢli Ġst.ve Kon.Mrk.         6            

 
ġ.Ġz. Gön. D.           15      25      

 

TOPLAM 70    21    7    53    6    315    45    60    160    

 
 

 

                                Tablo 13. Hobi ve Beceri Geliştirme Amacıyla Kurs Merkezi ve Branşlara Katılan Kursiyer Sayısı 
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Tablo 14.Eğitime Destek ve Mesleki Geliştirme Amacıyla Kurs Merkezi ve Branşlara Katılan Kursiyer Sayısı 

Kurs Merkezleri 

Okuma 

Yazma 

Kitap 

Okumayı 

Sevdirme 

Ġ.Ö 

Derslere 

Yardım 

Bilgisayar 
Bilgis. 

ĠĢletme 

Bilgis. 

Muha. 

Web 

Tasarım 
Ġngilizce 

ĠĢaret 

Dili 
Diksiyon Tiyatro Ebru Resim 

Özel 

Eğitim 
TOPLAM 

Osmanbey         75    65    43    177        31      75      466    

Duatepe     67                          67    

H.E.A.     65                          65    

KuĢtepe 25      70            15            10      110    

Ayazağa     60                          100    

Cumhuriyet       55          32                87    

H.R.P                       16        16    

Can Zihinsel Eng.                         12      12    

Bedensel Engelliler         15                  12      27    

ġizofreni                         25      25    

Altı Nokta       20          20      20            60    

ĠĢtme Engelliler                 18              18    

Mihine E.V. 89    30      140          77                336    

SOGÜYEV                     53    53      53    159    

TOPLAM 114    30    292    215    90    65    43    321    18    20    84    69    134    53    1.548    

   Kaynak: ġiĢli Belediyesi Faaliyet Raporlarından düzenlenmiĢtir.



84 

 

 

 

3.2.1.2. Engelli Koordinasyon Merkezi 

ġiĢli Belediyesi ilçede oturan engelli yurttaĢlarına ayrı bir önem 

vermektedir. Sivil Toplum Örgütleri ile oluĢturulan özel eğitim çalıĢmalarının 

yanında engellilerin toplum içinde uyum içinde yaĢayabilmesi ve aktif hale 

getirilmesi açısından önemli faaliyetler yürütmektedir. 

 ġiĢli Belediye BaĢkanlığının, 08.09.2005 tarih ve 469 sayılı 

Encümen Kararına istinaden kurulan Engelliler Koordinasyon 

Merkezinin kuruluĢ amacı; 

ġiĢli ilçe sınırları içinde yaĢayan engelli insanlarımıza ait 

bilgilerin eksiksiz olarak toplanması,  

 Engellilere ve ailelerine yerel yönetim olarak sağlık, eğitim, 

rehabilitasyon, 

 Ġstihdam hukuki haklar konusunda danıĢmanlık yapılması, 

Gündelik yaĢamı kolaylaĢtıracak, sosyal yaĢama uyumlarını 

sağlayacak üretim sürecine dahil olmalarının önünü açacak 

çeĢitli faaliyetler yapılması, 

Sakatlanmalar, sakat doğum nedenleri, engellilerin yaĢadıkları 

sorunların kaynağının ve çözümlerinin neler olduğu konuları 

baĢta olmak üzere; 

Toplumun duyarlılığını ve bilgisini arttırıcı çalıĢmalar yapılması, 

Engellilerin yasal hakları konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin 

yürütülmesi 

 Engellilerin sağlık koĢullarının iyileĢtirilmesi ve verilecek 

eğitimlerle istihdam edilmelerini sağlamak için kurulmuĢtur96. 

Okuma çağında bulunan ancak fiziki imkânsızlıkları nedeniyle 

okuyamayan engelli çocuklar için özel eğitim çalıĢmaları yapan bu birim aynı 

zamanda toplum içinde fiziksel ve ruhsal anlamda engellerin kalması için 

öncü projeler hazırlamaktadır. Engelli Koordinasyon Merkezi dıĢında ġiĢli 

                                                 
96

 ġiĢli Belediyesi, Engelli Koordinasyon Merkezi, (EriĢim)  

http://www.sislibelediyesi.com/site/pager.asp?ID=8 06.07.2012 

http://www.sislibelediyesi.com/site/pager.asp?ID=8
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Belediyesi pek çok vakıf ve Sivil Toplum Örgütü ile özürlülere yönelik eğitim 

faaliyetlerinde bulunmaktadır. Altı Nokta Körler Vakfı, Zihinsel Engelliler 

Merkezinin eğitim çalıĢmaları ġiĢli Belediyesinin koordinatörlüğünde 

gerçekleĢmektedir.  

3.2.1.3. Ġlçe Kütüphaneleri 

ġiĢli Belediyesinin dört adet olmak üzere halk kütüphanesi 

bulunmaktadır. 

 

Tablo 15. ġiĢli Ġlçesinde Kütüphaneleri Kullanan KiĢi Sayısı 

 

Kütüphane    Toplam 2011 2010  

   

Muammer Aksoy   1.225  600 425  

Vural Arıkan       700  325 275  

Necmiye Öğretmen      560  300 260  

Gülbahar Hatun      750  350 325 

   

TOPLAM    3.235  1.285 1.575 

 

 

Yıllar itibariyle kütüphane kullanıcıları artmakla birlikte rakamlardan 

görüldüğü gibi istenilen düzeyde değildir. 

3.2.1.4. ġiĢli Belediyesi Bilim Merkezi 

ġiĢli Belediyesi ilköğretim çağındaki çocukların bilimsel düĢünce ve 

geliĢen teknolojilerle tanıĢması ve bilgi toplumunda algı değiĢikliği 

yaratabilmek için bilim merkezi kurmuĢtur. 
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Bilim Merkezinde amaçları arasında, çocukların, gençlerin ve 

yetiĢkinlerin merak duygusunu uyararak temel ve sosyal bilimler, uygulamalı 

bilimler, teknoloji ve Türk endüstrisi hakkında bilgilerini artırmak 

bulunmaktadır.  Bilim merkezi topluma, öğrenme azmi, keĢfetme mutluluğu 

sunarken deney yapma heyecanı veren bir ortam yaratmıĢtır.  Ziyaretçilerin 

sözel, analitik ve bilimsel düĢünce becerilerini artırmak ve geliĢtirmek, 

toplumda yaratıcı fikirlerin, yeni bilgilerin, keĢiflerin ve icatların tanıtılması ve 

tartıĢılması için ortam sağlamak, okulların eğitim programlarına uygulama 

alanı olarak hizmet vermek ve endüstri, okullar ve halkın iletiĢimini sağlamak 

ve kuvvetlendirmektir97. 

Ġlköğretim öğrencileri öğretmenleri rehberliğinde bilim merkezindeki 

uygulamalara katılabilir, deneyleri görsel ve iĢitsel olarak kendileri yapabilir, 

bilim ile tanıĢabilirler. 

3.2.1.5. Gündüz Çocuk Bakımevi ve Eğitim Yuvası 

ġiĢli Belediyesi öncelikli olarak belediye çalıĢanlarına ve ġiĢli ilçesinde 

ikamet edenlere hizmet vermek üzere iki merkezinde gündüz bakımevi ve 

eğitim yuvaları oluĢturmuĢtur.  

ġiĢli Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevleri  çocuklarımızın kendilerini 

öncelikle sağlıklı, düĢünebilen ve ifade edebilen, iç denetimi geliĢmiĢ, özgür, 

özgüvenli bireyler olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.  KreĢte  Milli Eğitim 

Bakanlığının müfredatından faydalanılmaktadır. KreĢ Kadrosunda bulunan 

çalıĢanlar düzenli olarak hizmet içi eğitimlerden geçirilmekte ve  bilgilerini 

güncellenmektedir. 

Gündüz Çocuk Bakımevleri  değiĢik periyotlarda gerçekleĢtirilen iç ve 

dıĢ etkinlikler ile  çocukların, kendilerini geliĢtirmeleri, yaparak yaĢayarak 

öğrenmeleri için uygun ortamlar oluĢturulmaktadır. Gündüz Çocuk 

Bakımevlerinde   satranç, tiyatro,  müzik, halkoyunları, bale, seramik, dil 

bilgisi gibi alanlarda hizmet verilmektedir 

                                                 
97

 Bilim Merkezi, Amaç, (EriĢim) http://www.bilimmerkezi.org.tr/2011-05-03-07-26-03/vizyon-

misyon.html 14.07.2012 

http://www.bilimmerkezi.org.tr/2011-05-03-07-26-03/vizyon-misyon.html
http://www.bilimmerkezi.org.tr/2011-05-03-07-26-03/vizyon-misyon.html
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3.2.1.6. ġiĢli Belediyesi Yaz Spor Okulu 

ġiĢli Belediyesinin Yaz Spor Okulu, okulların kapanması ile birlikte 

faaliyete geçen ġiĢli Belediyesinin çocuklara verdiği yaygın eğitim 

organizasyonudur. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Kampüsü’nde verilen 

eğitimlerde her dönem yaklaĢık 1000 öğrenci futbol, basketbol, voleybol ve 

yüzme branĢlarında eğitim almaktadır. 15 spor akademisi mezunu uzman 

öğretmen tarafından eğitilen çocuklar aldıkları eğitimler ile amatör spor 

kulüplerinde spor yapabilecek düzeye getirilmek istenmektedir. Yaz Spor 

okullarının ana amacı çocukların tatil vakitlerini daha olumlu 

değerlendirmeleri ve spor ile tanıĢmalarını sağlamaktır.  

3.2.1.7.  T.C. ġiĢli Meslek Yüksek Okulu 

ġiĢli Belediyesi BaĢkanı Mustafa SARIGÜL’ün destekleri ile ġiĢli Vakfı 

tarafından 2012 yılında kurulan Meslek Yüksek Okulu, yapılan çalıĢmalar ve 

planlamalar doğrultusunda açılan okulun Mütevelli Heyet BaĢkanı da Mustafa 

SARIGÜL’dür. 

ġiĢli ilçesin de faaliyet gösteren sektörler incelenerek, Bankacılık ve 

Sigortacılık, Yerel Yönetimler, Sağlık Yöneticiliği ĠĢletmeciliği, Turizm ve Otel 

ĠĢletmeciliği, Moda Tasarımcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, 

Mimari Restorasyon, YaĢlı Bakımı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik,  

Çocuk GeliĢimi, Saç Bakımı ve  Güzellik Hizmetleri gibi bölümler açılmıĢtır. 

Okulda eğitim yarı zamanlı planlanmıĢ ve yarım gün teorik ders alan 

öğürenciler günün diğer yarısında tatbiki olarak iĢletmelerde çalıĢacaklardır. 

ġiĢli Meslek Yüksek Okulu yurtdıĢı eğitim kurumları ile yaptığı anlaĢma 

neticesinde öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler Milano ve 

Ġngiltere’de eğitim alabileceklerdir. 2012-2013 yılında hizmete baĢlayacak 

okul ġiĢli Üniversitesinin kuruluĢuna öncülük etmeyi planlamaktadır98. 

                                                 
98

 ġiĢli Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Banu KARAKUŞ ile Yapılan Görüşme, 

(05.072012) 

http://www.milliyet.com.tr/index/mimari/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/%C3%A7ocuk/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Sa%C3%A7/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/G%C3%BCzellik/default.htm
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Okulun ilçe halkına en büyük yararı ġiĢli Belediye BaĢkanı tarafından 

gazetelere yapılan açıklama ile belirlenmiĢtir.”  ġiĢli’deki baĢarılı çocuklarımız 

bu okulumuzda burslu okuma imkânı bulacaklar. Aynı zamanda, 

çocuklarımızın okurken bölgemizdeki iĢyerlerinde de çalıĢma olanağı 

bulmaları için çalıĢacağız. ġiĢli Meslek Yüksekokulu ile özellikle baĢarılı ve 

ekonomik gelir düzeyi düĢük ailelerin çocuklarına burslu eğitim vermeyi 

hedefliyoruz99” sözleri ile Okul kontenjanının %30’unu burslu ġiĢli Ġlçesinde 

oturan öğrencilere ayırmıĢtır.  

3.2.1.8. ġiĢli Belediyesi Evlilik Okulu 

ġiĢli Belediyesi BaĢkan Yardımcısı Kahraman EROL’un 

koordinatörlüğünde yürütülen Evlilik Okulu Projesinde Gülbahar Mahallesinde 

bulunan Aile ve Kadın DayanıĢma Merkezinde konularında uzman 

profesyonel psikiatrist, aile terapisti, aile danıĢmanı, psikolog, sosyal hizmet 

uzmanı sağlıklı evlilikler kurulması için çalıĢmaktadırlar. Sen-Ben mesajı, 

sözsüz mesajlar, tam iletiĢim modelleri konularında katılımcılara bilgiler 

verilen kurs ayda 8 saat üzerinden ve her periyotta 20 çiftten oluĢmaktadır. 

ġiĢli ilçesinde evlenmek isteyen vatandaĢlara ücretsiz olarak verilen 

uygulamalarda ortak beklentilerin oluĢturulması, ebeveynlik ve akraba 

iliĢkileri, kazanılacak yeni kimlikler, anne-babalık, velilik haklarının 

kursiyerlere tanıtılması hedeflenmektedir100. 

Evlilik Okulu Projesi, toplumsal bütünlüğün aile kurumundan 

baĢladığından hareketler, belediyenin aile sağlığı konusundaki farklı ve güzel 

bir uygulamasıdır. 

 

 

                                                 
99

 Sabah Gazetesi, ġiĢli‟de Yeni Yüksek Okul, (EriĢim) http://gundem.milliyet.com.tr/sisli-ye-yeni-

yuksek-okul/gundem/gundemdetay/20.07.2012/1569393/default.htm 01.07.2012 
100

 ġiĢli Belediyesi, Aile Okulu, (EriĢim) http://www.kahramaneroglu.com.tr/2009/12/evlilik-okulu/ 

14.07.2012 

http://gundem.milliyet.com.tr/sisli-ye-yeni-yuksek-okul/gundem/gundemdetay/20.07.2012/1569393/default.htm
http://gundem.milliyet.com.tr/sisli-ye-yeni-yuksek-okul/gundem/gundemdetay/20.07.2012/1569393/default.htm
http://www.kahramaneroglu.com.tr/2009/12/evlilik-okulu/
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3.2.1.9. Diğer Faaliyetler 

ġiĢli Belediyesi Sivil Toplum Örgütleri ile en fazla iĢbirliği yapan ve sivil 

topluma önem veren bir belediyedir101. Projeler incelendiğinde ġiĢli 

Belediyesi’nin hemen hemen her türlü sosyal hizmeti bir ya da birden fazla 

Sivil Toplum Örgütü ile gerçekleĢtirdiği görülmektedir. Yüzlerce proje bitirilmiĢ 

olup Ģu an itibariyle sağlık, kültür ve sanat, spor, eğitim, hayvan hakları ve 

çevre ile ilgili pek çok faaliyet devam etmektedir. 

3.2.1.9.1. SOGÜYEV Ġle Ortak Projeler 

Sosyal Güvenli YaĢam Eğitim ve Sağlık Vakfı (SOGÜYEV) ile proje 

bazında desteklerini sunan ġiĢli Belediyesi “Evde Hasta, YaĢı ve Çocuk 

Bakımı” eğitimleri ile kadınların istihdam edilmesini sağlamaktadır.  

Doktor ve hemĢirelerin eğitmenliği eĢliğinde dört ay süren eğitimler, 

256 saat olarak planlanmıĢtır. Teorik ve uygulamalı sürdürülen eğitimler 

yanında sosyal güvenlik uzmanları ve avukatlar kadın hakları, görevli 

psikologlarla hasta ve çocuk bakımında bilinmesi gereken psikolojik bilgiler 

verilmektedir.102 

3.2.1.9.2. Okuma Yazma Projeleri 

ġiĢli Belediyesinin içinde bulunduğu coğrafyaya bakıldığında 

Mecidiyeköy ile Kağıthane ve Ayazağa bölgelerinin az geliĢmiĢ ve göç 

sorunu yaĢayan ve içlerinde gecekondulaĢma sorunu olan yerleĢim 

birimleridir. Bunun yanında NiĢantaĢı, TeĢvikiye, Harbiye ve Osmanbey gibi 

mahallelerinde içlerinde eğitim durumu düĢük vatandaĢlar bulunabilmektedir. 

Okuma yazma seferberliği ile yapılan projeler sürekli olarak 

tekrarlanan sistematik olarak devam ettirilen projelerdendir. 

                                                 
101

ġiĢli Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Banu KARAKUŞ ile Yapılan Görüşme, 

(05.07.2012) 
102

 SOGUYEV, Projeler, (EriĢim) http://www.soguyev.org.tr/proje3.php 17.06.2012 

http://www.soguyev.org.tr/proje3.php
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ġiĢli Belediyesi aynı zamanda Ġstanbul Üniversitesi ve ÇağdaĢ YaĢamı 

Destekleme Derneği tarafından yürütülen “Evden Yeniden Okula” projelerinin 

de kurumsal ortağıdır. GeçmiĢ yıllarda okulu değiĢik nedenlerle bırakan 

herkesi kapsayan bu proje, eğitimde fırsat eĢitsizliğine maruz kalan kız ve 

kadınların, açık öğretim sistemiyle yeniden okullarına devam etmeleri ve 

diploma sahibi olmalarını kapsamaktadır103.  

3.2.1.9.3. Meme Okulu Projesi 

Kadınlar arasında en fazla görülen meme kanserine karĢı önlemlerin 

alınması ve erken teĢhis için ilginin artırılması amacıyla ġili Belediyesinin de 

kurumsal ortak olduğu ve desteklediği Meme Okulu Projesi kadınları 

bilinçlendirmek amacıyla baĢlatılmıĢtır. 

“Her ayın 10’u 10 dakika sloganıyla baĢlatılan Meme Okulu Projesi ile 

meme konusunun toplumun konuĢabilir hale gelmesini sağlamak, kadınlara 

erken teĢhis yöntemlerini anlatmak, genel kadın sağlığı hakkında eğitim ve 

sağlık taramaları ile etkinlikler yapılmaktadır104.  

3.2.1.9.4. Kültür Sanat ÇalıĢmaları 

ġiĢli Ġlçesi Ġstanbul’un kültür ve eğlence merkezi olma konumundadır. 

Bu açıdan Ġlçede pek çok sinema, gösteri merkezi, tiyatro, müze, sergi salonu 

bulunmaktadır. ġiĢli Belediyesi sahip olduğu bu değeleri ortak projeler 

kapsamında değerlendirmekte ilçe halkının sanata ve sanatçıya bakıĢ açısını 

değiĢtirmek, hayatı zenginleĢtirmek ve anlam katmak içib sanatı ve sanatçıyı 

sürekli olarak halkla buluĢturmaktadır. 
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3.2.1.9.5. ġiĢli Sanat Günleri 

Ġlçede bulunan 50 sanat Galerisi yöneticisi ve ġiĢli Belediyesinin 

katkıları ile sanatın ilçe halkı ve Ġstanbullularla buluĢabilmesi için Sanat 

Günleri oluĢturulmuĢtur. Sanatın sokağa taĢınmasını, hayatı 

değerlendirmesini amaç edinen projeler, Ġlçe de Sanat Konseyi 

koordinatörlüğünde oluĢmaktadır. 

3.2.1.9.6. ġiĢli Belediyesi Tiyatro Kursları 

ġiĢli Belediyesi gençlerin ve tiyatro sever yetiĢkinlerin faydalanması 

için tiyatro kursları düzenlemektedir. Yaz ve kıĢ dönemi boyunca 

faaliyetlerine devam eden ġiĢli Belediyesi Tiyatro Kursları, amatör tiyatrocu 

olmak isteyen ve tiyatro sanatına gönül veren Ġlçe halkına hizmet 

vermektedir. Kursiyerler isterlerse eğitimlerini amatör tiyatro gruplarında 

devam ettirebilmektedirler.  Ġlçede bulunan 8 adet tiyatro ile yapılan 

anlaĢmalar uyarınca kursiyerler kurs bitiminde tiyatro gösterilerini eğitim 

aldıkları bu tiyatrolarda halkla buluĢabilmektedirler. 

3.2.1.9.7. ġiĢli Belediyesi Ekrem Ataer ÇağdaĢ Halk Müziği 

Korosu 

ġiĢli ilçesinde oturanlar müzik çalıĢmalarını ġiĢli Belediyesi desteğinde 

sürdüren ve yıllık çalıĢmaları ve konserlerine ücretsiz olarak 

katılabilmektedirler. Bir yıl boyunca süren uygulamaya katılım ücretsizdir. 

Ġsteyenler müzik çalıĢmaları sonucunda pek çok konseri ġili Belediye Korosu 

olarak katılabilmektedirler. 

3.2.1.9.8. ġiĢli Belediyesi Avrupa Birliği Merkezi 

ġiĢli Belediyesi Avrupa Birliği uyum sürecinde yurttaĢlarını 

bilgilendirmek amacıyla Avrupa Birliği Merkezi kurmuĢtur.  
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Merkezin amacı yurttaĢların Avrupa Birliği ile ilgili bilgilerini arttırmak,  

Avrupa Birliği ile ortak projeler oluĢturmak,  Brüksel’den Avrupa Birliği ve 

Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilgili tüm bilgi ve haberlerini öğrencilere, 

akademisyenlere, gazetecilere, milletvekilleri ne sivil toplum kuruluĢlarına 

ulaĢtırmak,  Uluslar arası düzeyde etkin ve yetkin kiĢileri ilçemize davet 

ederek konferanslar düzenlemektir105. 

Avrupa Birliği Merkezinin projeleri arasında içinde Türk Ulusal Ajansı 

Leonardo da Vinci Programı ile yürütülen VatandaĢlara daha iyi hizmet aracı 

olarak yönetiĢim projesi, engelli istihdam projeleri, kültürel çeĢitlilik ve 

uyumun öne çıkarıldığı “Aynalar” projeleri yer almaktadır. Avrupa Birliği 

merkezinde iyi projelerin desteklenmesi ve finanse edilmesinin yanında yerel 

Sivil Toplum Örgütleri ve üniversiteler ile beraber yürütülen, halkı Avrupa 

Birliği hakkında bilgilendiren, söyleĢiler, paneller, festivaller bulunmaktadır. 

 

3.3. ġiĢli Belediyesinin Yaygın Eğitim Uygulamalarının 

Toplumsal, Ekonomik ve Kültürel sonuçları  

ġiĢli Belediyesi’nin yaygın eğitim uygulamaları incelendiğinde, 

uygulamaların kendine ait birkaç özelliğinin olduğu görülmektedir. Ġlk bakıĢta 

yaygın eğitim uygulamalarına konu olan kurs faaliyetleri ve eğitim 

hizmetlerine katılım sınırlı ve az insana ulaĢması dikkat çekse de, ilçede 

oturan belirli sayıda ki nüfusun ortalamaların çok üstünde bir gelire sahip 

olmasının yarattığı bir etkiden bahsedebiliriz. Türk finans sektörünün kalbi 

olan ilçe aynı zamanda ticaret, turizm ve kültür merkezidir. OkullaĢma 

oranının çok yüksek olduğu ilçede devletin 14 okulöncesi eğitim kurumu, 46 

ilköğretim okulu ve 27 ortaöğretim kurumu vardır106. Türkiye’nin en köklü ve 

en güçlü özel okulları da aynı ilçede bulunmaktadır. Ġlçe aynı zamanda özel 
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öğretim kurumların merkezi halindedir. Sayıları yüzlerle ifade edilebilecek 

Özel Kurs ve Eğitim Merkezleri de Ġlçe’de bulunmaktadır. 

Yaygın eğitim faaliyetlerinden mesleki eğitim ve tamamlama eğitimleri 

içine giren kısım genellikle merkezi çevreleyen mahallerin sosyolojik 

durumuna yönelik olmaktadır. Göç olgusunun çok yaĢandığı bu mahallelerde 

özellikle gecekondulaĢma oranları çok yüksektir. Mecidiyeköy ile Kağıthane 

arasında kalan coğrafyaya düĢen bu mahallelerde okuma yazma oranları ve 

eğitim seviyesi oldukça düĢüktür. ġiĢli Belediyesi yaygın eğitim hizmetlerinde 

farklılaĢmaya giderek ilçesinde ikamet eden farklı kesimlerdeki vatandaĢların 

istek ve ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik uygulamalarda bulunmaktadır. Bu 

açıdan iki farklı strateji ve hizmet politikası üretmesi ve diğer -BüyükĢehir 

Belediyelerini tartıĢma dıĢında bırakarak- diğer ilçe belediyelerine oranla 

daha fazla sorunla uğraĢması gerekmektedir. Ġlçenin önemli bir kısmını 

oluĢturan ve merkezde bulunan mahallerde oturan vatandaĢlar için çevre, 

hayvan hakları, gıda hijyeni, doğal pazarlar gibi yüksek düzeyde hizmet 

sunarken, fakirlik ve iĢsizlik ile mücadele eden çevre mahalleler de oturanlara 

ise aile ve çocuk sağlığı, eğitim, gecekondulaĢma ile mücadele, okula 

gitmeyen çocukların tespiti gibi sorunlarla uğraĢmaktadır. Türkiye’de ġiĢli 

Ġlçesinin sahip olduğu demografik yapıya çok az belediye sahiptir. Belediye 

iki toplum grubu arasında diğer önemli bir sorunla gündüz ve gece nüfusuna 

da hizmet vermek zorundadır. 

Bu açıdan yaklaĢıldığında ġiĢli Belediyesinin küçük ölçekli ama etkili 

uygulamalara imza attığını söyleyebiliriz. Belediye BaĢkanı’nın kiĢisel 

politikası hizmetlerin reel olarak baĢarıya ulaĢmasını ve gerçek hayat ait 

uygulamalar olmasını sağlamaktır107.   Bu anlamda Toplum merkezlerinde 

eğitim alan vatandaĢların, ilçenin istihdam eksikliğine göre belirlenmesi çok 

önem kazanmaktadır. Örneğim yüksek katma değerli tekstil sektörünün 

merkezi konumundaki ġiĢli Ġlçesinde modelistlik ve desinatörlük kurslarından 

mezun olan vatandaĢların iĢ bulmaları çok daha kolay olmaktadır. Yine ilk 

bakıĢta gereksiz gibi görünecek el nakıĢı, tığ oyası, ahĢap oyuncak boyama, 
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pul boncuk gibi kurslar, ilçedeki iĢ kolları analiz edildikten sonra, kursiyerlerin 

(özellikle ev hanımı kursiyerlerin) evlerinde aile ekonomilerine katkıda 

bulunabilmek için dıĢarıya iĢ yapabilmek için bulunmuĢ dallardır. Genellikle 

çok çocuklu olan bu ev hanımları aile içindeki görevlerini aksatmadan belirli 

bir gelir elde edebilmiĢlerdir. Kursların mutlaka sene sonu sergileri veya 

dönemsel sergilerle desteklenmesi kadınların kendilerine olan güvenlerini ve 

ekonomik anlamda birey olma vasıflarını güçlendirmiĢtir. Bu anlamda mesleki 

eğitim uygulamalarının özel seçildiği ve hedef kitle olarak toplumun bütün 

kesimlerine değil ihtiyaç sahiplerine odaklandığını söyleyebiliriz. ġiĢli 

belediyesi Ġngilizce, muhasebe, bilgisayar eğitimleri ile gençlerin niteliksiz 

iĢgücüne vasıf kazandırarak ara eleman eksiği olan iĢletmelerde istihdam 

edilmesini de sağlamaktadır. ġiĢli Vakfının tarafından kurulan ve ġiĢli 

Belediyesi’nin desteklediği ġiĢli Meslek Yükse Okulu da ġiĢli Ġlçesinde oturan 

baĢarılı fakat maddi durumu iyi olmayan öğrencilere %30 oranında kontenjan 

ayırmıĢtır. 

Dönemsel olarak düzenlenen yaz spor okullarındaki faaliyet ve 

Belediyenin anlaĢmalı spor merkezileri ile yaptığı çalıĢmalar, çocuk ve 

gençlerin kontrolü sağlanmıĢ alanlarda uzman eğitmenler tarafından spor 

yapmalarını sağlamıĢtır. 

Yaygın eğitim uygulamalarının bir baĢka ekonomik yararı ise özürlü ya 

da bir baĢka ifade ile engelli vatandaĢların hayata kazandırılmasıdır. Özel 

eğitim uygulamaları ile zihinsel engelliler, bedensel engelliler, görme 

özürlüler, iĢitme engelliler ve ġizofreni hastalarına yönelik eğitimler verilmiĢ, 

engelli insanların toplum içinde uyum sorunlarının çözümlenmesine 

çalıĢılmıĢtır. Engelli yurttaĢlara verilen bu eğitimlerin ortak özelliği hepsinin 

Sivil Toplum KuruluĢları tarafından düzenlenmesidir. ġiĢli belediyesi yerel 

demokrasinin geliĢtirilmesi ve yönetiĢimin artırılması için koordinatörlük ve 

finansman, fiziki mekan, ulaĢım sorunlarını çözmekte sivil toplum ise 

rehabilitasyon çalıĢmalarını yapmaktadır. Bu kurumsal ortaklık yerel 

yönetimlerin ruhunu oluĢturan yerel özerklik ve demokrasi okulu olma 

özelliklerini birebir yansıtmaktadır. 
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Yaygın eğitim çalıĢmalarının resim, müzik folklor, tiyatro branĢları 

genellikle bütün toplum kesimlerine hitap etmektedir. Bireylerin değiĢen 

kiĢisel ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda bu faaliyetlere katılmaları, 

kursiyerler açısından psikolojik iĢlevleri olan olumlu özellikler ve karĢılıklı 

iletiĢimin sağlandığı ortamlar açısından da bilgi birikimi ve kent kültürünün 

yayılmasına faydalı olmaktadır. Yine kiĢilerin kendilerini gerçekleĢme, 

olgunlaĢma ve öğrenme ihtiyaçları bu eğitimler ile karĢılanmaktadır. ġiĢli 

Ġlçesinin kültür merkezi olması bu eğitimler için fiziki yer sıkıntısını ortadan 

kaldırdığı gibi sanatlarında yetki sanatçıların desteklediği faaliyetlerde 

sanatın halka ulaĢması amacına eriĢmiĢ olmaktadır.  

ġiĢli Belediyesi yeni yerel yönetim anlayıĢının en güzel örneklerinden 

biridir. Toplumsal tabakalaĢmayı iyi analiz etmiĢ uygulamalar toplumun bütün 

kesimlerinin memnuniyetini kazanmıĢtır. Yurt içinde yapılan anket 

sonuçlarına göre ġiĢli Belediye BaĢkanı bir yerel yönetici olmasına rağmen 

en beğenilen ikinci siyasetçi unvanı kazanmıĢtır. ġiĢli Belediyesinin toplum 

odaklı çözüm stratejilerinin bu baĢarıda önemi yadsınamaz.   

ġiĢli Belediyesinin yaygın eğitim uygulamalarının hedefleri arasında 

Toplum Merkezi sayılarının yükseltilmesi, daha fazla öğrenciye burs ve 

finansal destek sağlanması ve Avrupa Birliği projeleri ile uyumlu bir ilçe 

oluĢturmak bulunmaktadır. 
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SONUÇ 

Devletin baĢlıca çalıĢma alanlarından biri olan eğitim hizmetleri, 

toplumların geliĢmiĢlik düzeyi ile yakından ilgilidir. Toplum yapısında 

meydana gelen değiĢmeler beraberinde çeĢitli sorunları da gündeme 

getirmektedir. Devletlerin küreselleĢme süreci ile yaĢadıkları sosyal 

dönüĢüm, insan kaynağını geliĢtirmekte zorlanmalarına neden olmaktadır. 

Günümüzde artık, değiĢen teknoloji ve bilgi sistemleri sosyal ve ekonomik 

kalkınmanın temelini oluĢturmakta bu kalkınmada halk eğitimi ön plana 

çıkmaktadır. Eğitim türlerinden bir olan yaygın eğitim örgün eğitim dıĢında 

kalan herkes olarak nitelendirilen yetiĢkinlerin eğitimidir. Halk eğitimi, yaygın 

eğitim ve hayat boyu eğitim olarak adlandırılabilecek olan bu eğitim türü 

yurttaĢların gönüllülük prensibi ile kiĢisel istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak 

mesleki,  bireysel ve kültürel geliĢmelerini sağlayıcı nitelikteki eğitimlerdir. 

DeğiĢen dünyada “beĢikten mezara” sürekliliğinde ifade edilen yaygın eğitim, 

baĢlangıç amaçları ile farklılaĢan bir yapıya sahiptir. 

Tarihsel kökleri çok daha eski olmasına rağmen iki dünya savaĢı 

arasında ulus bilincinin halka aĢılanması, okuma yazma seferberliği olarak 

baĢlayan halk eğitiminin dönüĢümü, II. Dünya savaĢından sonra, yıkılmıĢ bir 

dünya ekonomisinde iĢsiz yurttaĢların mesleki eğitim almalarını sağlayacak 

iktisadi bir görünüm kazanmıĢtır. Avrupa Birliği’nin kuruluĢ aĢamasında, 

Kuzey Amerika ve Japonya’da özellikle 1950’li yıllarda örgün eğitim dıĢında 

kalan eğitimlerin sistematik yapılanması ve eğitim perspektiflerinin 

değiĢmesine Ģahit olmaktayız.  Uluslararası örgütlerin yoksullukla mücadele 

programlarında örgün eğitim sisteminin içine hiç girmemiĢ toplum kesimine 

fırsat eĢitliğinin yakalanması için yaygın eğitim çalıĢmalarının yer alması bu 

tarihlere rastlamaktadır. Dönemin eğitim sistemlerinde izleri görülen bir baĢka 

politika da, gerçek bir demokrasi ruhunun geliĢtirilmesi, toplumun farklı 

kesimleri arasındaki anlaĢmazlıkların, uçurumların azaltılması amacıydı. 

YurttaĢların anayasal haklarından olan eğitim hakkı bugün bile toplumun 

bütün kesimlerine adil bir Ģekilde ulaĢtırılamamaktadır. Hayat boyu sürecek 
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eğitim, öğretim ve rehberlik hizmetleri bireyin davranıĢ değiĢikliği ile 

toplumdaki değiĢime uyum sağlamasını amaçlamaktadır.  

Bugün yaygın eğitimin toplumda sadece yoksul ve eğitim almamıĢ 

bireylere verildiği konusundaki yanlıĢ görüĢ yavaĢ yavaĢ geçerliliğini 

yitirmektedir. ĠĢ gücü olarak istihdam edilmiĢ bireyler, ev kadınları, yaĢlılar, 

çocuklar, toplumun bütün kesimleri çeĢitli sebep ve ihtiyaçtan yaygın eğitim 

uygulamalarına katılabilir. 

Bütün Dünyada yaĢanan hızlı dönüĢümün çerçevesi küreselleĢme 

kavramı ile çizilmektedir. KüreselleĢme bütün kavramların niteliklerini 

değiĢtirmiĢ, onları yeni ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara göre uyum sağlamaya 

zorlamaktadır. Bireysel olarak değiĢme ve ilerleme isteği ancak eğitim ile 

sağlanabilir. KüreselleĢmenin en doğal sonuçlarından biri olan yerelleĢmenin, 

karĢılıklı bağımlılık ile küresel dünyaya uyumu amacıyla aynı nedenden 

desteklenmektedir.  Ulus devlet hala etkisini ve hakimiyet alanını korusa da 

eğitim hizmetlerinde yerel yönetimlerle iĢbirliği yapmak ihtiyacındadır. Bilgi 

toplumu gücünü eğitimden almakta ve küresel rekabet eğitim hizmetlerini iki 

farklı noktada beslemektedir. OluĢturduğu yeni yoksulluk ve sosyal yapının 

hızlı bir Ģekilde değiĢmesi ile yaygın eğitim alması gereken toplum kesimlerini 

geniĢletmiĢ ve karĢılık bağımlılığa direnen ulus devleti, yerelleĢme eğilimleri 

konusunda ikna etmiĢtir. Üretim için artık daha bilginin kullanılması da 

eğitimin yerelleĢmesi çalıĢmalarına hız vermiĢtir. Türkiye ölçeğinde yaygın 

eğitimin yerelleĢmesinde bir baĢka nedeni de belirtmek, Türkiye’de 1990’lı 

yılların ortasından itibaren yerel siyasetin toplumla iletiĢim kurma 

metotlarından biri olan yaygın eğitimin yerel yönetimden merkezi yönetime 

sıçrama tahtası olarak kullanıldığını söylemek yanlıĢ olmayacaktır.  

Yaygın eğitim ekonomik anlama mesleki eğitim ve bireysel geliĢim 

dıĢında demokrasi eğitimi de vermektedir. Toplumun her kesiminden gelen 

katılımcılar birbirleri ile iliĢkilerini geliĢtirebilir ve üyesi oldukları topluma karĢı 

sorumluluk hissedebilirler. Ġsmek kurslarında her sene 216 Bin kiĢin kursiyer 

olduğu göz önüne alındığında demokrasi eğitimi sonucunun değerli olduğu 

anlaĢılmaktadır. 
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Merkezi otorite eğitim hizmetlerinde pek çok sorun yaĢamaktadır. 

Örgün eğitimin kendi iç problemlerinden, bütçe yetersizliği, okullaĢma 

oranlarının düĢüklüğü, coğrafi anlamda yaĢanan sıkıntılar eğitimin 

yerelleĢmesi politikalarının desteklenmesi sonucunu doğurmaktadır. 

Türkiye’’de yapılan idare reformu ile özellikle 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 

5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu, belediyelerin yaygın eğitim 

uygulamalarını desteklemiĢ ve geliĢmeleri hızlandırmaya çalıĢmıĢtır. 

Devletinde eğitim hizmetlerinde sorunlarla baĢa çıkmak için hazırladığı 

strateji raporlarında yaygın eğitimin altı çizilmektedir. Özellikle Avrupa Birliği 

uyum sürecinin kolaylaĢtırılması ve yaygın eğitim uygulamalarının eĢgüdümü 

için Hayat Boyu Eğitim Genel Müdürlüğü olarak değiĢtirilen Yaygın Eğitim ve 

Çıraklık Genel Müdürlüğü açık öğretim projelerinin herkes için eğitim ve geniĢ 

halk kitlelerinin eğitime katılmasını artırmıĢtır. Hayat boyu öğrenmeyi 

kolaylaĢtırmak, fırsat eĢitliğini sağlayabilmek için yapılan çalıĢmalara yüksek 

öğrenimin merkezi hükümetler tarafından toplumun bütün kesimlerine 

yayılmasını amaçlamıĢtır. 

Yerel yönetim birimlerinden olan Belediyelerin örgün eğitimde sadece 

fiziki olarak bina ve ekipman ihtiyacını karĢıladığını söyleyebiliriz. 

Belediyelerin eğitim hizmetlerinde etkinlikleri yaygın eğitim çalıĢmalarıdır. 

Yaygın Eğitim Faaliyetleri AraĢtırması Türkiye’de 2011 yılnda açılan ve 

uygulamada olan 19.817 yaygın eğitim kursunun  %59.17’si olan 

11.726’sının belediyeler tarafından açıldığını göstermektedir. 2011 yılında 

belediyelerin açmıĢ olduğu yaygın eğitim kurslarına 527 bin kursiyer katılmıĢ 

ve bunların 266.104 kiĢisi kursları baĢarıyla bitirmiĢlerdir. Milli Eğitim 

Bakanlığı ve Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluĢlara katılım ve mezuniyetler 

incelendiğinde rakamların sırasıyla 100.392 ve 95.791 olduğu görülmektedir. 

Yaygın eğitime katılanların istihdam edilmek üzere mesleki eğitim alan 

yurttaĢların dıĢında bireysel ihtiyaçları incelendiğinde bunların baĢında 

öğrenme ve geliĢme ihtiyacı gelmektedir. YetiĢkinler hangi yaĢta olurlarsa 

olsunlar hayata değer katma ve geliĢme ihtiyacı içindedirler. Geleneksel el 

sanatları, kültür ve sanat kursları, kiĢisel geliĢim programları bireyin iç huzuru 

ve olgunlaĢması için imkan sağlamaktadır. Toplumun eğitime en duyarlı 
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kesimi olan özürlülerde yaygın eğitim faaliyetleri ile topluma uyum sağmak 

konusunda önemli adımlar atmıĢladır. Durumları nedeniyle özel eğitim 

gerektiren bu grup yaygın eğitim faaliyetleri ile üreten niteliğine 

kavuĢabilmektedirler.  Yaygın eğitim uygulamalarının Kadın nüfusu üzerinde 

de oldukça önemli etkileri bulunmaktadır. Gerek faal nüfus içinde istihdama 

katılmak için ekonomik nedenlerle kursa gelenler gerekse olgunlaĢma 

amacıyla katılanlar yaygın eğitim uygulamaları ile kadın kimliği ve kadın 

hakları ile tanıĢmakta demokratik haklarının farkına varmaktadırlar. Kadın 

psikolojisi açısından kendine güven yaygın eğitimin bir baĢka sonucudur. 

YaĢlılar için, emeklilik dönemlerinin değerlendirilmesi hayata anlam katma 

gibi önemleri olmaktadır. Yaygın eğitim aynı zamanda yaĢlılıkta hayat 

kalitesinin de artmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle sağlık ve aile yaĢamı 

eğitimleri toplumsal geliĢmeye katkı sağlamaktadır. 

Yerel yönetimlerin yerel hizmet birimi olarak yönetimin iĢletme, üretme, 

ürettirme ve idare etme sistemi olması yerel yönetimlerin Sivil Toplum 

KuruluĢları ile aynı ortak payda üzerinden hareket etmeleri sorunların 

belirlenmesi ve çözümünde en önemli avantajını oluĢturmaktadır.  Yerel 

yönetimler eğitim hizmetlerindeki uygulamaları ile demokratik kendi kendine 

yönetim birimi olma özelliklerini de uygulamaya almıĢlardır. BaĢarılı yerel 

örneklerin bulunduğu eğitim hizmetlerinde Dünya Bankasının finansal 

destekleri ve tavsiye niteliğindeki kararları, merkezi otoritelerin yetki devri 

konusunda yerel yönetimlerle daha paylaĢımcı, idare mekanizmalarının 

yoğunluğunu azaltıcı etki yapmaktadır. Avrupa Birliğinin YaĢam Boyu Eğitim 

Programları ile de desteklenen eğitim hizmetleri, sivil toplum için hayat boyu 

rehberlik, aktif yaĢlanma, mesleki eğitim uygulamalarında öncü niteliğinde 

çalıĢmalar yapmaktadır. Uygulamaya alınan dört program ile Avrupa ideali 

doğrultusunda farklı kültürlerin birbirini tanıması, iĢgücü piyasalarının 

etkinleĢtirilmesi ile insan kaynakları potansiyelinden daha fazla yararlanmak 

amaçlanmıĢtır. Türkiye ile oldukça yoğun iliĢkiler kuran Hayat Boyu Eğitim 

Programları, 2007-2013 yılları arasındaki 7 Milyar Euro bütçesinin tamamını 

sivil projeleri ve yerel yönetimlerin uygulamalarını desteklemek için 

kullanmaktadır. Özellikle mesleki eğitim konusunda hizmet veren ve Küçük 
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ve Orta Boy iĢletmelerin yerel yönetimler ev üniversiteler ile beraber 

oluĢturdukları projeleri destekleyen Leonardo  Da Vinci ve yetiĢkin eğitimini 

destekleyen Grundtvig programları yaygın eğitim konusunda belediyelere 

destek vermektedirler. 

BüyükĢehir belediyelerinin 1990’lı yılların ortasından itibaren yaygın 

eğitim çalıĢmalarına hız verdiği bilinmektedir. Belediyelerin bu uygulamalara 

yönelmesinde küreselleĢme sürecinin etkileri olmakla birlikte, yerel 

demokrasilerin geliĢim çizgisi de önemli bir faktör olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Özellikle ulusal siyasette ve siyasal ideoloji bağlamında 

farklılaĢan siyasi parti anlayıĢları iktidar mücadelesinde yerel yönetimleri 

halka en yakın yönetim birimleri olarak algılamıĢ ve psikolojik faktörlere 

yönelmiĢtir.  Bu açıdan eğitim hizmetleri Ġstanbul ve Ankara BüyükĢehir 

Belediyelerinin hizmetleri ile olgunlaĢmıĢtır.  

Bugün bütün Türkiye’de ilçe belediyelerinde de yaygın eğitim 

uygulamaları olduğunu görmekteyiz. ġiĢli ilçesi demografik açıdan 

Ġstanbul’un özellikli ilçelerinden birdir. Ġçinde barındırdığı mahallerin fiziki 

sınırları içinde dünya kriterlerinde metropol olma özelliği taĢıyan lokasyonları 

barındırdığı gibi birbiri ile iç içe geçmiĢ yoksulluk bölgeleri de aynı fiziki 

sınırlar içindedir. Türkiye’nin en geliĢmiĢ ticaret, turizm ve alıĢveriĢ 

merkezlerinin bulunduğu ilçede gündüz nüfusu 1,5-2 milyona ve Anadolu ile 

Avrupa’yı birbirine bağlayan bir ilçe olması niteliğiyle transit geçiĢlerin 2,5-3 

milyona varan yoğunluklar yaĢamaktadır Ġlçede NiĢantaĢı, TeĢvikiye, 

Harbiye, Maçka gibi yüksek eğitim ve gelir grubunun bulunduğu kesimler, 

Esentepe, Mecidiyeköy, Ayazağa gibi ticaret faaliyetlerinin ve gökdelenlerin, 

hemen yanı baĢında Gülbağ, Gültepe, Çeliktepe gibi büyük göç alan, 

gecekondulaĢma sorunu bulunan geliĢmemiĢ mahalleri iç içe geçmiĢtir. 

Osmanbey örneğinde olduğu gibi tekstil ticaretinin en yoğun olduğu bölgede 

atölyeler, lüks alıĢveriĢ merkezleri, imalathaneler, gecekondular birlikte yer 

almaktadır. Bu karmaĢık yapı kendine ait özel nitelikleri olan vatandaĢ 

beklentilerinin karĢılanmasını zorlaĢtırmaktadır. Bir yandan kedi barınakları, 

sanat festivalleri yapabilmeyi baĢaran üst düzey sayılabilecek hizmetleri diğer 

yandan aĢevi, kadın barınma evleri, kadın emeğini değerlendirme 
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çalıĢmaları, yaygın eğitim çalıĢmaları sosyal yardım faaliyetleri bir arada 

yürütmek özel bir gayret gerektirmektedir. 

ġiĢli belediyesi 8 merkezinde topladığı yaygın eğitim uygulamalarını 

belediyenin ilgili birimlerinin kendilerine ait konularda sürekli olarak faaliyetleri 

ile desteklenmektedir. Açılan toplum merkezlerinin kurs faaliyetleri 

incelendiğinde genellikle kadın emeğini değerlendirme ve kadın sorunlarına 

yaklaĢım açısından kadına değer veren kadın hareketini destekleyici, 

gecekondu bölgelerinde kadınların kendilerine güvenmelerini sağlayabilecek 

nakıĢ, biçki dikiĢ, ev dekorasyonu, cam süslemeciliği, ahĢap boyama gibi 

uygulamaların, Ġngilizce, ön muhasebe gibi istihdam edici kursların, Türk Halk 

müziği, Türk sanat müziği ve resim gibi kültürel faaliyetlerle, spor merkezleri 

ve özel eğitim amaçlı oluĢturmaktadır.  Kurs faaliyetleri dönemsel olarak 3-6 

veya 9 süreli olup, kontenjan sayıları oldukça sınırlıdır. Kahvehane 

toplantıları ve özellikle sağlık alanında sürekli olarak gecekondu bölgelerinde 

yapılan eğitimler aktif olarak uygulanmaktadır. ġiĢli belediyesinin yaygın 

eğitim faaliyetlerini genellikle Mecidiyeköy ile Kağıthane arasında kalan diğer 

yandan Ayazağa mahallesini de içine alan bir bölgede yoğunlaĢtırdığı 

görülmektedir. Toplumsal uyum ve sosyal bütünleĢmenin toplumun daha 

sorunlu bölgelerindeki çalıĢmalarla gerçekleĢtirileceği açıktır. ÇalıĢmaların 

daha çok ev ekonomisine katkıda bulunabilecek, kadın emeğinin istihdam 

edilebilmesini sağlayacak uygulamalar olduğunu söylemek yanlıĢ 

olmayacaktır. 

ġiĢli belediyesi hem gelir grubu yüksek toplumsal kesimle kurduğu 

hem de toplumun dıĢlanmıĢ sayılabilecek alt gelir grupları ile kurduğu iliĢkide 

oldukça baĢarılıdır. Belediye yönetiminin üç dönem üst üste seçilmesi bunun 

en doğal kanıtıdır.Bölgede Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi’nin Ġsmek projeleri 

de yaygın bir Ģekilde bulunmaktadır. ġiĢli Belediyesi yetkilileri yaygın eğitim 

uygulamalarında yılık %5 gibi bir büyüme rakamı ile ilerlediklerini ve kültür ve 

toplum merkezleri sayılarına her sene iki toplum merkezi artırarak 

geliĢeceklerini ifade etmektedirler. 

Toplumsal tabakaların arasındaki uçurumların keskin olduğu bölgede 

bu uygulamaların gecekondu bölgelerinde yapılan ev ziyaretleri ve mahalle 



102 

 

 

 

toplantılarının sosyal barıĢa katkısı oldukça önemlidir. Bu açıdan ġiĢli 

Belediyesinin deneysel ve öncü niteliğinde çalıĢmalar yaptığını söyleyebiliriz. 

ġiĢli Belediyesinin yaygın eğitim çalıĢmaları katılım açısından küçük ölçekli 

ama hedefleri belirlenmiĢ, etkin ve baĢarılı uygulamalar olarak belediyelerin 

yaygın eğitim alanındaki öznel örnekleri arasında gösterilebilir. 
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ÖZET 

 

Köksal Ayçiçek, Belediyelerin Yaygın Eğitim ÇalıĢmalarına Bir Örnek 

Olarak ġiĢli Belediyesi,  Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 2012 

Toplumların geliĢmiĢlik düzeyi eğitime verilen önem ve kalitesine 

bağlıdır. Eğitim ve öğretim,  hızla geliĢen teknoloji ve bilgi sistemleri ile sosyal 

ve ekonomik kalkınmanın temelini oluĢturmaktadır. Yaygın eğitim ilgi, istek ve 

yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel geliĢmelerini 

sağlayıcı nitelikte, çeĢitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim 

öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümünü kapsamaktadır. 

KüreselleĢme sürecinin etkisiyle yaygın eğitim çalıĢmalarının nitelik 

değiĢtirmesi Türkiye’de eğitimin gün geçtikçe yerelleĢmesini neden 

olmaktadır. Belediyeler yaygın eğitim faaliyetlerinde önemli geliĢmeler elde 

etmiĢlerdir. Bu çalıĢmada ġiĢli Belediyesinin yaygın eğitim çalıĢmalarının 

özellikleri ve gerekçeleri açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

 

 

Anahtar Sözcükler 

 

1. Yaygın Eğitim 

2. Eğitimde YerelleĢme 

3. Mesleki Eğitim 

4. Yerel Yönetimler 

5. ġiĢli Belediyesi
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ABSTRACT 

 

Köksal Ayçiçek, A case of Study of Non-Formal Education of 

Municipalities:  ġiĢli Municipality, Master Thesis, Istanbul, 2012 

The importance given to education depends on the level of 

development of societies. Education and teaching with rapidly improving 

technology and information systems is the basis of social and economic 

development. Non-formal education interests, desires and capabilities in line 

with economic, social and cultural development provider, nature, duration, 

and levels of a variety of lifelong education and training, production, and 

implementation guidance covers all events. The effect of the globalization 

process, non-formal education activities change the quality of education in 

Turkey decentralization causes. Municipalities have achieved significant 

improvements in non-formal education activities. Sisli Municipality of features 

and the reasons for non-formal education activities in this study will be 

explained. 
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