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HAYAT BOYU ÖĞRENME MERKEZĠ (HBOM) ÖĞRENCĠLERĠNĠN 

YAġAM BOYU ÖĞRENME YETERLĠLĠKLERĠ ĠLE ÖZNEL ĠYĠ OLUġ 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ (ĠSMEK ÖRNEĞĠ) 

ÖZET 

Bireylerin öznel iyi oluĢları üzerinde etkili olan birçok faktörün olduğu 

bilinmektedir. Bireylerin sürekli olarak yeni Ģeyler öğrenmeleri ve kendilerini 

geliĢtirmelerinin de iyi oluĢları üzerinde olumlu etkilerde bulunabilmektedir. Bu 

bağlamda hayat boyu öğrenmenin bireylerin öznel iyi oluĢları üzerinde etkisi 

olduğu değerlendirilmektedir. 

Bu çalıĢmada Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi 

(ĠSMEK) öğrencilerinin yaĢam boyu öğrenme yeterlikleri ile öznel iyi oluĢ 

düzeyleri arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Bu doğrultuda 2018-2019 eğitim 

döneminde ĠSMEK bünyesinde gerçekleĢtirilen kurslara iĢtirak eden 413 

kursiyerin katılımı ile uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmanın verileri Bilgi 

Formu, YaĢam Boyu Öğrenme Yeterliği Ölçeği ve Öznel Ġyi OluĢ Ölçeği olmak 

üzere üç ölçüm aracını içeren bir anket aracılığıyla toplanmıĢtır. Veriler SPSS 

24.0 programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

ÇalıĢma sonucuna göre, yaĢam boyu öğrenme yeterlikleri ile öznel iyi oluĢ 

arasında “pozitif” iliĢki bulunmaktadır. ĠSMEK kursiyerlerinin genel yaĢam 

boyu öğrenme yeterlikleri ile ana dilde iletiĢim, öğrenmeyi öğrenme, etkin 

vatandaĢlık bilinci, özyönetim, kültürel ve sanatsal bilinç yeterlikler inin 

“yüksek”, yabancı dilde iletiĢim ile dijital yeterliklerinin de “orta” düzeyde 

olduğu belirlenmiĢtir.  

Ayrıca ĠSMEK kursiyerlerinin öznel iyi oluĢu “yüksek” düzeyde olduğu 

görülmüĢtür. Kursiyerlerin cinsiyetine göre öğrenmeyi öğrenme ve etkin 

vatandaĢlık bilinci, medeni durumuna göre yabancı dilde iletiĢim, eğitim 

durumuna göre ana dilde iletiĢim, yabancı dilde iletiĢim, kültürel ve sanatsal 

bilinç yeterlikleri arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

Ayrıca eğitim durumuna göre kursiyerlerin öznel iyi oluĢ düzeyleri istatiksel 

olarak anlamlı farklılık göstermekte olup, eğitim durumu arttıkça kursiyerlerin 

öznel iyi oluĢ düzeyleri azalmaktadır. Sonuç olarak, yaĢam boyu öğrenme 

yeterliklerinin bireylerin öznel iyi oluĢuna olumlu katkı sağlayacağını söylemek 

mümkündür. 

 

Anahtar Kelimeler:İSMEK, Yaşam Boyu Öğrenme, Öznel İyi Oluş, Hayat Boyu 

Öğrenme Yeterliliği. 
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE LONG 

LEARNING COMPETENCIES AND SUBJECTIVE WELL-BEING OF LIFE 

LONG LEARNING CENTER (HBOM) STUDENTS (ISMEK EXAMPLE) 

ABSTRACT 

It is known that there are many factors that affect individuals' subjective well -

being. Learning new things and developing may have positive contribution on 

the well-being of individuals. In this context, it is considered that lifelong 

learning has an effect on subjective well-being of individuals. 

In this study, the relationship between lifelong learning competences and 

subjective well-being levels of Istanbul Metropolitan Municipality Lifelong 

Learning Center (ISMEK) students was examined. In this respect, 413 

individuals participated in the courses organized by ĠSMEK in 2018 -2019 

education period. The data of the study was collected by a questionnaire 

consisting of three questionnaires: Information Form, Lifelong Learning 

Competence Scale and Subjective Well-being Scale. Data were analyzed using 

SPSS 24.0 program. 

According to the results of the study, there is a positive relationship between 

lifelong learning competences and subjective well-being. It was determined that 

ISMEK trainees' general lifelong learning competencies and mother language 

communication, learning to learn, effective citizenship awareness, self -

management, cultural and artistic awareness competencies were high, on the 

other hand foreign language communication and digital competencies of 

particiapnts were at medium level. 

In addition, subjective well-being of ISMEK trainees was found to be high. 

There is a statistically significant difference between trainees ' learning to learn 

according to gender and effective citizenship awareness, communication in 

foreign language according to marital status, communication in mother tongue 

according to educational status, communication in foreign language, cultural 

and artistic consciousness competencies. In addition, subjective well-being 

levels of trainees differ significantly according to their educational status, and 

subjective well-being levels of trainees decrease as education level increases. 

As a result, it was evaluated that lifelong learning competencies will contribute 

positively to subjective well-being of individuals. 

 

Keywords:ISMEK, Life Long Learning, Subjective Well-being,lifelong learning 

competences 
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1.  GĠRĠġ 

AraĢtırmanın bu bölümünde araĢtırmanın problem durumu, amacı, sınırlıkları ve 

varsayımları ve tanımlar ile ilgili bilgiler yer almaktadır.  

1.1 AraĢtırmanın Problemi 

Hayat Boyu öğrenme içinde bulunduğumuz bilgi çağının olmazsa olmaz 

gereksinimlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Hayat boyu öğrenme, sivil, 

sosyal, kiĢisel ve/veya istihdam ile bağlantılı bir perspektif kapsamında beceri, 

bilgi ve yetkinlik düzeyini artırmak maksadıyla, bireyin hayatın tamamı 

süresince üzerine aldığı her çeĢit öğrenme faaliyetlerini içermektedir. Hayat 

boyu öğrenme; yaygın öğrenmeyi, örgün öğrenmeyi, teknik eğitim ve becerileri 

edindiren kursları, iĢ ortamında elde edilen mesleki beceriler ile bunlar 

haricindeki becerilerin edinimine sebep olan öğrenmeyi de kapsamaktadır. Bu 

kapsamda hayat boyu öğrenmeye yönelik hükümetler, uluslararası kuruluĢlar ve 

sivil toplumun giderek daha fazla önem vermekte olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla hayat boyu öğrenme statü, yaĢ veya eğitim seviyesi fark etmeksizin 

iĢte, evde, üniversitelerde, okullarda veya toplumun her  alanında gerçekleĢebilir 

(Aksoy 2008: 25). Ġçinde bulunduğumuz bilgi çağında, gereksinim duyulan 

insan ve toplumların ortaya çıkmasında hayat boyu öğrenmenin amacı, temel 

anlamıyla, öğrenmeyi öğrenmiĢ bireylerle, bilginin belirleyici öneme sahip 

olduğu ekonomik rekabete direnebilmeyi sağlamaktır (Yılmaz ve Ersoy, 2009: 

812). Hayat boyu öğrenme bireylerin geliĢimine biliĢsel anlamda yaptığı 

katkısının yansıra psikolojik olarak da katkı sağlamaktadır. Bireylerin 

kendilerine bilgi ve yetenek kazandıran eğitim sayesinde daha iyimser ve daha 

mutlu olabildiği ifade edilmektedir (Kubzansky vd., 1998: 578). Bu noktada 

hangi yaĢta olursa olsun eğitim konusunu öne çıkaran hayat boyu öğrenme 

yaklaĢımı bireylerin mutluluk ve iyi oluĢları üzerinde olumlu etkiye sahip 

olabilmektedir. Özellikle yetiĢkinlik döneminde eğitimler alınmasının da yaĢlı 
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bireylerin psikolojik durumlarına yüksek düzeyde olumlu katkı yaptığı ve 

onların iyimserlik ve iyi oluĢlarına katkı sağladığı vurgulanmaktadır (Hammond 

ve Feinstein, 2006: 1). 

Bireylerin mutluluğu ve iyi oluĢu hakkında gerçekleĢtirilen araĢtırmalarda, 

olumlu duygulanım, yaĢam kalitesi, iyilik hali (wellness), psikolojik iyi oluĢ, 

yaĢam doyumu ve öznel iyi oluĢ benzeri farklı kavramlar üzerinde de durulduğu 

görülmektedir. Söz konusu kavramlar, anlamsal bakımdan birbirlerinin tam 

olarak aynı olmasa bile birbirleriyle yüksek oranda bağlantılıdırlar ve bireylerin 

mutluluğuna ve olumlu iĢlevselliğine katkıda bulunan koĢullarla ilgilenmeleri 

bakımından aynı noktada bir buluĢmaktadır (Dost, 2004: 14). Bahse konu 

kavramlardan öznel iyi oluĢ kavramı, bireylerin hayatlarına bakıĢ açısı 

bakımından önemli bir kavram olarak psikoloji literatüründe öne çıkmaktadır. 

Bu kavram üst seviyede yaĢam doyumu ile karakterize edilmenin yanında, 

düĢük düzeydeki olumsuz algıları taĢıma, hoĢlanılan etkinlikler gerçekleĢtirme 

ve olumlu duygular besleme Ģeklinde tanımlanabilmektedir (Diener, 2000: 34). 

Öznel iyi oluĢ düzeyinin yüksek olması, bireyin yaĢamına iliĢkin pozitif 

hislerinin ve düĢüncelerinin ağır bastığını ifade etmektedir. BiliĢsel düzeyde 

öznel iyi oluĢ, bireyin evlilik, iĢ ve diğer alanlara iliĢkin tatmini ile beslenen 

yaĢam doyumunun yüksek olması anlamına gelmektedir. Duygusal düzeyde 

yüksek öznel iyi oluĢu bulunan bireyler, yaĢamlarındaki gidiĢata  iliĢkin yüksek 

seviyedeki olumlu değerlendirmeleri neticesinde olumlu duygular tecrübe 

temektedirler. DüĢük öznel iyi oluĢu bulunan bireyler ise, yaĢamlarındaki 

olayları ve koĢulları arzu edilmeyen Ģeklinde değerlendirmeleri sebebiyle öfke, 

depresyon, endiĢe benzeri nahoĢ duyguları sıklıkla yaĢayabilmektedir (Myers, 

Diener, 1995: 10).Öznel iyi oluĢ bireyin kendi bakıĢ açısına göre ölçülmekte ve 

bireyin, yaĢamının iyi gittiğini düĢünmesi durumunda yüksek olduğu 

bilinmektedir. Bireyin yaĢamının olumlu bir Ģekilde seyrettiğini algılamasına 

eğitimin ve öğrenmenin olumlu bir katkı yapması nedeniyle, hayat boyu 

öğrenme ve öznel iyi oluĢ arasında bir pozitif anlamda iliĢkinin olabileceği 

değerlendirilmektedir. 

Literatürde hayata boyu öğrenmenin bireylerin öznel iyi oluĢların olumlu 

anlamda katkı yaptığına iliĢkin çalıĢmalar bulunmaktadır (Kubzansky vd., 1998; 
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Dench ve Regan, 1999; Hammond ve Feinstein, 2006). Bu kapsamda bu 

çalıĢmada da bireylerin hayat boyu öğrenme yeterlilikleri ile öznel iyi oluĢları 

arasındaki iliĢki ele alınacaktır. Bu çalıĢmada bahse konu değiĢkenlerin iliĢkisi 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (ĠSMEK) 

öğrencilerini kapsayacak Ģekilde incelenecektir.  

1.2 AraĢtırmanın Amacı 

Bu tez çalıĢmasında Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme 

Merkezi (ĠSMEK) öğrencilerinin yaĢam boyu öğrenme yeterlikleri ile öznel iyi 

oluĢ düzeyleri arasındaki iliĢkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda aĢağıda belirtilen sorulara yanıt aranacaktır:  

• ĠSMEK öğrencilerinin yaĢam boyu öğrenme yeterlilikleri ve öznel iyi 

oluĢları hangi düzeydedir?  

• ĠSMEK öğrencilerinin yaĢam boyu öğrenme yeterlilikleri ve öznel iyi 

oluĢları demografik özelliklerine göre anlamlı fark göstermekte midir?  

• ĠSMEK öğrencilerinin yaĢam boyu öğrenme yeterlilikleri ve öznel iyi 

oluĢları arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır?  

1.3 AraĢtırma Sınırlılıkları 

Bu çalıĢma, 2018-2019 eğitim döneminde Ġstanbul ili, Fatih ilçesi, ĠBB Hayat 

Boyu Öğrenme Merkez‟inde (ĠSMEK) öğrenim gören öğrenciler ile sınırlıdır. 

Diğer taraftan araĢtırma‟‟YaĢam Boyu Öğrenme Yeterliliği Ölçeği‟‟ (N. 

Babanlı; R.C.Akçay-2018),‟‟Öznel Ġyi OluĢ Ölçeği‟‟(M. Dost Tuzgöl2005) 

ölçtüğü yapı ile sınırlıdır.  Veri toplama teknikleri açısından, çalıĢmada 

kullanılan ölçeğin ölçtüğü özellikler ile sınırlıdır. 

1.4 AraĢtırıma Varsayımları 

AraĢtırma kapsamında ĠSMEK öğrencilerinin anket sorularına samimi bir 

Ģekilde doğru yanıtlar verdikleri varsayılmıĢtır. 
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1.5 Tanımlar 

• Hbo: Hayat boyu öğrenme, okulda, iĢte, evde kısaca toplum içerisinde 

her alanda gerçekleĢmektedir.Hayat boyu öğrenme için yaĢ, sosyal statü 

ya da eğitim durumu gibi sınırlandırmalar söz konusu değildir. Bu 

nedenle hayat boyu öğrenmeyi, hem bireylerin hem de toplumun mesleki 

ve sosyal baĢarısını sağlayacak bilgi ve becerilerin edinilmesini 

destekleyen sürekli bir etkinlik olarak düĢünmek gerekir (Mesleki Eğitim 

ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi [MEGEP], 2006)  

• Öznel Ġyi OluĢ: Diener‟in (2000) tanımına göre iyi oluĢ “bireyin biliĢsel 

ve duyuĢsal olarak kendi yaĢamını değerlendirmesi”dir.  

• Ġsmek: Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme 

Merkezi „ne bağlı "Örgün eğitim sistemi dıĢında planlı, programlı ve 

sistemli olarak yürütülen bir eğitim Ģekli" olarak tanımlanan "Yaygın 

eğitimin ilkeleriyle gerçekleĢtirilen sanat ve meslek eğitimi kursları 

düzenleyen bir yetiĢkin eğitimi organizasyonu"dur. 

• Ġsmek Öğrencisi: Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme 

Merkezi „ne bağlı meslek ve sanat eğitimi veren kurslara, hazırlanan plan 

ve programa uygun olarak katılan ve baĢarılı oldukları taktirde eğitim 

gördükleri branĢ ile ilgili sertifika almaya hak kazanan yetiĢkin 

bireylerdir. 
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2.  HAYAT BOYU ÖĞRENME KAVRAMI 

ÇalıĢmanın bu bölümünde; Hayat boyu öğrenme kavramı, hayat boyu öğrenme 

yeterlilikleri, Türkiye‟de ve diğer ülkelerde hayat boyu öğrenme ile ilgili 

araĢtırmalara yer verilmiĢtir. 

2.1 Hayat Boyu Öğrenme Kavramı 

Hayat boyu öğrenme kavramı hâlihazırda birçok ülkenin eğitim politikaları 

üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. 21. yüzyılda geliĢim ve değiĢimlerle 

bağlantılı bir kavram olarak ortaya çıktığı kabul görse de esasında hayat boyu 

öğrenme düĢüncesinin geçmiĢi antik dönemlere dek uzanmaktadır. Platon‟un 

“Cumhuriyet” isimli eserinde öğrenmenin hayatla daimi bir etkileĢim 

sirkülâsyonu devam ettirmesinden, toplumların yetiĢkin eğitimi doğrultusunda 

faaliyetler ortaya koyduğundan bahsedilmektedir. Fakat hayat boyu  eğitim 

düĢüncesini gerçek anlamda 1920‟lerde Lindeman, Dewey ve Yeaxle gündeme 

getirmiĢ ve eğitimin gündelik hayatın bir bileĢeni Ģeklinde kabul edildiği detaylı 

bir algının temelini oluĢturmuĢlardır. Bu kapsamda eğitim ve öğretimi “okul” 

dıĢına çıkararak zaman, mekân ve yaĢ gözetmeksizin, yaĢamın devamlı ve kalıcı 

bir bileĢeni pozisyonunda yer aldığı ileri sürülmüĢtür. 1926‟da Lindeman'ın 

kaleme aldığı ve “Halk Eğitimin Anlamı” Ģeklinde literatüre giren eserde geçen 

“eğitim yaĢamdır” söylemi bu düĢüncenin bir yansımasıdır (Ayhan 2006: 2).  

Günümüzde eğitim psikolojisinde gerçekleĢen değiĢimler, eğitim felsefelerinin 

bilgiyi ele alıĢ tarzlarındaki farklılaĢmalar, küreselleĢme ve sanayileĢme, 

okullarda öğretilen bilgilerin 20. yüzyılın ikinci yarısından baĢlayarak kısa 

zamanda geçerliliğini kaybetmesi ve teknoloji alanındaki ilerlemeler hayat boyu 

öğrenme kavramının gündemde ön planda yer almasına olanak sağlamıĢtır. 

BaĢka bir deyiĢle toplumlar hayat boyu öğrenme kabiliyetinden yararlanabilen 

ve kendini geliĢtiren vatandaĢlara gereksinim duymuĢtur (Kavak ve Akkoyunlu, 

Soran 2006). Hayat boyu öğrenmenin anlamı kendini ve dünyayı 
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anlamlandırmaktır. Yeni beceri, bilgi ve güç elde etmek -kesinlikle 

kaybetmeyeceğin gerçek değer- anlamına gelmektedir. Bireyin kendisine 

yatırım yapmasıdır. Hayat boyu öğrenme bir Ģeyler ortaya koyma ve dünyada 

daha önce mevcut olmayan güzellikleri fark etmektir. Hayat boyu öğrenme bir 

davranıĢ Ģekli, öğrenme alıĢkanlığıdır (Demirel 2011: 214). Hayat Boyu 

Öğrenme kiĢinin sosyal, toplumsal ve kiĢisel istihdam ile bağlantılı bir ele 

alımla; yeterlilik, ilgi, beceri ve bilgisini artırmak maksadıyla hayatı süresince 

katılım gösterdiği her türlü öğrenme faaliyetleridir (MEB 2009: 7).  

ÇalıĢmanın devamında hayat boyu öğrenme kavramının çeĢitli tanımları 

yapılacak, faydaları, amacı, gereksinimleri açıklanacak, Türkiye‟de ve diğer 

bazı ülke ve topluluklardaki hayat boyu öğrenme uygulamaları incelenecektir.  

2.1.1 Hayat boyu öğrenmenin tanımı 

Hayat boyu öğrenme Demirel (2009: 1) tarafından, “KiĢinin yeterliklerini ve 

potansiyelini hayatı boyunca geliĢtiren kesintisiz bir süreçtir” Ģeklinde ifade 

edilirken, Candy (2003: 11) tarafından ise, formal eğitimle birlikte informal 

eğitimi de içeren hayat boyu öğrenmenin, bireylerin hayatları süresince 

karĢılarına çıkan her çeĢi tnitelik, beceri, değer ve bilginin elde edildiği ve 

bunların gündelik hayat esnasında tatbik edilebildiği süreç Ģeklinde ifade 

edilmektedir. Hayat boyu öğrenme Sönmez‟e (2007: 179-180) göre ise, kiĢinin 

kendisini geliĢtirmesi doğrultusunda her çeĢit öğrenme ortamından faydalanarak 

beceri, bilgi, alıĢkanlık ve tutumlar edinmesini benimseyen bir anlayıĢtır. Bu 

çalıĢmada bireylerin hayat boyu öğrenme yeterlilikleri “YaĢam Boyu Öğrenme” 

ölçeği ile incelenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu bağlamda bireylerin  yeterliliklerini ön 

plana çıkaran Demirel (2009) tarafından yapılan hayat boyu öğrenme tanımı 

çalıĢma da esas alınmıĢtır. 

Hayat boyu öğrenme, bilgiye ve insana yapılan yatırımın artmasını, bilgisayar 

okur-yazarlığını da içerecek biçimde ana becerilerin kazanılmasına destek 

olunmasını, yenilik maksadıyla olanakların artırılmasını ve öğrenmenin görece 

esnek boyutlarını da ihtiva etmektedir. Bu sayede, bireylerin üst düzey kalitede 

öğrenme imkânlarına ve değiĢik öğrenme yaĢantılarına, açık ve eĢit biçimde 
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eriĢmeleri mümkün olmaktadır. Uzaktan ve açık öğretim sistemi bu hususta 

eğitim sisteminde anahtar rolü olan bir sistem durumundadır (Turan 2005: 87).  

Hayat boyu öğrenme Avrupa Birliği (AB) tarafından,“beceri, bilgi ve yeterlilik 

düzeyini artırmak üzere belirli bir zaman boyunca gerçekleĢtirilen eğitim 

faaliyetlerinin tamamı” olarak tanımlanmaktadır (Turan 2005: 87). Bu konuya 

iliĢkin olarak AB'nin yoğun ilgisi nedeniyle, farklı yazarların konuya iliĢkin 

görüĢlerini belirtmek faydalı olacaktır. Hayat boyu öğrenme Croché ve Charlier 

(2005: 7) tarafından, “Avrupa‟da eğitim entegrasyonunun gerçekleĢtirilmesi 

kapsamında yaĢamsal bir basamak” Ģeklinde ifade edilmektedir. Engemann ve 

Tuschling‟e (2006: 452) göre ise, “25 değiĢik toplumu yeni bir toplum çatısı 

altında bütünleĢtirmeye gereksinim duyan” AB‟nin ortaya koyduğu, “birliğin 

eğitim çerçevesini birleĢtirmeyi ve değiĢtirmeyi amaçlayan” politikalardandır. 

Hayat boyu öğrenme Boreham ve Edwards (2003: 407) tarafından, “AB‟nde 

büyük bir çekici güç Ģeklinde görülen …” ve giderek yaĢ ortalaması artan 

popülâsyonu ekonomik bir potansiyele evirmeyi (Withnall, 2006:29–49) 

amaçlayan bir olgu Ģeklinde ele alınmaktadır (Konan ve Beycioğlu, 2008:370–

371) 

2.1.2 Hayat boyu öğrenmenin kapsamı 

Hayat boyu öğrenme ya da yetiĢkin eğitimi Ģeklinde adlandırılan yeni kapsamlı 

eğitimin, hayat boyu öğrenme veya yetiĢkin eğitimi maksadıyla olması durumu 

çok belirgin değildir. Fakat bir taraftan yetiĢkin eğitiminin güdülemeyle, 

yaratıcılıkla; müzakereler, sendikalar, Ģirketler, mesleki ve serbest eğitim 

maksadıyla hedeflenen, kar amacı olan faaliyetler aracılığıyla giriĢimlerle 

ilerlemesi durumu söz konusuyken, diğer taraftan eğitim politikalarının idaresi 

ve uygulanmasında, planlamada, daha önce mevcut olmayan kriterler meydana 

gelmektedir. Kendi kendine öğrenme, doğrudan öğretim yapmayan eğitimciler, 

okullarda mevcut üretken iĢler, kurslar aracılığıyla sunulan eğitimle iĢ 

arasındaki yakın bağlantı, yaygın eğitim maksadıyla gerçekleĢtirilen yatırım, 

sürekli ve temel eğitim arasındaki iliĢki bunlar arasındadır (Lengrad, 1985: 

3607). 
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Hayat boyu öğrenme; sivil, sosyal, kiĢisel ve/veya istihdam ile bağlantılı bir 

perspektif kapsamında beceri, bilgi ve yetkinlik düzeyini artırmak maksadıyla, 

bireyin hayatın tamamı süresince üzerine aldığı her çeĢit öğrenme faaliyetlerini 

içermektedir. Hayat boyu öğrenme; yaygın öğrenmeyi, örgün öğrenmeyi, teknik 

eğitim ve becerileri edindiren kursları, iĢ ortamında elde edilen mesleki 

beceriler ile bunlar haricindeki becerilerin edinimine sebep olan öğrenmeyi de 

kapsamaktadır. Dolayısıyla hayat boyu öğrenme statü, yaĢ veya eğitim seviyesi 

fark  etmeksizin iĢte, evde, üniversitelerde, okullarda veya toplumun her 

alanında gerçekleĢebilir (Aksoy 2008: 25). 

Hayat boyu öğrenme formel eğitim sistemi dahilinde ve haricinde değiĢik 

ortamlarda gerçekleĢebilmektedir. Hayat boyu öğrenme, bilgiye ve insana 

yatırımın daha üst seviyelere çıkarılmasını, bilgisayar okuryazarlığını da 

içerecek Ģekilde ana becerilerin kazanılmasına yardım edilmesini, yenilik 

kapsamında olanakların artırılmasını ve öğrenmenin görece esnek boyutlarını 

ihtiva etmektedir. Söz konusu hedef, bireylerin yüksek kalite seviyesine sahip 

öğrenme imkânlarına ve değiĢik öğrenme yaĢantılarına açık ve eĢit Ģekilde 

eriĢebilmesi içindir. Bu hedefi gerçekleĢtirme konusunda eği tim sisteminin 

belirleyici bir rolü vardır (Turan 2005: 95). 

Hayat boyu öğrenme iĢ yerinde edinilen mesleki becerileri, teknik eğitim ve 

becerilerin edinilmesine olanak sunan kursları, yaygın öğrenmeyi, örgün 

öğrenmeyi ve diğer anlayıĢ, bilgi ve becerilerin elde edilmesini gerçekleĢtiren 

öğrenmeyi ihtiva etmektedir. Türkçede non-formal education “yaygın eğitim”, 

formel education ise “örgün eğitim” terimi ile ifade edilmektedir. Bunun dıĢında 

literatürde bulunan informal education terimi “bireysel öğrenme” i le iliĢkili 

olarak kullanılmaktadır (Güleç vd., 2012: 40). 

Avrupa Konseyi tarafından 2000 yılında yapılan tebliğ kapsamında hayat boyu 

öğrenim, bilgiye ve insana daha fazla yatırım gerçekleĢtirme, dijital 

okuryazarlığı da kapsayacak Ģekilde temel beceri ve  bilgilerin elde edilmesini 

cesaretlendirme, yenilikçi ve esnek öğrenme olanaklarını artırma manasına 

gelmektedir (Polat ve OdabaĢ, 2008: 601). Hayat boyu öğrenme sayesinde 

bilgiye ve insana yapılan yatırım artmıĢ, bireyin yaĢamını sürdürebilmesi 

maksadıyla ihtiyaç duyduğu temel becerileri kazanmasına destek olunmuĢtur. 
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Hayat boyu öğrenme, yenilik kapsamında öğrenmenin daha esnek özellikte 

olmasına ve olanakların artırılmasının gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Bu 

sayede, bireylerin yüksek kalite seviyesine sahip öğrenme imkânlarına ve 

değiĢik öğrenme yaĢantılarına açık ve eĢit Ģekilde eriĢebilme imkânı olacaktır.  

Hayat boyu öğrenim, yaygın ve örgün eğitim süreçlerini ihtiva eden bir olgu 

olup, örgün eğitimin muadili değil, bireyde örgün eğitim hitamında yete rsiz ve 

eksik kalan niteliklerin daha sonradan tamamlanması ya da bireyin daha önce 

fark edilememiĢ kabiliyetlerinin keĢfedilmesi Ģeklinde ifade edilmektedir. Bilgi 

çağı toplumunda, hayat boyu öğrenme hayatın spesifik bir evresine 

yerleĢtirilmiĢ eğitim ve öğrenme becerilerinden ziyade, devamlı farklılaĢan 

Ģartlara ayak uydurmak maksadıyla bütün ortamlarda ve hayat boyunca devam 

eden bir öğrenme periyodudur. Hayat boyu öğrenmenin bunun yanında temel 

becerilerin güncellenmesiyle bireylere yeni olanaklar sunması ve daha ileri 

seviyede öğrenim imkânları sağlaması söz konusudur (Polat ve OdabaĢ 2008: 

604) 

2.1.3 Hayat boyu öğrenmenin amacı 

Hayat boyu öğrenme modeli temeline dayanan bir eğitim programı ile bireylerin 

kendilerini devamlı yenilemeleri, yeni beceri ve bilgiler elde etmeleri, mevcut 

beceri ve bilgilerini daima güncellemeleri, yeni öğrenmeleri ile geçmiĢ 

dönemlerdeki öğrenmelerini bütünlemeleri mümkündür (Acat, 2006).Yani, 

hayat boyu öğrenme modelinin, doğum anından son nefese dek devam eden bir 

öğrenme süreci olduğu ifade edilebilir (Karadeniz ve Demiralay, 2009).  

Diğer eğitim modellerine benzer Ģekilde, hayat boyu öğrenme modeli de değiĢik 

amaçları gerçekleĢtirmeyi hedeflemektedir. Büyükdüvenci (1983)hayat boyu 

öğrenmenin hedefinin, tüm bireylerin kiĢilik geliĢiminin tam olarak sağlanması 

olduğunu ifade etmekte iken Acat (2006), bireyin önce kendisinin farkına 

varması ve müteakiben kendisine iliĢkin öğrenme sürecini hâkimiyeti altına 

alarak öğrenme kabiliyetlerini ilerletmesi Ģeklinde ifade etmektedir. Hayat boyu 

öğrenmenin amaçları Demirel ve Yazgünoğlu (2010) tarafından ise,biliĢim 

teknolojisine iliĢkin becerileri olan, öğrenmeye hevesli, öz denetim sahibi, etkili 

iletiĢim gerçekleĢtiren, bilgiyi elde etmede istekli, problem çözen, sorumluluk 
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üstlenebilen, üst düzey düĢünme kabiliyetinden faydalanan ve bağımsız kararlar 

alabilen bireyler yetiĢtirmek Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Bu doğrultuda, hayat 

boyu öğrenme modeli kapsamında kiĢinin sahip olması istenen nitelikler kısaca 

aĢağıdaki gibi belirtilebilir. Birey; 

 Kendi öğrenme sürecini kontrol altında tutabilmeli, özdenetim sahibi 

olmalı, 

 Yenilik ve değiĢikliklere açık olmalı, sorumluluk üstlenebilmeli ve ayak 

uydurabilmeli, 

 Yüksek seviyede düĢünme yetilerinden yararlanarak sorunları bertaraf 

edebilmeli veya çözüm için tavsiyede bulunabilmeli, 

 Çevresindeki insanlarla etkin bir iletiĢim gerçekleĢtirerek bilgi almaya 

hevesli olmalı, 

 Bilgi teknolojilerinden etkin bir Ģekilde faydalanabilmeli,  

 Kendini gerçekleĢtirebilmeli ve yetenekleri ile uyum sağlayan iĢ 

alanlarında yer alarak ekonomiye katkıda bulunmalıdır. 

2.1.4 Hayat boyu öğrenmenin önemi ve faydaları 

Öğrenmenin asıl sebebini ekonomik etkenlerle açıklayan, rekabet etme 

kabiliyetini ön planda tutan, hayat boyu öğrenmenin esasında hayat boyu 

çalıĢma manasına geldiğinin altını çizen, bir bakıĢ açısından daha ileri düzeyde 

bir kavrama gereksinim duyulmaktadır. Bahse konu kavramdan istifadeyle, 

insanların öğrenmeyi kendi yaĢam alanlarında etkili duruma getireceği, 

öğrenmeye olan ilgilerini her Ģartta geliĢtirebileceği, eleĢtirel bakıĢ açısının ön 

planda bulunduğu, dönüĢtürücü, özgürleĢtirici öğrenme yaklaĢımlarıyla, bilinçli, 

etkin, sorgulayan ve katılımcı bireyler yetiĢtirmek hedeflenmelidir (Kaya, 2014: 

88). Daimi olarak tüm alanlarda geliĢmelerin ve değiĢimlerin gerçekleĢtiği bilgi 

çağında, gereksinim duyulan insan ve toplumların ortaya çıkmasında hayat boyu 

öğrenmenin hedefi, temel anlamıyla, öğrenmeyi öğrenmiĢ bireylerle, bilginin 

belirleyici öneme sahip olduğu ekonomik rekabete direnebilmeyi sağlamaktır 

(Yılmaz ve Ersoy, 2009: 812). Hayat boyu öğrenme, günümüz teknoloji ve bilgi 

çağında insanların mevcudiyetlerini devam ettirebilmeleri ve yaĢam Ģartlarını 
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daha iyi hale getirebilmeleri maksadıyla, sahip olmaları gereken en önemli 

becerilerdendir (Göksan vd. 2009). 

Hayat boyu öğrenme toplumsal bütünleĢmeyi sağlamak, öğrenmede olanaklar 

oluĢturarak kiĢilerin bireysel geliĢimlerini gerçekleĢtirmek ve ekonomik 

büyümeyi gerçekleĢtirmek Ģeklinde üç ana amaca yönelir. (Güleç vd. 2012: 41). 

Hayat boyu öğrenmenin amacı Tamer (2014: 45) tarafından, insanların bilgi 

toplumuna ayak uydurmaları ve bu toplumda yaĢamlarını daha iyi kontrol 

altında tutabilmeleri maksadıyla, sosyal ve ekonomik yaĢamın bütün safhalarına 

aktif biçimde dahil olmalarına olanak sunmak Ģeklinde ifade edilirken Aksoy 

(2013: 40) tarafından ise, ekonomik ve sosyal yaĢamın bütün alanlarına, 

cinsiyet, yaĢ ya da ekonomik ve sosyal statü gözetilmeksizin aktif katılım 

sağlayabilen bireylerin, toplumda yer almalarını sağlamak Ģeklinde 

belirtilmektedir. 

Eğitim ve öğrenme içinde bulunduğumuz dönem itibariyle; örgün eğitimin 

ilerisinde, hayat boyu süren, ihtiyaç duyulan metotlardan yararlanarak insanların 

geliĢimleri doğrultusunda gereksinimleri bulunan bütün beceri ve bilgileri 

onlara kazandırmayı ve hâlihazırda yürürlükteki eğitim sistemini daha iyi bir 

duruma getirmeyi, hatta eğitim sistemini değiĢtirmeyi hedefleyen bir yaklaĢım 

göstermektedir. Bilim ve teknoloji alanındaki geliĢmeler ile küreselleĢme, 

günümüz toplumlarının ihtiyaç duyduğu insan gücü profilini ortaya koyan 

etkenlerdir. Diğer bir deyiĢle, toplumlar, "hayat boyu öğrenme" becerileri olan 

ve "kendini geliĢtiren" bireylere gereksinim duymaktadır (Soran vd. 2006: 207).  

Avrupa, bilgiden faydalanma kabiliyeti olan insanlar yetiĢtirme doğrultusunda 

eğitim ve öğretimde fırsat eĢitliği oluĢturmak suretiyle, yeni ekonomi 

piyasasında rekabet gücünü artırmayı hedeflemekte ve konuya, yüksek 

motivasyonu muhafaza etmeyi sağlamak üzere “aktif yurttaĢlığı” ön plana 

çıkaran bir bakıĢ açısı ile yaklaĢmaktadır (Ayhan, 2005: 59). Hayat boyu 

öğrenmenin önemi, hayat boyu öğrenme memorandumunda aĢağıda belirtilen 

altı madde ile ortaya konmuĢtur (Commission of the European Communities 

2000): 
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 Herkes için yeni temel beceriler.Ġnsanlara bilgi toplumuna dahil olmaları 

maksadıyla gereksinim duyacakları ana becerileri edindirmek ve 

edindikleri becerileri güncel tutmak üzere öğrenmeye devam eden yaygın 

eriĢimi garanti altına almak amaçlanmaktadır. 

 İnsan kaynaklarına daha fazla yatırım.Avrupa‟nın en değer verdiği 

bileĢeni durumundaki “insan”a öncelik vermek maksadıyla, insan 

kaynaklarına gerçekleĢtirilen yatırımı artırma amaçlanmaktadır.  

 Öğrenmeyi değerlendirme.Bilhassa resmi olmayan, gayri resmi 

öğrenmeye olan katılım ve elde edilen neticelerden yararlanılarak yeni 

yollar geliĢtirmek amaçlanmaktadır.Bu doğrultuda nitelikler, diploma ve 

sertifika, iĢgücü pazarında iĢverenler için önemli referanslardır.  

 Eğitim ve öğrenmede yenilik.Hayat boyu ve hayat geniĢliğinde 

öğrenmeyi devam ettirmek maksadıyla etkili öğrenme ve eğitim metotları 

ortaya koymak amaçlanmaktadır.Eğiticiler veya öğretmenler bu hususta 

rehber, danıĢman kimliğiyle gerekli desteği sağlamalıdır.  

 Rehberlik ve danışmanlığın tekrar düşünülmesi.Kaliteli bilgiyi elde 

edebilmek üzere, öğrenme olanaklarından bütün bireylerin basit bir 

Ģekilde faydalanabilmesi amaçlanmaktadır.Rehberlik bu konuda, 

herkesin her ihtiyaç duyduğunda faydalanabileceği bir hizmet özelliğine 

sahip olmalıdır. 

 Öğrenmeyi evlere mümkün olduğunca yakın hale getirmek.Öğrenmeye 

hevesli bireylere hayat boyu öğrenme olanaklarını mümkün olduğunca 

yakın lokasyonlarda sunmak ve uygun koĢullar mevcut olması 

durumunda iletiĢim ve bilgi teknolojileri ile desteklemek 

amaçlanmaktadır. Bu olanak, öğrenmeyi ev veya okulların yanında 

otobüs durakları, sağlık merkezleri, müze, kütüphane, alıĢveriĢ 

merkezleri, ibadet yerleri, köy konakları benzeri ortamlarda da 

gerçekleĢtirebilmeyi amaçlamaktadır. 
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2.1.5 Bireylerin hayat boyu öğrenme gereksinimleri 

Bireyin potansiyelini ve yeterliliklerini hayatı boyunca geliĢtiren daimi bir süreç 

durumundaki hayat boyu öğrenme, kiĢinin merak ve ilgilerinin diri kalmasını ve 

daha önce sahip olmadığı bilgileri  öğrenmeye hevesli olmasını sağlar. Bu 

sayede bireyin iĢ dünyasında ve toplumda ortaya çıkan yeniliklere ayak 

uydurması sağlanarak, hayatın her safhasında etkin olması mümkün olmaktadır 

(AkkuĢ 2008: 33). 

Hayat, daimi bir öğrenim sürecidir; fakat her birey, sosyal ve teknik değiĢime 

uyum sağlayabilmek, kendi çevresi ile alakalı (yaĢlılık, iĢ durumu, ana-baba 

olma, evlenme benzeri) gerçekleĢen değiĢiklikler kapsamında hazır olabilmek 

ve kiĢisel geliĢimi açısından yeteneklerinin tamamını harekete geçirebilmek 

maksadıyla amaçlı, sürekli ve ardıĢık bir öğrenim elde edebilmesi kapsamında 

sağlanacak fırsatlara gereksinim duyar. Hayat boyunca eğitimin içeriğinde 

kasıtlı öğrenme yaĢantıları ile birlikte rastgele öğrenme yaĢantıları da yer 

almaktadır (Güleç vd., 2012: 40). 

Hayat boyu eğitimle alakalı olarak yeni ortaya çıkan durum; hayatın bütün 

alanlarında gerçekleĢen bu tarz eğitim faaliyetlerinde sistematik bir bütünlük 

ortaya koyma fikridir. Söz konusu durum, bilhassa aĢırı düzeyde bilgi 

bombardımanı neticesinde daralmaya yol açan ve eğitim adına olanakların üst 

seviyede olduğu hallerde mecburidir (Kurt 2000: 55) 

2.1.6 Hayat boyu öğrenmenin geliĢimi 

Hayat boyu öğrenme kavramının günümüzde yaygın olarak kullanılmasına 

rağmen geçmiĢi 1920‟lere dek götürülebilir. Lindeman, Dewey ve Yeaxle gibi 

araĢtırmacılar eğitimin devamlılığının ve hayat boyu süren bir olgu olduğunun 

üstünde durarak, hayat boyu öğrenme kavramının günümüzde kullanılmakta 

olan ilk düĢünsel temelini meydana getirmiĢlerdir (Ayhan 2005: 2).  

Sanayi toplumlarındaki eğitim algısının ana iskeletini meydana getiren örgün 

eğitim sistemleri, bilhassa 2. Dünya savaĢının ardından, süratli bir Ģekilde 

yükseliĢ göstermiĢtir. Sanayi üretimi kapsamında ihtiyaç duyulan donanım ve 

iĢgücü gereksinimine cevap vermek üzere en ideal sistem Ģeklinde kabul edilen 

örgün eğitim sistemlerinin, 1960‟lı yılları takiben iletiĢim ve bilgi teknolojileri 
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alanında gerçekleĢen ilerlemeler ve Dünya genelindeki ekonomik ve siyasi 

değiĢmelerle paralel biçimde ortaya çıkan yeni gereksinimlerin giderilmesi 

kapsamında yetersiz olduğu görüĢü, eğitimin spesifik yaĢ aralıklarıyla 

kısıtlandırılamayacağı algısını kuvvetlendirmiĢtir (Kaya 2014: 95).  

Hayat boyu öğrenme olgusu, 1970‟li yıllardan itibaren, uluslararası bir konu 

Ģeklinde ele alınmaya baĢlanmıĢtır. OECD, UNESCO ve Avrupa Konseyi 

benzeri uluslararası kuruluĢlar, hayat boyu öğrenme kavramını incelemeye 

değer görerek bu konuyla ilgili raporlar hazırlamıĢlardır. Bahse konu dönemde 

OECD'ninhazırladığıRecurrentEducation: AStrategyforLifelong Learning 

(OECD, 1973), Avrupa Konseyi'ninhazırladığıPermanentEducation(Titz 1995: 

43) ve UNESCO'nunhazırladığıLearning to Be: the World of 

EducationTodayandTomorrow (UNESCO, 1972)adlı dokümanlar, hayat boyu 

öğrenmenin geliĢimi ve müteakip hayat boyu öğrenme stratejilerinin ortaya 

konması bakımından önemli bir adım Ģeklinde kabul görmüĢtür. Hayat boyu 

öğrenme kavramı söz konusu dönemde içerik bakımından, çoğunlukla sosyo -

kültürel amaçlar ve insancıl yaklaĢımlarla ĢekillendirilmiĢtir.  

1970‟li yılların ortalarından 1990‟lı yılların ilk zamanlarına dek, tüm dünyayı 

saran ve sarsan ekonomik krizler, ekonomi üzerindeki dikkatlerin artıĢ 

göstermesine neden olmuĢ, dolayısıyla da hayat boyu öğrenmeye ulusal ve 

uluslararası seviyede gösterilen ilgi azalmıĢ ve 1970‟li yılların ilk 

dönemlerindeki hayat boyu öğrenme anlayıĢı doğrultusunda ortaya  çıkan 

insancıl ideallerden uzaklaĢılarak, dünya genelinde ekonominin en önemli unsur 

olarak yer aldığı bir bakıĢ açısı yaygınlaĢmıĢtır (Dehmel 2006: 50).  

1990‟lı yılların ilk dönemlerinde hayat boyu öğrenme kavramı ulusal ve 

uluslararası arenada tekrar ilgi odağı haline gelmeye baĢlamıĢtır. Bilhassa, 

küresel bölgesel oluĢumların en önemlisi durumundaki Avrupa Birliği 

tarafından, hayat boyu öğrenme, birliğe üye ve aday ülkelerin tamamı için bir 

hedef Ģeklinde kabul edilmiĢtir. Hayat boyu öğrenme stratejiler i ve eylem 

planları 1994 'tayayıma giren„GeliĢme, Rekabet ve ĠĢlendirme‟ konulu Beyaz 

Kitap ve 1995 'teyayıma giren „Öğretim ve Öğrenme: Öğrenme Toplumuna 

Doğru‟ konulu ikinci „Beyaz Kitap‟ilebasılı hale getirilmiĢtir (Kaya 2014: 96).  
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Avrupa Birliği eğitim politikaları kapsamında „benimsenen bir motto‟ (Dehmel, 

2006: 49) olarak kabul görmeye baĢlayan hayat boyu öğrenme, 1996 senesinin 

“Hayat Boyu Öğrenme Avrupa Yılı” olarak duyurulmasıyla birlikte farklı bir 

evreye geçiĢ yapmıĢtır. 

Hayat boyu öğrenme, 2000 yılında Lizbon‟da tertiplenen Avrupa Birliği Konsey 

toplantısı neticesinde, bilgi temelli toplum ve bilgi temelli ekonomi hedefini 

gerçekleĢtirmenin anahtarı Ģeklinde kabul görmüĢ (Commission Of 

TheEuropean Communities 2000:3) ve toplantı kapsamında üye ülkelerin bu 

hususta çalıĢmalar gerçekleĢtirmeleri kararlaĢtırılmıĢtır. Söz konusu kararın 

ardından Eylül 'de, „Hayat Boyu Öğrenme Bildirisi‟ (A Memorandum on 

Lifelong Learning) yayıma girmiĢtir. Hayat boyu öğrenmeyi harekete çevirmek 

üzere, bildiri kapsamında aĢağıda belirtilen altı anahtar ilke ortaya konmuĢtur 

(Commission Of TheEuropean Communities 2000:10-18): 

 Ġnsan kaynakları için daha çok yatırım gerçekleĢtirmek,  

 Bütün bireylere yeni temel beceriler edindirmek, 

 Öğrenme ve öğretmede yenilikçi anlayıĢlar, 

 DanıĢma ve rehberliği tekrar düĢünmek, 

 Öğrenmeyi eve daha yakın olarak gerçekleĢtirmek, 

 Öğrenmeye değer vermek. 

2007-2013 yılları arasında Avrupa Birliği Komisyonu'nun desteğiyle sürdürülen 

hayat boyu öğrenme programı (Lifelong Learning Programme) doğrultusunda 

değiĢik hibe olanakları sunulmuĢtur. Yüksek öğretim kurumlarını, ilk ve orta 

dereceli okulları, yetiĢkin eğitimini ve mesleki eğitimi ihtiva eden (Comenius, 

Erasmus, Leonardo da Vinci ve Grundtvig) program 2014'te tamamlanmıĢ, 

müteakiben 2014-2020 senelerini kapsayacak biçimde Erasmus+ ismiyle tekrar 

yürürlüğe sokulmuĢtur (Karaman 2016: 1138). 

Avrupa Komisyonu 2010 yılında çıkarmıĢ olduğu 2020 strateji belgesinde hayat 

boyu öğrenme ile iliĢkili olarak 2020 yılına kadar, 16 milyon daha fazla iĢ 

yüksek vasıflar gerektireceği, düĢük vasıflara olan talep ise 12 milyon iĢ 

azalacağı ifade edilmiĢtir. Buna bağlı olarak bahse konu dokümanda daha uzun 
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çalıĢma ömürleri elde etmek, yaĢam boyu yeni beceriler edinme ve geliĢtirme 

açısından hayat boyu öğrenme yoluyla Avrupa‟da yeni beceri ve mesleklerin 

kazandırılması tavsiye edilmiĢtir (EC, 2010). 

2.1.7 Hayat boyu öğrenme yeterlilikleri alt boyutları 

AB tarafından, hayat boyu öğrenme doğrultusunda anahtar yeterlilikler 

çerçevesi ortaya konmuĢtur. KüreselleĢmenin günden güne arttığı dünyada, 

ekonomik kabiliyetlerin kazandırılması ve ekonomik açıdan rekabetin 

sürdürülmesi, istihdam, sosyal katılım ve kiĢisel geliĢim bakımından önem arz 

eden yeterliklerdir (MEB, 2014):  

 Kültürel bilinç ve ifade, 

 GiriĢim ve giriĢimcilik anlayıĢı,  

 Öğrenmeyi öğrenme,  

 Dijital yetkinlik,  

 BeĢeri ve sosyal yetkinlikler,  

 Yabancı dillerde iletiĢim,  

 Ana dilde iletiĢim, 

 Fen ve teknolojide temel yetkinlikler ile matematiksel yetkinlik.  

2.1.7.1 Anadilde iletiĢim yeterliği 

Anadilde iletiĢim, Avrupa Birliği ana yeterlik alanlarından ilki olup, duygu, 

düĢünce ve gerçekleri yazılı ve sözlü Ģekilde yorumlama, ortaya koyma ve dil 

aracılığıyla bütün kültürel ve toplumsal ortamlarda uygun biçimde etkileĢim 

gerçekleĢtirme Ģeklinde ifade edilmektedir (Avrupa Komisyonu, 2007). 

Anlayarak okuma, sözlü ve yazılı iletiĢim tesis etme, hayat boyu öğrenme 

kapsamındaki önemli becerilerdendir (Erdamar,2011: 219-237). 

2.1.7.2 Yabancı dilde iletiĢim yeterliği 

Yabancı diller vasıtasıyla iletiĢim kurma doğrultusunda, kültürlerarası anlayıĢ, 

müzakere ve uzlaĢma benzeri becerilere de ihtiyaç duyulur. Bireyin yeterlik 

seviyesi, değiĢik diller ve geçmiĢ yaĢamının yanında, gereksinim, çevre ve 
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ilgileri ile de iliĢkili olarak değiĢkenlik arz etmektedir (Avrupa Komisyonu, 

2007). Ġçinde bulunduğumuz çağda ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal, teknik 

ve bilim alanlarındakine benzer Ģekilde enformasyon teknolojisi alanında da 

yoğun hale gelen uluslararası iliĢkiler, yabancı dilin yazılı ve sözlü iletiĢim 

aracı Ģeklinde öğrenilmesi doğrultusundaki ihtiyaç ve isteklerin çoğalmasına 

katkıda bulunmuĢtur (AktaĢ, 2005: 89-100). Modern yabancı dil öğretimi 

kapsamında söz konusu becerilerin bir bütün Ģeklinde değerlendirilip 

kavratılması ve birinin ötekine tercih edilmemesi anlayıĢı ön plana çıkmaktadır. 

Bilhassa günümüzde çok büyük bir hızla geliĢim gösteren kitle ulaĢım ve 

iletiĢim araçları, kiĢiler arası iliĢkilere toplumsal ve bireysel seviyede etki 

ederek yabancı dil öğretimi konusunda bu Ģekilde bir anlayıĢın gündeme 

gelmesini sağlamıĢtır (AktaĢ, 2005: 89-100). 

2.1.7.3 Matematiksel ve bilim ve teknolojide temel yeterlilikler 

Teknoloji ve bilimde gerçekleĢen süratli geliĢmelerle birlikte, bilginin 

katlanarak çoğaldığı ve sürekli olarak yoğun biçimde geliĢtiği bir çağda 

bulunmaktayız. Matematik, kalkınmayı hedefleyen toplumların geleceğinde ve 

içinde bulunduğumuz bilgi çağında belirleyici bir role sahiptir. Matema tikten 

hâlihazırda, uygulama sahalarının çok geniĢ olmasından dolayı, bütün bilimler 

için vazgeçilmez bir kaynak Ģeklinde faydalanılmaktadır. Günümüzde 

matematikten yararlanılmayan bilimsel alan neredeyse yoktur denilebilir 

(Çoban, 2002). Kendisi baĢlı baĢına sistem durumundaki matematik, bağıntı ve 

yapılardan meydana gelmekte olup, bu bağıntı ve yapıların meydana getirdiği 

ardıĢık soyutlamalar ile genelleme süreçlerini kapsayan soyut bir kavram 

özelliğindedir. Matematik, soyut kavramların kavranmasının kolay olmaması 

nedeniyle, öğrenciler tarafından zor algılanmaktadır. Dolayısıyla, çağımızda 

matematik öğretim usullerinin irdelenmesi, öncelikli olarak odaklanılmasına 

ihtiyaç duyulan bir konu durumundadır (Alakoç, 2003: 43-49). 

2.1.7.4 Dijital yeterlikler 

Dijital yeterlik; iletiĢim, eğlence ve iĢ maksadıyla bilgi toplumu 

teknolojilerinden kritik ve güvenli Ģekilde faydalanılmasını ihtiva eden beceri, 
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bilgi ve tutumların, bir birleĢimi olarak ifade edilmektedir (Cumaoğlu, CoĢkun 

ve Seçkin, 2013: 1259-1272).  

Hayat boyu öğrenen olmak adına; temel seviyede dijital, bilgisayar, internet, 

teknoloji, medya ve enformasyon okuryazarlığı benzeri, güncel okuryazarlıklara 

sahip olunmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2007). Günümüz 

“Bilgi Çağı”nda; geliĢen ve değiĢen teknoloji bilim, internet, bilgisayarlar ve 

internet teknolojileri gibi yeni kavramlar ortaya çıkarmıĢtır. Söz konusu yeni 

kavramlar, öğretim gereksinimlerinde de önemli değiĢimlerin gerçekleĢmesini 

sağlamıĢtır. “Hayat boyu öğrenme” kavramı mesleki geliĢimle birlikte, kiĢisel 

geliĢim doğrultusunda da gün geçtikçe daha yaygın hale gelmekte ve bu nedenle 

“devamlı öğretim” arzusunu artırmaktadır (Alakoç, 2003: 43-49). 

2.1.7.5 Öğrenmeyi öğrenme yeterliği 

Bilgiye eriĢim hızının yüksek ve bilgi miktarının oldukça fazla olması, 

beraberinde öğrencilere bu bilgileri hangi yöntemle öğreteceğiz problemini 

ortaya çıkarmıĢ ve netice olarak öğrencinin tüm bu bilgileri bilmesinden ziyade, 

bunları nereden ne Ģekilde bulabileceği ve kendi hayatına ne Ģekilde tatbik 

edeceğini öğretmek ön plana çıkmıĢtır. Bu doğrultuda bilgiyi hayata tatbik etme 

ve ihtiyaç duyulduğunda eldeki bilgilerden farklı bilgilere eriĢebilme kabiliyeti, 

bilgiden daha anlamlı bir durum olma özelliği kazanmıĢtır. Öğrenmeyi öğrenme 

bu sebepten ötürü oldukça büyük önem arz etmektedir (Meydan, 2010: 149-

157). 

Öğrenmeyi öğrenme yöntemleri aĢağıdaki gibi ifade edilebilir:  

 Bilgiyi plânlama, karar alma ve problem çözme için kullanma,  

 DeğiĢik kaynaklardan bilgiye eriĢme, 

 Bilgisayarı bilgiye ulaĢılması maksadıyla faydalanılan bir araç olarak 

algılama  

 Bilgiyi günlük yaĢamda kullanma (Çolakoğlu, 2002: 55-156). 

2.1.7.6 Sosyal ve vatandaĢlık yeterlikleri 

VatandaĢlığa ait yeterlikler ile kültürlerarası, kiĢilerarası ve sosyal yeterlik, 

bireylerin bilhassa gün geçtikçe değiĢik bir yapıya bürünen toplumlarda çalıĢma 
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yaĢamına ve sosyal yaĢama yapıcı ve etkili Ģekilde dâhil olmalarına olanak 

sunacak; ihtiyaç duyulduğunda çatıĢmayı sonlandıracak niteliklerle donatan 

bütün davranıĢ Ģekillerini ihtiva eder. VatandaĢlığa ait yeterlik ise, insanları, 

siyasal ve toplumsal yapı ve kavramlarla alakalı demokratik, bilgi ve aktif 

katılım kararlılığı ile siyasi yaĢama bütünüyle dâhil olmaları doğrultusunda 

donanımlı hale getirir (Avrupa Komisyonu, 2007). Sosyal yeterlik, kiĢinin 

sosyal bir görevde sergilediği performansın, spesifik bir ölçüt grubuna istinaden 

uygun olup olmadığının değerlendirilmesinin neticesidir (Bacanlı,  1999). 

2.1.7.7 Ġnisiyatif alma ve giriĢimcilik yeterliği 

GiriĢimcilik esasında, psikolojik, ekonomik ve sosyo demografik etkenlerin 

mütekabil biçimde etki ettikleri bir bileĢik Ģeklinde ifade edilmektedir. 

Kuramsal analizler, giriĢimcilikle alakalı değiĢik kriterler, ülke ve dönemlere 

istinaden ne denli farklılaĢırsa farklılaĢsın, giriĢimci karakterin meydana 

gelmesi aĢamasında, psikolojik, sosyolojik ve ekonomik etkenlerin değiĢik 

ağırlıklarda da olsa etkileyiciliği hususunda görüĢ birliğine varmıĢlardır 

(Arslan, 2011: 1-11).  

GiriĢimcilik tanımlarının neredeyse tamamında akademisyenlerin görüĢ 

birliğine vardığı konu; giriĢimcilerin gösterdikleri davranıĢ Ģekilleridir. 

Üzerinde mutabakata varılan davranıĢlar (1) inisiyatif alma, (2) koĢulları ve 

kaynakları faydalanılabilir değerlere çeviren ekonomik ve sosyal alanlarda 

düzenlemeler gerçekleĢtirme, (3) baĢarısızlık ve riski kabul etme Ģeklinde ifade 

edilebilir (Yörük ve Ağca, 2006: 155-173). Knapper, yaĢam boyu öğrenmenin 

bilginin aktarılmasındansa bireylerin inisiyatif alma ve özdenetim yeterlikleri 

ile iliĢkili olduğunu öne sürmektedir (KarakuĢ, 2013: 26-35). 

2.1.7.8 Kültürel farkındalık ve anlatım yeterliği 

Avrupa Birliği ana yeterlik sahaları arasında yer alan kültürel ifade, görsel 

sanatlar, edebiyat, sahne sanatları ve müziği de kapsayan kitle iletiĢim araçları 

vasıtasıyla, duyguların, tecrübe ve düĢüncelerin yaratıcı Ģekilde ortaya 

konmasının önemini takdir etme biçiminde ifade edilmiĢtir (Avrupa Komisyonu, 

2007). Kültürel bilgi, Avrupa kültürel mirası, ulusal ve yerel  kültürel miras ile 

bunların dünya genelindeki yerini ihtiva eder. Kültürel bilgi estetik faktörün 
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gündelik yaĢamda ifade ettiği önemi ve onları muhafaza etme ihtiyacını 

hissettirir. Takdir etme hissi, kiĢinin değiĢik materyaller vasıtasıyla kendi 

kapasitesinden faydalanarak kendini dıĢa vurmakla birlikte, sanatsal performans 

ve iĢlerden de haz duyma halidir. Kültürel anlatım ya da dıĢavurum, yaratıcı 

kabiliyetlerin geliĢim göstermesi hususunda temel dayanak noktasıdır. Kültürel 

hayata dahil olma ve sanatsal anlamda kendini dıĢa vurma, estetik kapasite ve 

yaratıcılığı arttırmak üzere olumlu ve arzulu yaklaĢımı da ihtiva etmektedir 

(Alpan ve DurdubaĢoğlu, 2013: 55-68). 

2.2 Türkiye’de ve Diğer Bazı Ülkelerde Hayat Boyu Öğrenme 

ÇalıĢmanın bu kısmın Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD‟de hayat boyu öğrenme 

konusunda yapılmıĢ olan uygulamalar açıklanacaktır. 

2.2.1 Türkiye’de hayat boyu öğrenme 

ÇalıĢmanın bu bölümünde ülkemizde hayat boyu öğrenmeye yönelik icra edilen 

faaliyetler ve öne çıkan kurumlar açıklanacaktır.  

2.2.1.1 Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü 

Hayat boyu öğrenme kurumu, örgütlenmesini ülkemizdeki diğer kamu 

kurumlarına benzer Ģekilde taĢra ve merkez teĢkilatı olarak gerçekleĢtirmiĢtir. 

Hayat boyu öğrenme ile alakalı politika ve programları ortaya koyan ve 

uygulanmasını sağlayan merkez örgütü Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğüdür. Mesleki Eğitim Merkezleri ve Halk Eğitimi Merkezleri ise taĢra 

teĢkilatını oluĢturmaktadır. ġekil 1‟de, Milli Eğitim Bakanlığı “Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğü” teĢkilat Ģeması belirtilmiĢtir.  

14 Eylül 2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 652 sayılı Millî 

Eğitim Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile yeniden 

örgütlenen Milli Eğitim Bakanlığında, Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğünün sorumlulukları aĢağıdaki gibi ifade edilmiĢtir: 

 Zorunlu eğitim haricinde, öğretim ve eğitimi yaĢam boyu sürecek 

biçimde yaygın hale getirmek maksadıyla stratejiler belirlemek, bu 

stratejileri yürürlüğe koymak, takip etmek ve değerlendirmek.  
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ġekil 2.1:Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü” merkez örgütü teĢkilat Ģeması 

Kaynak: MEB (2019) 

 Yaygın eğitim ve öğretim aracılığıyla açık öğretim faaliyetlerini 

sürdürmek. 

 Örgün eğitim sisteminden faydalanmamıĢ, eğitimini bir kademede 

sonlandırmıĢ ya da baĢarıyla tamamlamıĢ bireylere yaygın eğitim 

aracılığıyla genel ya da teknik ve meslekî öğretim alanlarında eğitim ve 

öğretim hizmeti sağlamak. 

 Yaygın eğitim ve öğretim kurum ve okullarının ders kitaplarını, eğitim 

araç-gereçlerini, eğitim- öğretim programlarını hazırlamak ya da 

hazırlatmak, Talim ve Terbiye Kuruluna arz etmek. 

 Yaygın özel öğretim kurumlarına iliĢkin faaliyetleri sürdürmek.  

G
en
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Eğitim Politikaları Daire 
BaĢkanı 

Sosyal, Kültürel Eğitimler ve 
Faaliyetler Daire BaĢkanı 

Ġzleme ve Değerlendirme 
Daire BaĢkanı 

Sosyal Ortaklar ve Projeler 
Daire BaĢkanı 

Açık Öğretim Daire BaĢkanı 

Göç ve Acil Durum Eğitim 
Daire BaĢkanı 

Daire BaĢkanı 

Özel Büro Daire BaĢkanı 
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 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa istinaden usta, 

kalfa, çırak ve aday çırakların meslekî ve genel eğitimlerini 

gerçekleĢtirmek.  

 Bakanlıkça tevdi edilen benzeri görevleri ifa etmek. 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü‟nün baĢında bir Genel Müdür 

bulunmaktadır. Genel Müdür altında 6 tane grup baĢkanı görevlidir. Grup 

baĢkanlarının altında eğitim uzmanları memurlar ve Ģefler vardır. Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğü organizasyonunda yer alan grup baĢkanlıklarının 

adları ve görevleri kısaca aĢağıdaki gibi ifade edilebilir (HBOGM, t.y.):  

 Eğitim Politikaları ve Programları Grup BaĢkanlığı:  Hayat boyu öğrenme 

amacı kapsamında programlar belirlemek, eğitim ve kurslar 

tertiplenmesini sağlamak, hayat boyu öğrenme kapsamında uygun 

ortamların teĢkil edilmesini sağlamak, informel öğrenmeyi geliĢtirmek ve 

desteklemek, hayat boyu öğrenmeye iliĢkin eğitim kurumlarının açılıĢ ve 

kapanıĢı, çalıĢma standartları ile alakalı etkinlikleri sürdürmek. 

 Yaygın Mesleki Eğitim Grup baĢkanlığı: Kalfalık, çıraklık ve ustalık 

eğitimi iĢ ve iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesini takip etmek, istihdama 

yönelik mesleki kurslar organize etmek, mesleki kuruluĢlarla iĢbirliği 

gerçekleĢtirmek.  

 Sosyal ve Kültürel Eğitimler Ve Faaliyetler Grup BaĢkanlığı;Her yaĢ 

grubundan bireyler için sosyo-kültürel etkinlik ve eğitimler organize 

etmek, serbest vakitlerini değerlendirici hobi ve beceri kursları 

tertiplenmesini sağlamak. 

 Açık Öğretim Grup BaĢkanlığı; Açık öğretim okullarından yararlanan 

öğrencilere iliĢkin kayıt, nakil ve mezuniyet benzeri iĢ ve iĢlemlerinin 

takibini, öğrencilerin kullanacakları kitaplarının basım ve dağıtım 

iĢlemlerini gerçekleĢtirmek.  

 Sosyal Ortaklar Ve Projeler Grup BaĢkanlığı; Hayat boyu öğrenme 

alanında sivil toplum kuruluĢlarıyla, iĢ dünyasının temsilcileriyle, meslek 

odalarıyla, uluslararası ve ulusal oluĢumlarla iĢbirliği gerçekleĢtirmek, 
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eğitimle alakalı müĢterek projeler tasarlamak ve yürürlüğe koymak, 

hayat boyu öğrenme konusunda diğer kurum ve kuruluĢlar tarafından 

gerçekleĢtirilen çalıĢma ve projelerini takip etmek, Mesleki Yeterlilik 

Kurumu ile iĢbirliği gerçekleĢtirmek.  

 Ġzleme Ve Değerlendirme Grup BaĢkanlığı;  Yurtiçi ve yurt dıĢı eğitim ve 

öğretim etkinliklerini, programların etkinliğini, materyal kullanımını, 

öğrenci baĢarısını takip etmek ve değerlendirmeler yapmak.  

2.2.1.2 Mesleki eğitim merkezi 

Mesleki eğitim merkezlerinin en önemli görevi, Ġlk ve Orta Okulu bitirmeyi 

müteakip açık liseye kayıt yaptırmıĢ, gerçek iĢ ortamında bilfiil çalıĢarak 

meslek edinmek niyetindeki 14 yaĢını doldurmuĢ bireylerin uygulamalı ve 

teorik eğitimlerinin, bir programa istinaden sürdürülmesini sağlayarak, bahse 

konu bireyleri ülkenin gereksinim duyduğu iĢ gücünü etkin bir Ģekilde kullanan 

bireylere dönüĢtürmektir. Mesleki Eğitim Merkezleri hedef kitlesi ortaokulu 

tamamlamıĢ ve 14 yaĢını doldurmuĢ, değiĢik nedenlerle örgün lisede eğitimini 

sürdürmeyip açık liseye kayıt olarak, çıraklık sistemi kapsamında bir meslek 

edinmek ve geleceğini inĢa etmek niyetindeki gençler olan yaygın eğitim 

kurumlarıdır. Ülkemizde 333 adet Mesleki Eğitim Merkezi bulunmaktadır ve 

bahse konu merkezlerde öğrencilere mesleğe yönelik teorik eğitimler 

verilmekte; müteakiben usta eğiticiler nezaretinde uygulama eğitimleri (staj) ise 

iĢyerlerinde gerçekleĢtirilmektedir. 2012 yılından sonra Halk Eğitimi 

Merkezlerine benzer Ģekilde Mesleki Eğitim Merkezleri de mesleki, okuma -

yazma ve sosyal kültürel kurslar tertipleyebilme hakkı elde etmiĢlerdir 

(Dolanbay 2014: 34). 

2.2.1.3 Turizm eğitim merkezleri (TUREM) 

265 sayılı “Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu”nun 8 ve 26 ncı maddeleri 

doğrultusunda turizm sektörünün değiĢik sahalarında gereksinim duyulan 

çalıĢanlara kendi alanlarında formasyon edindirmek ve geliĢtirmek, seminer ve 

kurslar aracılığıyla Turizm ve Tanıtma Bakanlığı personeline de hizmet içi 

eğitimi sağlamak üzere Bakanlık, uygun olduğunu değerlendirdiği 

lokasyonlarda Turizm Eğitimi Merkezi (TUREM)açar (265 sayılı kanun, 1963).  
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03.02.2006 tarih ve 26069 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

5450 sayılı “Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim 

Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında Turizm 

Eğitim Merkezleri Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiĢtir. TUREM‟lerde 

açılacak kurslar aĢağıda belirtilmiĢtir (5450 sayılı kanun, 2006).  

 Hizmet içi eğitim kursları, 

 Yeme-içme ve konaklama iĢletmeleri personeli yetiĢtirmek üzere temel 

eğitim kursları, 

 Mihmandarlık seminerleri, meslek monitörleri seminerleri, 

 Profesyonel turist rehberliği kursları, 

 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı‟nca uygun bulunacak diğer konferans, 

seminer ve kurslar, 

 Enformasyon memurluğu kursları. 

2.2.1.4 Halk eğitim merkezleri (HEM) 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren “millet mektepleri”, “halk evleri”, “halk 

dershaneleri”, “halk mektepleri” benzeri oluĢumlar vasıtasıyla halk eğitimi 

yoğun bir biçimde sürdürülmüĢtür. Halk eğitimi konusu üzerinde Kalkınma 

planlarında ve Milli Eğitim ġuralarında önemle durulmuĢ, 1951 senesinde 

temelleri atılan Halk Eğitimi Merkezlerinin (HEM) kurumsal anlamda ilk 

oluĢumu1952'de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'na bağlı olarak faaliyete 

geçirilen Halk Eğitimi Büroları ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Müteakiben 1953'de köy 

ve kasabalarda Halk Eğitimi Odaları faaliyete geçirilmiĢtir (Kılıç, 1981: 

89,Kurt, 2000: 44). Bakanlıkça1956 yılında UNESCO‟dan bir uzman 

getirtilerek konu hakkında bir rapor hazırlatılmıĢ, rapor kapsamında MEB 

bünyesinde bir halk eğitimi teĢkilatı organize edilmesi ve teĢkilat vasıtas ıyla 

ülke çapında halk eğitimi hizmetlerinin gerçekleĢtirilmesi ihtiyacının önemi 

vurgulanmıĢtır. Bu kapsamda1932 yılında kurulmayı müteakip 1951 yılında 

kapatılan Halkevlerine tahsis edilmiĢ binalarda Halk Eğitimi Merkezleri 

faaliyete geçirilmiĢtir (Okçabol 1996: 58). 
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Halk eğitimi, yaygın eğitim veya yetiĢkin eğitimi örgün eğitimden 

yararlanamayan, bu eğitimi bir kademesinden terk eden ya da örgün eğitimi 

baĢarıyla tamamlayan yetiĢkinlerin, beceri ve bilgi düzeyini artırmayı, meslek 

edinmelerini ya da mesleki açıdan ilerlemelerini hedefleyen bir eğitim tipidir 

(Kurt 2000: 8). Ġçinde bulunduğumuz bilgi çağında bireylerin gereksinimleri ve 

gelecek beklentileri farklılık arz ettiğinden, bu bireylere uygun nitelikte eğitim 

planlanması kolay değildir. Çünkü çok süratli bir değiĢimin mevcut olduğu bilgi 

çağında geleceğin ne Ģekilde ihtiyaçlar doğuracağı tahmin edilememektedir.  

Söz konusu ihtiyaçlar günümüzde fark edilememekte veya iyice belirginleĢmeyi 

müteakip ancak fark edilmektedir. Bu ihtiyaçların ülke çapında  tespit edilmesi, 

planlanması ve yürütülmesi maksadıyla merkezi bir örgüte gereksinim 

duyulmaktadır. Bu görev ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı bağlısı olarak 

faaliyetlerini sürdüren Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından ifa 

edilmektedir. Bahse konu görev yerel seviyede ise Halk Eğitimi Merkezlerince 

ifa edilmektedir (Celep, 2003: 59).  

2.2.1.5 OlgunlaĢtırma enstitüleri 

OlgunlaĢma enstitüleri, kültürel değerlerimiz, bilhassa da geleneksel 

sanatlarımız ve giyim kültürümüz konusunda araĢtırmalar gerçekleĢtiren , 

asıllarını muhafaza ederek yeni ürünler ortaya koyan, arĢivleyen ve yeni 

nesillere ileten, bunların ulusal ve uluslararası arenada tanıtımını gerçekleĢtiren, 

teknoloji alanındaki ilerlemeler doğrultusunda sektörde istihdam edilecek 

nitelikli personel yetiĢtiren, eğitim ve öğretimle birlikte tanıtım, pazarlama, 

üretim, tasarım ve araĢtırma safhalarının tamamında rol alan, direkt merkeze 

bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren hayat boyu öğrenme kurumlarıdır. 

OlgunlaĢma enstitülerinde; tanıtım ve pazarlama, tasarım ve üretim, araĢtırma 

ve eğitim-öğretim departmanları bulunmaktadır (MEB 2018). 

2.2.1.6 Ġstanbul büyükĢehir belediyesi hayat boyu öğrenme merkezi (ĠSMEK) 

ĠSMEK, 1996 yılında Ġstanbul halkının mesleki ve sanatsal bilgilerini 

geliĢtirmek, kent kültürü ve metropol de yaĢama konusunda donanımlarını 

artırmak, gelir elde etmelerine katkıda bulunmak, istihdam edilebilirliklerini 

artırmak, vb. amaçlarla kurulmuĢ, bir sosyal doku projesi olarak faaliyete 
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baĢlamıĢtır. Faaliyete baĢladığında 3 merkezde, 3 branĢta ve 141 öğrencisi olan 

kurum, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Ġstanbul genelinde 39 ilçeye 

ulaĢmıĢ,242 merkezde,307 branĢta, 752 farklı programla kurulduğu günden 

itibaren 2 milyon 600bini aĢan sayıda öğrenciye hizmet vermiĢtir. Birçok 

üniversitenin öğrenci sayısından daha fazla öğrenciye sahip olup Türkiye‟nin en 

büyük „‟Halk Üniversitesi‟‟ konumuna gelmiĢtir. 

2.2.2 Avrupa birliğinde hayat boyu öğrenme 

1949 yılında Avrupa vatandaĢlarında demokrasi temelli siyasal ve bireysel 

özgürlük bilinci meydana getirmek, bireylerin hayat standartlarını arttırıp, 

bunları ortak hukuk düzeninde muhafaza etmek maksadıyla Avrupa Konseyi 

kurulmuĢtur. Spor, gençlik sağlık, çevre, gençlik hareketleri, kültürel miras, 

eğitim,  sosyal dayanıĢma, hukuki iĢ birlik, medya ve insan haklarına iliĢkin 

konular konseyin çalıĢmaları kapsamına girmektedir (Tortop 2010: 22). 

MüĢterek bir amaç ve birlik üzerine inĢa edilen ve faaliyet gösteren Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey, geliĢen ve değiĢen Ģartlar doğrultusunda hayat boyu 

öğrenimin önemini kavramıĢ, dolayısıyla da istihdam oluĢturmaya dönük fırsat 

eĢitliğini gerçekleĢtirmek maksadıyla yaĢam boyu öğrenme faaliyetlerine ağırlık 

vermiĢtir. 

Hayat boyu öğrenme konusundaki farkındalık, ulusal ve uluslararası seviyede 

iyice belirgin hale gelmiĢtir. Hayat boyu öğrenmeyi, “beceri, bilgi ve yeterliliği 

geliştirmek maksadıyla belirli bir süreyle icra edilen eğitim faaliyetlerinin 

tamamı” Ģeklinde ifade eden Avrupa Birliği, üye ülkelerin ilerleme göstermesi 

ve aralarındaki iĢbirliğinin kuvvetlenmesi maksadıyla değiĢik alanlardaki eğitim 

projelerine destek sağlamaktadır (Turan 2005: 87). 

1990'lardan itibaren, Avrupa Birliği Ġstihdam Stratejisi kapsamında istihdamın 

geliĢmesi ve sosyal bütünleĢme kapsamında temel bir politika Ģeklinde 

benimsenen hayat boyu öğrenme, Avrupa Birliği Ġstihdam Stratejisi'nin önemli 

bir bileĢeni olmuĢtur. Avrupa Birliği istihdam konularının uzun vadeli ve 

kapsamlı biçimde planlandığı ve istihdama iliĢkin kritik kararların verildiği 

Lizbon Zirvesi'nde de, hayat boyu öğrenmenin üzerinde durulması gereken bir 

konu olduğu konusunda mutabakata varılmıĢtır (Göksan vd. 2009: 146).  
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1996 yılı, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun 2493/95 sayılı kararıyla 

"Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yılı" Ģeklinde ilan edilmiĢtir. Bahse konu durum, 

Avrupa Birliği'nde ekonomi, eğitim-öğretim alanlarında fırsat eĢitliğinin, sosyal 

ve kültürel beraberliğin sağlanması bakımından hayat boyu öğrenmenin 

öneminin kavranması neticesinde gerçekleĢmiĢtir. Hayat boyu öğrenme yılının 

ana hedefleri aĢağıdaki gibi ifade edilebilir (Göksan vd. 2009; Özdemir ve 

AkbaĢ, 2002; Gündoğan, 2003): 

 Eğitim etkinlikleri bütün bireylere açık olup, kadın ve erkeklere  olanak 

eĢitliği sağlamalıdır. 

 Eğitim etkinlikleri bireylerin hayat boyu öğrenme ve kendi kendine 

öğrenme kabiliyetlerini geliĢtirici özellikte olmalıdır. 

 Sürekli eğitim ve öğretim faaliyetleri cesaretlendirilerek, iĢ dünyası ve 

toplumun gereksinimleri kapsamında kalifiye personelin yetiĢeceği 

ortamlar oluĢturulmalıdır. 

 Hayat boyu öğrenme kiĢisel geliĢim bakımından büyük önem  arz 

ettiğinden kamuoyunda farkındalık oluĢturmak üzere bu hususta 

çalıĢmalar icra edilmelidir. 

 Bilhassa eğitim öğretimden hiç faydalanmamıĢ veya az faydalanmıĢ 

bireylere yönelik hayat boyu öğrenme etkinliklerinin sayısı artırılmalıdır.  

 ĠĢ dünyası ile eğitim-öğretim kurumları arasındaki iĢbirliği daha belirgin 

hale getirilmelidir. 

 Mesleki ve akademik nitelikler belirlenerek, ortak eğitim anlayıĢı 

hususunda mütekabil hareketlilik ve iĢ birliği artırılmalıdır.  

Bunun yanı sıra 2000 yılı Eylül ayında, Avrupa Ekonomi Bölgesi üyeleriyle, 

birliğe üye ve aday ülkeler arasında hayat boyu öğrenmeye iliĢkin bir anlaĢma 

özelliğinde olan Memorandum on Lifelong Learning (YaĢam Boyu Öğrenme 

Bildirisi) oluĢturulmuĢtur. Bildiri kapsamında hayat boyu öğrenmeye yönelik 

aĢağıda belirtilen altı anahtar mesaj ortaya konmuĢtur (Özdemir ve AkbaĢ, 

2002: 120-122): 
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 Bilgi toplumunu meydana getirmek maksadıyla insanlara ihtiyaç 

duyacakları kabiliyetleri kazandırmak ve bu kabiliyetleri zamanla 

uyumlu biçimde geliĢtirmek. 

 Ġnsan ve insan kaynakları için yapılan yatırımların miktarını arttırmak.  

 Hayat boyu öğrenmenin sürekliliği maksadıyla etkin metotlardan 

yararlanarak, bilhassa eğitim konusunda yeniliklere müracaat etmek.  

 Eğitimin kalite düzeyini yükseltmek maksadıyla yeni öğrenme 

yöntemleri ortaya koymak ya da mevcut olanları uygun Ģekilde 

düzenlemek. 

 Eğitim-öğretimde olanak eĢitliği sağlanması hususunda tüm Avrupa‟da 

tavsiye ve isteklerde bulunmak; bu sayede bütün bireylerin nitelikli 

bilgiye eriĢmesini sağlamak. 

 Bireylerin hayat boyu öğrenme olanaklarından kendi gereksinimleri 

doğrultusunda olabildiğince faydalanabilmesini sağlamaktır.  

Bahse konu altı anahtar mesajın içerdiği önemi vurgulamak üzere 2001 yılında 

“Making a European area of lifelong learning a reality” (YaĢam Boyu Öğrenme 

Gerçekliğinde Bir Avrupa Alanı Yapma) olarak adlandırılan bir eylem planı 

oluĢturulmuĢtur. Söz konusu planın, stratejik bir önemi vardır (Dehmell 2006: 

49). Avrupa Birliğinin hayat boyu öğrenme kapsamındaki çalıĢmalarında 

geliĢen ve değiĢen Ģartlar nedeniyle dinamik, rekabetçi ve temelinde bilgi olan 

bir iĢgücünün meydana geldiği; dolayısıyla da hayat boyu öğrenmenin çağdaĢ 

ve nitelikli bir hayat kapsamında anahtar bir rolü olduğunun altı çizilmiĢtir.  

2.2.3 ABD’de hayat boyu öğrenme 

YaĢlı nüfusu Amerika BirleĢik Devletleri‟nde büyük bir artıĢ içerisindedir. 65 

yaĢ üzeri nüfusun ABD nüfusu içerisindeki oranı 1900'lü yıllarda % 4 iken, 

2000‟li yıllara gelindiğinde bu oran nüfusun %12,4'ünden büyük kısmını 

oluĢturur duruma gelmiĢtir. Bahse konu oran 2015 yılı itibariyle %14 olarak 

belirlenmiĢtir. ABD toplumu da dünyanın diğer ülkelerindekine benzer Ģekilde 

yaĢlanmakta, bu durum da yetiĢkin eğitimi ve hayat boyu öğrenmenin gün 

geçtikçe önem kazanmasına neden olmaktadır. YaĢlı yetiĢkinlerin öz 
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yeterliklerini devam ettirmesine ve yaĢlanma ile mücadele etmelerine olanak 

sağlayan programlar, onlara hayat standartlarını muhafaza etmek üzere kaynak 

sağlayabilir ve yaĢlanma süreciyle alakalı yaĢamsal farklılıkları idare etmede 

onlara yardım edebilir (Rosenberg ve Young 2006: 83).  

ABD‟de, mevcut eğitim programları ile 60 yaĢ üzeri öğrencilerin ihtiyaçlarının 

örtüĢmemesi neticesinde ortaya çıkan problemleri gidermek maksadıyla, 

doğrudan söz konusu gruba özel programlar oluĢturulmaktadır ve bu programlar 

kısa sürecek, yoğun olmayacak biçimde tasarlanmaktadır. “Elder Hostel” 

Ģeklinde adlandırılan bu programlarda beysbol edebiyatından deniz ekolojisine, 

genetik mühendisliğinden mimariye varan çok çeĢitli konular ele alınmaktadır. 

GerçekleĢtirilen araĢtırmalar, bu derslerden en çok faydalananların 71-86 yaĢları 

arasındaki bazı “yaĢlı” öğrenciler olduğunu bulgulamıĢtır (Onur, 2011: 264).  

Lifelong Learning Institutes (YaĢlılar Üniversitesi) ABD‟de Osher Foundation 

(Osher Vakfı) tarafından faaliyete geçirilmiĢ olup, 1977'den beri 50 yaĢ  üzeri 

bireyler için hayat boyu öğrenme olanağı sağlamaktadır. Kurumda yaĢlılıkla 

alakalı; yaĢlı etkinlikleri (müze gezileri, evcil hayvanlar, sanat, resim, müzik, 

tiyatro), yaĢlı sağlığı, Alzheimer ve hafıza kaybı, yaĢlı desteği, evde yaĢlı 

bakımı, yaĢlı bakımı, yaĢlılık farkında lığı ve duyarlılığı, yaĢlı koruma, 

yaĢlıların istismarı ve korunma yolları benzeri programlar bulunmaktadır. Hayat 

boyu öğrenmeyi bu tarz programlarla yürürlüğe koymak, yaĢlı bireylerin sosyal 

koĢullarını daha iyi bir seviyeye getirmeye olanak sağlamakta ve onların aktif 

yaĢlanmalarına katkıda bulunmaktadır (Tam ve Boulton-Lewis 2012: 57-58; 

OLLI, 2017). 
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3.  ÖZNEL ĠYĠ OLUġ KAVRAMI 

ÇalıĢmanın bu bölümünde; öznel iyi oluĢ kavramı, öznel iyi oluĢu açıklayan 

kuramlar, demografik özellikler ve sosyal değiĢkenler açısından öznel iyi oluĢ 

ve ilgili araĢtırmalara yer verilmiĢtir. 

3.1 Öznel Ġyi OluĢ Kavramı 

Literatürde çok kez kullanılmasına rağmen, iyi oluĢ kavramına iliĢkin olarak 

üzerinde mutabakata varılmıĢ bir tanım bulunmamaktadır ve çoğunlukla 

bireylerin yaĢam kalitelerini belirtmek maksadıyla kullanılan geniĢ anlamlı bir 

kavramdır (Dodge vd., 2012: 222-235). YaĢam memnuniyeti, yaĢam kalitesi ve 

mutluluk, iyi oluĢu tanımlamak maksadıyla birbiri yerine 

kullanılmaktadır(Allin, 2007: 46). YaĢam kalitesi ve iyi oluĢ bu maksatla alt 

bölümlerde, kavramsal bakımdan araĢtırılmıĢ ve çalıĢmada faydalanılacak öznel 

iyi oluĢ kavramı tanımlanmıĢtır. 

Mutluluk, felsefeciler tarafından ele alınan konulardan olagelmiĢ, erdem ve 

mutlu yaĢam konularında birçok felsefi akım değiĢik ölçüt ve tanımlar 

belirlemiĢtir (Güven, 2008: 30). Mutluluk konusunu ele almanın geçmiĢi eski 

dönemlere dayanmaktadır. Antik çağlardan itibaren günümüze dek, “KiĢi nasıl 

mutlu hisseder? Mutluluğu ne Ģekilde yakalar?” sorusuna yanıt aranmıĢtır. 

Ġnsanlar bu doğrultuda, iyi bir hayat sürme adına neler olması gerektiğine dair 

fikirler ortaya koymuĢlardır. Bir kısım insanlar iyi bir yaĢam için ölçütün 

zenginlik olduğuna inanırken, baĢka bir kısım ise kiĢiler arası iliĢkilerin olumlu 

biçimde sürdürülmesini ölçüt olarak görmektedirler. Ġyi bir yaĢama dair 

ölçütlerin dıĢsal veya içsel kaynaklı olup olmadığı gözetilmeksizin, kiĢiler 

tarafından vurgulanan esasında “öznel iyi oluĢlarıdır (Eryılmaz, 2009,93).  

Psikoloji ile alakalı araĢtırmaların gündeme gelmesinden 1980‟lere dek, 

araĢtırmalar çoğunlukla anksiyete, depresyon benzeri negatif hislere 

yoğunlaĢmıĢtı. 1980‟den itibaren ise pozitif psikoloji alanında kaydedilen 
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ilerleme neticesinde“mutluluk”, “yaĢam doyumu” ve “öznel iyi oluĢ” benzeri 

konularda pek çok araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢtir (Myers ve Diener, 1995: 10).  

Ġyi oluĢ, psikoloji ve felsefe alanında değiĢik Ģekillerde ifade edilen geniĢ bir 

kavramdır. „Güzel hayat kavramı‟ ya da „mutluluk‟ son zamanlarda 

tartıĢmaların dıĢına taĢıp, gerçekleĢtirilen araĢtırmaların konusu haline gelmeye 

baĢlamıĢtır (Boysan, 2012: 117). 

Bireylerin mutluluğu ve iyi oluĢu hakkında gerçekleĢtirilen araĢtırmalarda, bu 

genel kavramlarla birlikte, olumlu duygulanım, yaĢam kalitesi, iyilik hali 

(wellness), psikolojik iyi oluĢ, yaĢam doyumu ve öznel iyi oluĢ benzeri farklı 

kavramlar üzerinde de durulmaktadır. Söz konusu kavramlar, anlamsal 

bakımdan birbirlerinin tam olarak aynı olmasa bile birbirleriyle yüksek oranda 

bağlantılıdırlar ve bireylerin mutluluğuna ve olumlu iĢlevselliğine katkıda 

bulunan koĢullarla ilgilenmeleri bakımından aynı noktada bir araya 

gelmektedirler (Dost, 2004: 14). 

Ġyi olma, psikolojinin geliĢim göstermeye baĢladığı zamanlarda, herhangi bir 

bozukluk veya sıkıntı olmaması neticesinde sağlıklı olma hali Ģeklinde bir 

hastalık modeli olarak değerlendirilmiĢtir (Park, 2004). Ancak son 

dönemlerdeki tanımlarıyla, öznel iyi oluĢ olumsuz faktörlerin yokluğundan 

ziyade olumlu faktörleri de ihtiva etmektedir. Hastalık veya sıkıntı 

bulunmayıĢına odaklanan iyi olma veya geleneksel sağlık ifadeleri, kiĢinin 

psikolojik iyi oluĢunun tam anlamıyla açıklanması kapsamında yeterli 

olmamaktadır (Diener, 1994: 103).  

3.1.1 Öznel iyi oluĢ kavramının tanımı 

Ġnsanların yaĢamlarıyla alakalı duygusal ve biliĢsel değerlendirmeleri Ģeklinde 

ifade edilen öznel iyi oluĢ, pozitif psikolojide öznel seviyede ele alınan önemli 

kavramlardandır(Seligman, 2002: 3). Öznel iyi oluĢ, üst seviyedeki yaĢam 

doyumuyla karakterize edilmenin yanında, düĢük düzeydeki olumsuz 

duygulanım, hoĢa giden etkinlikler gerçekleĢtirme ve olumlu duygulanımı da 

kapsamaktadır. Bu bakımdan değerlendirildiğinde, öznel iyi oluĢun sıklıkla 

mutlulukla eĢ anlamlı kullanıldığı gözlenmektedir. Değerli bir yaĢamın farklı 

karakteristikleri de bulunmanın yanında, öznel iyi oluĢla alakalı çalıĢmalar, 

kiĢilerin kendi yaĢamları ile alakalı değerlendirmeleri üzerine 
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yoğunlaĢmaktadır(Diener, 2000: 34).Bu çalıĢmada da Diener (2000) tarafından 

ortaya konan öznel iyi oluĢ kavramı esas alınacaktır. Çünkü araĢtırmacı 

tanımında öznel iyi oluĢun bireyin algılamaları ile açıklamaktadır. Bu tez 

çalıĢmasında bireylerin öznel iyi oluĢ algılarını inceleyen bir ölçek 

kullanılacaktır. 

Öznel iyi oluĢ Diener (2009) tarafından; bireylerin kendi yaĢamlarını 

değerlendirmeleri Ģeklinde ifade edilmektedir. Bahse konu değerlendirmeler 

genellikle sahip olunan Ģeylerle alakalı veya daha geniĢ manada yaĢam 

memnuniyeti, evlilik memnuniyeti ve kendine iliĢkin memnuniyet üzerine 

yoğunlaĢmaktadır. Söz konusu değerlendirmeler daha duygusal veya daha 

biliĢsel nitelikte olabilir. 

Öznel iyi oluĢ bireylerin içsel deneyimleriyle ifade edilmektedir. Öznel iyi oluĢ 

değerlendirmesi gerçekleĢtirildiğinde, dıĢsal referans çerçevesi baskıcı nitelikte 

değildir. Hâlbuki zihin sağlığının birçok kriteri (gerçeklik, otonomi, olgunluk), 

dıĢarıdan doktorlar ve araĢtırmacılarca empoze edilir. Oysaki öznel iyi oluĢ 

bireyin kendi bakıĢ açısına istinaden ölçülmektedir. Bireyin, yaĢamını iyi 

gittiğini düĢünmesi durumunda mevcut çerçeve kapsamında iyi gidiyordu r. 

Bununla birlikte, bireylerin üzerine yoğunlaĢtıkları söz konusu karakteristik 

özellikler, geleneksel klinik psikolojiyle öznel iyi oluĢ alanını bakıĢ açısı olarak 

birbirinden ayırır. Bir baĢka önemli hususise; bireylerin kendi yaĢamlarına 

iliĢkin belirledikleri algılarından öznel iyi oluĢ seviyelerinin etkilenmesidir. 

Öznel iyi oluĢ konusunda, kiĢilerin kendileriyle alakalı sahip oldukları iyilik 

haline iliĢkin geliĢtirmiĢ oldukları inançlar büyük önem arz etmektedir (Diener, 

Oishi ve Suh, 1997: 25). Bu kapsamda, öznel iyi oluĢun azalmasında ya da 

artmasında kiĢinin olayları kendine göre anlamlandırması ya da kendi yaklaĢımı 

önem arz etmektedir. 
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ġekil 3.1:Öznel Ġyi oluĢ Modeli Alt boyutları 

Kaynak: Diener ve Suh, 1997: 25. 

Heyecan, neĢe, mutluluk benzeri olumlu duygular model kapsamındaki pozitif 

duygulardır. Negatif duygular ise tam aksin öfke, üzüntü, korku benzeri 

olumsuz duyguları ihtiva eder. YaĢam doyumu, öznel iyi oluĢun biliĢsel boyutu 

durumundadır ve kiĢinin kendi yaĢamını kötü veya iyi Ģeklinde  değerlendirmesi, 

sorgulamasıdır (Lucas ve Diener, 2004: 669). YaĢam doyumu Suldo, Shaffer 

veRiley (2006: 567) tarafından, kiĢinin hayatının belirli alanlarını (okul, iĢ, aile 

benzeri) ya da tamamını genel anlamda değerlendirmesi Ģeklinde ifade 

edilmiĢtir. YaĢam doyumu kavramı literatürde sıklıkla öznel iyi oluĢ yerine 

kullanılmaktadır ve öteki öznel iyi oluĢ unsurlarına nazaran daha sabit, kararlı 

bir unsur olması nedeniyle, iyi oluĢla alakalı araĢtırmalarda en çok faydalanılan 

ölçme aracı ve kavram durumundadır (Suldo vd.,2006: 567). 

GerçekleĢtirilen araĢtırmalar ortaya koymuĢtur ki psikolojik iyi oluĢ ve öznel iyi 

oluĢ, iyi oluĢun birbirinden farklı ancak birbiriyle bağlantılı formlarıdır. Ryff 

(1989: 1069) öznel iyi oluĢun boyutları ve psikolojik iyi oluĢa iliĢkin altı boyut 

arasında yüksek korelasyonlar belirlemiĢtir ve söz konusu korelâsyonlar, değiĢik 

ölçeklerle değiĢik araĢtırmalarda tekrar belirlenebilmiĢtir (Compton, Smith, 

Cornish & Qualls, 1996: 406). Aynı Ģekilde Little ve McGregor (1998: 494) iyi 

oluĢ ölçekleri üzerinde uyguladıkları faktör analizleri neticesinde „anlam‟ ve 

„mutluluk‟ Ģeklinde iki faktör ortaya koymuĢlardır. Söz konusu bulgular 

doğrultusunda Deci ve Ryan (2001: 141), iyi oluĢun ödömonik ve hedonik 

görüĢleri ihtiva eden çok boyutlu bir yapı Ģeklinde ifade edilebileceği neticesini 

elde etmiĢlerdir. Diener vd. (2010: 143) ise gerçekleĢtirdikleri son araĢtırmalar 
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kapsamında olumsuz, olumlu duygu ve yaĢam doyumuyla birlikte katıldıkları 

etkinliklerde kendilerini yetenekli ve yeterli görme, diğer insanların 

etkinlikleriyle ilgilenme, amaçlı ve anlamlı yaĢam, baĢkaları tarafından kabul 

görme, baĢka bireylerin mutluluklarına katkı benzeri kavramların da, öznel iyi 

oluĢa destek olduğunu saptamıĢlar ve söz konusu kavramlara da öznel iyi oluĢ  

ölçeğinde yer vermiĢlerdir. 

3.1.2 Öznel iyi oluĢ kavramının önemi 

Öznel iyi oluĢun üst seviyede olması, bireyin yaĢamına iliĢkin pozitif hislerinin 

ve düĢüncelerinin ağır bastığını ifade etmektedir. BiliĢsel düzeyde öznel iyi 

oluĢ, bireyin evlilik, iĢ ve diğer alanlara iliĢkin tatmini ile beslenen yaĢam 

doyumunun evrensel bir hissini ihtiva etmektedir. Duygusal düzeyde yüksek 

öznel iyi oluĢu bulunan bireyler, yaĢamlarındaki gidiĢata iliĢkin yüksek 

seviyedeki olumlu değerlendirmeleri neticesinde, esas olarak güze l duygular 

tadarlar. DüĢük öznel iyi oluĢu bulunan bireyler ise, yaĢamlarındaki olayları ve 

koĢulları arzu edilmeyen Ģeklinde değerlendirmeleri sebebiyle öfke, depresyon, 

endiĢe benzeri nahoĢ duygular tadarlar (Myers, Diener, 1995: 10).  

Mutluluk psikologlar tarafından, kiĢilerin kendi yaĢamlarına dair 

değerlendirmeleri durumundaki öznel iyi oluĢ vasıtasıyla ifade edilmektedir. 

Psikologlar çalıĢmalarını bu doğrultuda öznel iyi oluĢun yaĢam memnuniyeti, 

negatif etki ve olumlu etki Ģeklinde belirtilen üç bileĢeni etrafında 

sürdürmektedirler. Bunlardan negatif etki, üzüntü, kızgınlık ve korku benzeri 

nahoĢ duygular iken, olumlu etki ise; sevgi, keyif ve neĢe benzeri hoĢ 

duyguların mevcut olmasıdır. Söz konusu üç bileĢen göz önünde 

bulundurularak, mutlu bir birey çoğunlukla neĢeli, ara sıra üzgün ve genelde 

yaĢamından memnun olan kiĢi biçiminde ifade edilmiĢtir (Robert Biswas -

Diener, 2004: 18). 

Ekonomi Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü (OECD), kiĢinin iyi oluĢunun üç esas 

bileĢenden meydana geldiğini öne sürmektedir: iyi oluĢun zamanla 

sürdürülebilirliği, maddi yaĢam koĢulları ve yaĢam kalitesi. OECD yaĢam 

kalitesine iliĢkin bileĢenleri, öznel iyi oluĢ, güvenlik, çevre kalitesi, yönetim ve 

sivil katılım, sosyal bağlantılar, eğitim ve yetenekler, hayat ve iĢ dengesi ile 

sağlık durumu Ģeklinde ifade etmekte iken, maddi yaĢam koĢullarını; konut 
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olanakları, iĢ ve kazanç ile gelir ve refah  Ģeklinde belirtmektedir (OECD, 

2011). Son olarak iyi oluĢun zaman içinde sürdürülebilirliğini ise, sosyal, 

beĢeri, ekonomik ve doğal biçimlerde meydana gelen sermayeyi muhafaza 

etmek Ģeklinde ifade etmektedir (ġekil 3). 

 

ġekil 3.2:Ġyi OluĢun BileĢenleri 

Kaynak: OECD (2011) 

KiĢinin, yaĢamının psikolojik ve fiziksel istek ve gereksinimlerini tatmin etme 

düzeyi, yaĢam kalitesi Ģeklinde ifade edilmiĢtir(Robert, 1984: 155). 

Tanımlarındaki benzerlikten dolayı, sosyal bilimlerde iyi oluĢ ve yaĢam 

kalitesini, birini diğerini tanımlamak amacıyla veya birbiri yerine kullanma 

eğilimi söz konusudur (Cummins ve Gullone, 2000: 74).  

3.2 Öznel Ġyi OluĢu Açıklayan Kuramlar  

Öznel iyi oluĢa iliĢkin mevcut literatür incelendiğinde, bazı kiĢilerin daha üst 

düzeyde öznel oluĢlarının bulunmasının nedenlerini belirleme doğrultusunda 

çalıĢmalar gerçekleĢtiren araĢtırmacılarca, değiĢik kuramlar ortaya konduğu 

görülmektedir. 
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3.2.1 Erek kuramı 

Ereksel kuramlara göre öznel iyi oluĢ, bireylerin istek ve gereksinimlerinin 

karĢılanması ve az çok bilincinde oldukları hedeflere eriĢebilmeleri ile 

bağlantılıdır (Türkdoğan, 2010: 17). Wilson (1967: 302)tarafından öne sürü len 

“gereksinimlerin zamanında karĢılanmasının kiĢinin mutluluğuna katkı 

sağladığı, gereksinimlerin karĢılanmamasının ise mutsuzluğa neden olduğu” 

doğrultusundaki çıkarım, ereksel kuramların öznel iyi oluĢa iliĢkin yaklaĢımını 

en sade haliyle özetlemektedir. Ereksel yaklaĢım, bireyin davranıĢının 

gereksinimler doğrultusunda spesifik bir hedefe yöneldiği çıkarımıyla, bireyin 

amacı olan bir varlık olduğunun altını çizen amaç kuramlarını da ihtiva eder 

niteliktedir. Diener (1984: 542) istek ve amaçların, çoğunlukla gereksinimlerden 

daha bilinçli Ģekilde düĢünüldüğünü ve kiĢilerin önemli bir kısmının mutlu 

hissetme yaĢantısını, bir takım önemli hedeflere ulaĢtıklarında deneyimlediğini 

öne sürmektedir. 

Erek kuramı doğrultusunda, bir hedefe eriĢildiğinde veya bir gereksinim 

giderildiğinde öznel iyi oluĢ elde edilmektedir. Wilson (1960) tarafından ortaya 

konan gereksinimlerin karĢılanmasının mutluluğa sebep olduğu, aksine 

karĢılanmayan ve kalıcı duruma gelen gereksinimlerin ise mutsuzluğa yol açtığı 

düĢüncesi, söz konusu kuramın temelini oluĢturmaktadır (Diener, 1984: 542). 

Aynı doğrultuda bir diğer görüĢ ise, kiĢinin yaĢam doyumunun, 

gereksinimlerinin karĢılanması ile doğru orantılı Ģekilde yükselmesidir (Omodei 

ve Wearing, 1990: 762). 

Erek kuramında yer alan ihtiyaç yaklaĢımı doğrultusunda, bireylerin bir takım 

gereksinimleri bulunmaktadır ve bunların giderilmesi de öznel iyi oluĢun 

artmasına yardım eder. Fakat, birey gereksinimleri ile uyuĢmayan hedefler 

belirleyebilir ve bunlarda baĢarılı olması öznel iyi oluĢuna katkı 

sağlamayacaktır (Diener vd., 1999: 276). Hedef ve gereksinim yaklaĢımlarının 

yoğunlaĢtıkları noktalar aynı olmamasına karĢın, hedef ve gereksinimlerin 

uyumsuz/bağdaĢmayan kavramlar olmadıkları ortaya konmuĢtur (Omodei, 

Wearing, 1990: 762). Spesifik hedeflerin evrensel gereksinimleri gidermek 

üzere seçildiği ifade edilmiĢ ve kiĢilerin, hedeflerini gereksinimleri ile 

iliĢkilendirme doğrultusunda kapsamlı davranıĢ dizileri veya hareket planları 

benimsedikleri ileri sürülmüĢtür (Wearing ve Omodei, 1990: 762). Genel iyi 
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oluĢla bağlantılı olarak kapsamlı biçimde incelenen gereksinimler, kiĢisel 

kontrol, benlik saygısı, anlam ve amaç için olan gereksinimleri ihtiva etmektedir 

(Omodei ve Wearing, 1990: 762). 

3.2.2 Etkinlik kuramları 

Etkinlik kuramları doğrultusunda, mutluluğun bireyin faaliyetlerinin bir yan 

ürünü olduğu düĢüncesi savunulmaktadır. Örnek vermek gerekirse, bir dağa 

tırmanmak dağın zirvesine eriĢmekten daha fazla öznel iyi oluĢ/mutluluk 

getirebilir (Diener, 1984: 542). En önemli ve eski etkinlik kuramcı lardan 

Aristoteles, mutluluğun, erdemli olan, iyi biçimde yapılmıĢ faaliyetler 

sonucunda gerçekleĢtiğini ileri sürmüĢtür. Aristoteles, kiĢinin mevcut belirli 

yeteneklerini mükemmel biçimde sergilemesi durumunda, mutluluğun 

gerçekleĢeceğini savunmaktadır(Diener, 1984: 542). 

Aktivite teorisi (activity theory) bireylerin yaĢı ilerledikçe etkinliklerini devam 

ettirdikleri düzeyde mutlu hissedeceklerini ileri sürmektedir. KiĢinin yaĢam 

doyumunun etkinlikleriyle bağlantılı olduğunu öne süren “aktivite teorisi”, 

öznel iyi olma duygusunun kiĢinin Ģahsi etkinlikleri neticesinde ortaya çıktığını 

savunmaktadır. Orta yaĢ faaliyetlerine devam edebilen veya istemsizce 

sonlandırdığı faaliyetlerinin yerini yeni faaliyetlerle doldurabilen yaĢlıların 

yaĢam tatminleri daha fazladır. Modern anlayıĢ doğrultusunda, etkinlikler 

bütüncül terimlerle belirtilmektedir. Egzersizler, sosyal iliĢkiler ve hobiler 

benzeri. Söz konusu yaklaĢım kapsamında kiĢinin önemli etkinliklere 

odaklanması durumunda, mutluluğun kendiliğinden ortaya çıkması söz konusu 

olmaktadır (Diener, 1984: 542). 

Etkinlik kuramcıları, erek kuramcılarının tersine, mutluluğun arzulanan nihai 

duruma eriĢmektense davranıĢtan kaynaklandığını savunmaktadırlar (Diener, 

1984: 542). Öznel iyi oluĢun yaklaĢımlarına istinaden farklılık arz eden bu iki 

kuramda, etkinlikler ve yaĢantılar sürecini kaynak olarak algılayan etkinlik 

kuramı, arzulanan nihai duruma eriĢmeyi öznel iyi oluĢun kaynağı olarak 

algılayan ise erek kuramıdır (Dost, 2004: 24). Diğer taraftan Ormel ve diğ. 

(1999: 61), etkinlik ve erek kuramlarının farklılıklarının görüldüğünden daha az 

olduğunu, bireysel Ģekilde belirlenmiĢ hedeflerin, genel anlamda evrensel 

gereksinimleri gideren durumlara ulaĢmayı hedefleyen bireysel planları temsil 
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ettiğini savunmaktadır. Dolayısıyla, belirgin faaliyetler evrensel gereksinimler 

doğrultusundaki araçsal hedeflerdir. Kuramcılar, söz konusu hedef veya 

gereksinimler bakımından memnuniyetin var olduğuna inansalar da ya da 

inanmasalar da, bu faaliyetlerin yokluğunun olumsuz duygulanımla, 

mevcudiyetinin ise olumlu duygulanımla iliĢkili olduğunu ileri sürmektedirler 

(Ormel ve diğ., 1999: 61). Diener (1984: 542) da söz konusu kuramların 

birbirine çok ters olmadığını ve bütünleĢtirilebileceğini ileri sürmektedir.  

Etkinlik kuramlarında yer alan önemli inanıĢlardan bir tanesi de öz farkındalığın 

mutluluğa neden olacağı görüĢüdür (Csikszentmihalyi ve Figurski, 1982: 15). 

Söz konusu inanıĢ, mutluluğun bir amaçtan ziyade yan ürün olduğuna iliĢkin 

düĢünce ile aynı doğrultudadır. 

Etkinlik kuramları, diğer kuramlara kıyasla değiĢik bir perspektif ile mutluluğu 

istemenin, mutluluğa erime gayretiyle eyleme geçmenin, mutluluğu düĢünmenin 

ve dolayısıyla kiĢinin kendi mutluluğuna dair sahip olduğu yüksek bilincin, 

kiĢinin mutluluğunu azalttığını savunmaktadır. Bu yaklaĢım doğrultusunda, kiĢi 

önemli amaçlar ve faaliyetlere odaklanmalıdır, bu sayede bir yan ürün olarak 

mutluluk zaten ortaya çıkacaktır (Diener, 1984: 542).  

Kısaca, mutluluk etkinlik kuramları kapsamında bir neticeden ziyade, bireyin 

etkinlik sürecinde deneyimlediği bir kazanım Ģeklinde görülmektedir. Bireyin 

beceri seviyesi de yaĢadığı mutluluğun seviyesini etkilemektedir. Bir baĢka 

bakıĢ açısı doğrultusunda, faaliyetlerin hedeflere eriĢmek üzere gerçekleĢtirilen 

eylemler olması nedeniyle hazzın her durumda duyulacağı, buradan hareketle de 

etkinlik ve erek kuramlarının benzer Ģekilde ele alınabileceği ifade 

edilmektedir.  

3.2.3 AĢağıdan yukarı ve yukarıdan aĢağı kuramlar 

Öznel iyi oluĢ kavramının açıklanmasında öne çıkan yaklaĢımlardan biri de 

aĢağıdan yukarıya (Bottom up) kuramıdır. Bu kuram, Wilson‟ın insanın temel 

ve evrensel gereksinimlerinin bulunduğuna yönelik fikri ile açıklanmaktadır. Bu 

bağlamda, insanın içerisinde bulunduğu mevcut koĢulları onun 

gereksinimlerinin karĢılanmasına yeterli geliyorsa,insan mutluluğu yakalamıĢ 

bulunmaktadır(Diener vd., 1999: 276). 
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Tabandan-tavana kuramı, mutluluğun insana haz sağlayan ve haz sağlamayan, 

hoĢ ve nahoĢ yaĢantı ve anların birikiminden kaynaklandığını ileri sürmektedir. 

Söz konusu kuram, kiĢinin birçok mutlu anı deneyimlemesinden dolayı mutlu 

olduğunu, öznel iyi olma durumunun kiĢiliğin stresinden direkt olarak 

etkilendiğini savunmaktadır. KiĢi, önceden belirlenen öznel iyi oluĢ seviyesine, 

karakteristik özelliklerinin etkisi ile durum ve olaylara olumlu veya olumsuz 

tepki göstermeye meyillidir. Öznel iyi oluĢ, tavandan-tabana kuramı 

doğrultusunda, bireyin bir özelliğidir ve söz konusu özellik onun yüzleĢmek 

durumunda kaldığı durumlara karĢı tepkilerini belirler (Saygın, 2008: 32).  

Öznel iyi oluĢun sebeplerinden ziyade neticelerini kavrama doğrultusundaki 

çalıĢmalar (yukarıdan aĢağıya yaklaĢımlar) kapsamında, mutlu hisseden bireyin 

evli, dindar, endiĢesiz, iyimser, dıĢa dönük, iyi ücret sahibi, iyi eğitimli, sağlıklı 

ve genç olduğu saptanmıĢtır(Wilson, 1967: 294). Genel yaĢam alanları ve yaĢam 

memnuniyetlerini göz önünde bulunduran Diener (1984: 542) tarafından, genel 

memnuniyetin hayatın baĢka alanlarında da memnuniyet oluĢturacağı öne 

sürülmüĢtür. Bu Ģekilde yukarıdan aĢağıya yaklaĢımdan faydalanan çalıĢmala r, 

genel yaĢam hoĢnutluğundaki yüksek düzeylerin hayatın alt sahalarında da 

(sağlık, aile, finans benzeri) üst düzeylerde memnuniyet oluĢturacağını ele 

almaktadırlar. Bununla birlikte gerçekleĢtirilen çalıĢmalar, yaĢamdan elde 

edilen genel memnuniyetin, yaĢam alanı memnuniyetlerinin lineer olmayan bir 

iĢlevi olduğunu da ortaya koymaktadır63. Ayrıca, spesifik bir yaĢam alanındaki 

memnuniyet ve genel yaĢam memnuniyetinin, aĢağıdan yukarıya yaklaĢımdan 

faydalanan çalıĢmalar kapsamında da, yüksek yaĢam memnuniyetinin pek çok 

yaĢam alanında ortaya çıkan üst düzeydeki memnuniyetin bir neticesi olduğu 

veya tam tersi bir durumun da bahis mevzuu olabileceği ortaya 

konmuĢtur(Easterlin, R. A., 2006: 463). 

Yukarıdan aĢağı yaklaĢım kapsamında, kiĢinin genel karakteristik  özelliklerinin 

karĢılaĢtığı durumlara tepki gösterme biçimini belirlediği ifade edilmektedir. 

Örnek vermek gerekirse, mutlu bir mizacı olan kiĢilerin karĢılaĢtıkları durumlar 

hakkındaki genel yorumları olumludur. Filozoflar bu hususta çoğunlukla 

tutumlardaki mutluluğu öne çıkarmak suretiyle, yukarıdan aĢağı yaklaĢımı 

özümsemiĢlerdir. Örnek vermek gerekirse Democritus, “mutluluk iyi bir servet 

veya dıĢsal olaylardan ziyade, yüksek oranda kiĢinin zihnindedir.” görüĢünü 
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ortaya koymuĢtur(Diener, 1984: 542). Bu sayede yukarıdan aĢağı yaklaĢımın, 

aynı dıĢsal özelliklere ve yaĢam koĢullarına sahip farklı kiĢilerin öznel iyi oluĢ 

seviyelerinin aynı olmamasının nedenini açıkladığı ifade edilebilir.  

3.2.4 Çok yönlü uyuĢmazlık kuramı 

Çok yönlü uyuĢmazlık kuramını ortaya koyan Michalos (1985: 347), kiĢinin 

kendisini diğer kiĢilerle, önceki dönemlerdeki koĢullarla, doyum ve isteklerin 

arzulanan seviyeleri ve gereksinim veya hedefleri ihtiva eden çok yönlü 

standartlara istinaden karĢılaĢtırdığını ileri sürmektedir. KiĢi, duygu ya da 

deneyimlerini bir takım standartlara istinaden karĢılaĢtırır (Durayappah, 2011: 

681). Doyuma dair yargılar da, söz konusu standartlar ile hali hazırda tabii 

olunan Ģartların farklılığına dayanmaktadır. Tabii olunan Ģartlar ile ortaya konan 

standartların farkı fazlaysa doyum seviyesi az, azsa doyum seviyesi 

yüksektir(Diener ve diğ., 1999: 276). Benzer Ģekilde Wilson (1967: 294) da 

doyumun, gereksinimlerin uyum ve beklenti seviyesine istinaden giderilmesi 

temeline dayandığını savunmaktadır. 

Michalos kiĢinin kendisini istek ve gereksinimler, hali hazır Ģartlar, hedefler ve 

memnuniyet benzeri pek çok yönden karĢılaĢtırdığını öne sürmektedir. Bireyin 

memnuniyet ile alakalı yargıları, hali hazır koĢullar ile kıyaslama yaptığı 

standartların farklılığına istinaden belirlenmektedir. ġartlar ve kıyaslama 

yapılan standartların farkı düĢük seviyede ise memnuniyet fazla, yüksek 

seviyede ise memnuniyet azdır (Diener vd., 1999: 276-302). 

Öznel iyi oluĢun, çok yönlü uyuĢmazlık kuramlarına nazaran daha sade olan tek 

faktörlü uyuĢmazlık kuramlarına istinaden açıklaması, kiĢinin hali hazır durumu 

ve öznel anlamda algılamıĢ olduğu ideal durum arasındaki yüksek seviyedeki 

farklılık biçimindedir. Ġki kuramda da kiĢinin kıyaslama yaptığı olayların 

kaynağı biliĢsel veya duygusal olabilmektedir. (Mpofu, 1999: 276). Sosyal 

karĢılaĢtırma kuramı, çok yönlü uyuĢmazlık kuramlarının öne çıkan 

türlerindendir. Sosyal karĢılaĢtırma kuramı doğrultusunda, kiĢi diğerlerini 

standart olarak algılar ve diğerlerine göre iyi olduğunu düĢünürse mutlu, tersi 

durum söz konusu ise mutsuz olur (Carp ve Carp, 1982: 295). Sosyal 

karĢılaĢtırma Wood (1996) tarafından, “KiĢinin kendisiyle alakalı baĢka kiĢi 
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veya kiĢilerin mevcut Ģartları ile alakalı düĢünme süreci” Ģeklinde ifade 

edilmiĢtir(Diener vd., 1999: 276). 

3.2.5 Uyum kuramı 

Uyum, yinelenen ya da süregelen uyaranlara dönük mevcut tepkinin azalması 

Ģeklinde ifade edilmektedir (Helson, 1947: 1). KiĢinin yeni duruma ayak 

uydurmasıyla beraber, duruma karĢı gösterilecek tepkide olması beklenen 

azalma, bir süreç doğrultusunda ortaya çıkar. Örnek vermek gerekirse; kiĢi 

yüzleĢmek durumunda kaldığı yeni duruma üç aydan az bir zaman içerisinde 

uyum gösterir (Suhvd., 1996: 1091). Bahse konu zaman, kiĢinin yaĢadığı 

duruma istinaden farklılık arz etmektedir. GerçekleĢtirilen bir diğer araĢtırma 

neticesinde, boĢanan kadınların boĢanmadan iki yıl sonra bile yalnızlık 

hislerinin ve depresif belirtilerinin bitmediği saptanmıĢtır (Stroebevd., 1996 : 

1241). 

Öznel iyi oluĢa iliĢkin modern kuram durumundaki “uyum kuramı” nın temel 

yapısı, değiĢen yaĢam Ģartlarına ayak uydurma veya alıĢmadır. Uyum görüĢü, 

kiĢinin yeni koĢullara ya da olaylara ilkin kuvvetli bir tepki göstereceklerini, 

fakat zaman ilerledikçe durumu benimseyeceklerini ve eski seviyeye tekrar 

döneceklerini savunmaktadır (Yetim, 2001: 42). Uyum kuramı doğrultusunda; 

birey yeni yaĢam olaylarına kuvvetli ve içten bir tepki verir, fakat söz konusu 

tepkiler gün geçtikçe kanıksanır ve temel Ģekline döner. Örnek vermek 

gerekirse, piyango kazanma gibi bireyin mutlu eden bir olayda, bireyin ruh hal 

yüksek ihtimalle gün geçtikçe eskiye dönecektir. Bu sayede, bu bağlamdaki 

teorilere istinaden ortaya çıkan durumlar doğal değerinde görünmez ve ilk anda 

yüzleĢilen etkenler çerçevesinde ele alınırlar (Dienervd.,1997: 25). Uyum 

kuramı kapsamında, kiĢinin yeni koĢul ya da olaylar karĢısında ilkin tepki 

vereceği, fakat gün geçtikçe duruma ayak uyduracağı ve önceki haline döneceği 

ileri sürülmektedir (Özen, 2005: 28). Birçok demografik etkenin öznel iyi-oluĢla 

zayıf bir korelasyon göstermesi, adaptasyon (uyum) teorisini doğrular 

niteliktedir. Piyango talihlileri ile alakalı olarak gerçekleĢtirilen bir çalıĢma 

neticesinde, ikramiye almaya hak kazananların diğerlerine nazaran daha mutlu 

hissetmedikleri saptanmıĢtır (Diener ve ark., 1997: 25).  
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3.2.6 Ryff’in psikolojik iyi oluĢ kuramı 

Psikolojik problemlerle alakalı çalıĢmalar incelendiğinde, psikolojik 

rahatsızlıklarla alakalı çalıĢmaların, psikolojik iyi oluĢ üzerine gerçekleĢtirilen 

çalıĢmalara nazaran daha fazla olduğu belirlenmiĢtir. Depresyon ve anksiyete 

benzeri psikolojik problemler bulunmuyorsa, kiĢi psikolojik açıdan sağlıklı 

olarak görülmekteydi. Bu görüĢ,pozitif yöndeki psikolojik fonksiyonlar üzerine 

araĢtırmaların dikkate alınmamasına yol açmıĢtır. Psikolojik iyi oluĢ sadece 

psikolojik problem bulunmamasından ziyade, olumlu psikolojik durumun da söz 

konusu olması biçiminde ifade edilmektedir (Ryff, 1995: 99). Bu açıklamadan 

hareketle, psikolojik iyi oluĢ üzerine araĢtırmalar gerçekleĢtirilmeye 

baĢlanmıĢtır. Psikolojik iyi oluĢu ifade etme adına, birkaç kuramsal yaklaĢım 

söz konusu olmaktadır. YaĢam boyu geliĢim psikolojisi iyi oluĢa iliĢkin pek çok 

tanımı ihtiva etmektedir. Söz konusu tanımlar; Neugarten tarafından ortaya 

konan yetiĢkinlik ve yaĢlılıktaki kiĢilik değiĢimi (1973), Bühler‟in öne sürdüğü 

temel yaĢam eğilimleri (1935) ve Erikson tarafından ortaya konan geliĢim 

evreleri‟dir (1959). Klinik psikolojide ise Allport tarafından ortaya konan 

olgunluk kavramı (1961), Jung‟un ileri sürdüğü birey olma kavramı (1933), 

Rogers‟ın öne sürdüğü tam iĢlevsellik kuramı (1961) ve Maslow tarafından 

ortaya konan kendini gerçekleĢtirme kuramı (1968)psikolojik iyi oluĢ için temel 

teĢkil etmiĢtir (Ryff ve Keyes, 1995: 719). Pek çok formülle tanımlanan iyi 

oluĢa iliĢkin özellikler incelendiğinde, farklı araĢtırmacıların, pozitif psikolojik 

iĢlevselliğe yönelik benzer nitelikte özelliklerin mevcudiyetinden bahsettiği 

gözlenmektedir (Ryff, 1989: 1069). 

Ryff (1989: 1069) tarafından ileri sürülen psikolojik iyi-oluĢ kuramı, klinik 

psikolojide ve geliĢimsel psikoloji kapsamında ele alınan kavramlar temeline 

dayanmaktadır. Psikolojik iyi oluĢ kuramı kapsamında, kiĢinin psikolojik 

bakımdan iyi olması, hayatının belirli alanlardaki olumlu iĢlevselliğiyle ifade 

edilmektedir. Konu kuram doğrultusunda aĢağıda ifade edilen altı boyutta ele 

alınmaktadır;  

Otonomi(Özerklik): KiĢinin kendi yaĢamını belirlemesi ve yaĢamına iliĢkin 

kararlarını kendi kendine vermesini ifade etmektedir (Ryff ve Keyes, 1995: 

719). ĠĢlevselliğini gerçek manada ortaya koyabilen kiĢi baĢkalarının onayına 

ihtiyaç duymamakta, iç deneyiminden hareketle eyleme geçmektedir. Özerk 
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kiĢiler, yaĢamlarının iĢleyiĢi için kendileri karar alan ve tabii olduğu toplumsal 

kültüre ayak uydurmak zorunda hissetmeyen kiĢilerdir (Ryff, 1989:1069). Kant, 

özerkliğin kiĢiye saygınlık sağladığını savunmaktadır (Coopervd.,1995: 395). 

Özerk kiĢiler, kararlarını alma ve uygulamada bağımsız bireylerdir ve bu sayede 

sosyal baskıları dikkate almayarak düĢünce ve eylemlerine kendileri karar 

verirler. Bu kiĢiler yaĢamlarını bireysel standartları çerçevesinde 

değerlendirmekte ve sürdürmektedirler (Ryff, 1995: 99).  

Kendini Kabul: KiĢinin geçmiĢini ve kendisini olumlu biçimde 

değerlendirmesini ihtiva etmektedir (Ryff ve Keyes, 1995: 719). Ömür boyu 

geliĢim kuramları doğrultusunda, kiĢinin geçmiĢ hayatını ve benliğini olduğu 

Ģekilde kabullenmesi, pozitif psikolojik iĢlev kapsamında önemli bir özellik 

durumundadır(Ryff, 1989: 1069). Erikson tarafından ortaya  konan geliĢim 

kuramında, bireyin bugününü ve geçmiĢini kabullenmesinin önemi konusunda 

yaptığı vurgu, bu kapsamda örnek olarak ifade edilebilir (Ryff ve Essex, 1991: 

144). Kendini kabul, kendini gerçekleĢtirme, olgunluk ve üst seviye iĢlevsellik 

kuramları kapsamında da son derece önemli görülmektedir(Cooper vd., 1995: 

395). 

Olumlu ĠliĢkiler: KiĢinin baĢkalarıyla nitelikli iliĢkiler tesis etmesi Ģeklinde 

ifade edilmektedir(Ryff ve Keyes, 1995: 719). Birçok değiĢik kuramda, kiĢinin 

baĢkalarıyla kaliteli iliĢkiler tesis etmesi, sosyal iliĢkilerinin sağlıklı olarak 

nitelenmesinin önemli bir ispatı durumundadır. Örnek vermek gerekirse; 

Erikson tarafından ortaya konan psikososyal geliĢim safhaları kuramında, 

kiĢinin sosyal iliĢkilerde baĢarılı olması, onun psikolojik açıdan sağlıklı 

olduğunun ispatı olarak kabul edilmektedir (Ryff, 1989: 1069). Bahse konu 

durum kendini gerçekleĢtirme kuramı kapsamında ise, yakın arkadaĢlıklar tesis 

edebilme ve sağlam sevgi besleyebilmenin yanında, kuvvetli bir empati hissinin 

ortaya çıkmasına yol açmaktadır (Cooper vd., 1995: 395).  

YaĢam Amacı: KiĢinin, anlam ve amaç taĢıyan inançlarının bulunması zihinsel 

sağlık bakımından son derece önem arz etmektedir. Hayatta olumlu iĢlevselliği 

bulunan kiĢilerin, yaĢama iliĢkin amaçları ve hedefleri vardır. Bu amaç ve 

hedeflerin tamamı yaĢamın anlamlı olduğu düĢüncesini desteklemektedir(Ryff, 

1989: 1069). YaĢamsal bir amaca sahip kiĢilerin daima hedef ve planları vardır. 

Bu kiĢiler Ģimdiki ve geçmiĢ yaĢamlarının bir anlamı olduğunu düĢünürler ve 
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yaĢamda kendilerine bir amaç oluĢturan inançlarından caymazlar. YaĢamak için 

öznel bakıĢ açıları ve hedefleri bulunmaktadır(Ryff, 1995: 99).  

KiĢisel GeliĢim: Diama devam eden bir geliĢim duygusunu ifade etmektedir. 

KiĢi, potansiyelinin bilincinde olup yeni tecrübelere daima açıktır ve yaĢamında 

bir geliĢme ve büyüme görmektedir. Bu sayede kiĢi, kendi yaĢamında ve 

davranıĢlarında gün geçtikçe gerçekleĢen ilerlemelerin farkına varır (Ryff, 

1995: 99). KiĢinin kendini gerçekleĢtirmesi ve mevcut potansiyelinin bilincinde 

olması, klinik alanda onun kiĢisel geliĢimi bakımından son derece büyük önem 

arz etmektedir. YaĢam boyu geliĢim kuramlarında da, kiĢinin güçlüklerin ve 

değiĢik yaĢam gerekliliklerinin üstesinden gelmesi hususunun önemi 

vurgulanarak, gün geçtikçe kiĢisel geliĢimin sürmesi ve kendini 

gerçekleĢtirmenin önem arz eden konular arasında olduğu ifade 

edilmektedir(Ryff, 1989: 1069). Benzer Ģekilde Rogers da,bireysel geliĢimin 

yüksek seviyede psikolojik iĢlevsellik bakımından önem arz ettiğinin ve söz 

konusu kavramın bir içgüdü olduğunun altını çizmiĢtir(Cooper vd., 1995: 395).  

Çevre Hâkimiyeti: KiĢinin, yaĢamını ve yaĢamını çevreleyen dünyasını 

fonksiyonel biçimde idare edebilme kabiliyeti olarak ifade edilmektedir (Ryff 

ve Keyes, 1995: 719). Psikolojik durumuna elveriĢli ortamları belirleme veya 

teĢkil etme kabiliyeti, kiĢinin zihin sağlığı konusunda önem arz eden bir ölçüt 

durumundadır. YaĢam boyu geliĢim kuramları, yaĢamlarını etkin biçimde idare 

etme kabiliyetindeki kiĢilerin, tabii olmak durumunda kaldıkları ortama ayak 

uydurmada daha baĢarılı olduklarını ifade etmektedir (Ryff, 1989: 1069). Tabi 

olmak durumunda kaldığı ortamlarda kontrolü elinde tutabilen, çevrenin 

olanaklarından kaliteli Ģekilde faydalanabilen, kendi gereklilik ve değerlerine 

uygun nitelikteki ortamları belirleme yetisine sahip ve çevresini idare etme 

kabiliyeti olan kiĢilerin, çevre hâkimiyetlerinin yüksek olduğu öne sürülebilir 

(Ryff, 1995: 99).  

Kurama iliĢkin alt boyutlar göz önünde bulundurulduğunda, Ryff tarafından 

ortaya konan psikolojik iyi oluĢ olgusunun, olumlu iĢlevde olma üzerine çalıĢan 

kuramcıların düĢüncelerinin ortak noktalarından meydana geldiği 

gözlenmektedir. Psikolojik iyi oluĢ kuramı bu nedenle, olumlu iĢlev gösteren 

bireylere ait özellikleri araĢtıran ve inceleyen kuramların birleĢimi 

durumundadır.  
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3.3 Demografik Özellikler ve Sosyal DeğiĢkenler Açısından Öznel Ġyi OluĢ 

Sosyal iliĢkiler, öznel iyi oluĢun en önemli yardımcıları arasındadır. Sosyal 

çevrelerde zaman geçirmek, baĢkalarıyla iletiĢime geçmek ve etkileĢim 

sürdürmek, kiĢilerin iyi oluĢ seviyesinin yükselmesine yardımcı olmaktadır 

(Harlow & Cantor, 1996: 1235). AkbaĢ ve Cenkseven (2007: 43) tarafından, 

üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleĢtirilen araĢtırma kapsamında, anne -baba 

ve flörtle iliĢkiden duyulan memnuniyetin, psikolojik ve öznel iyi oluĢa katkı 

sağladığı belirlenmiĢtir. Aynı Ģekilde arkadaĢlık iliĢkilerinin de öznel iyi oluĢa 

anlamlı düzeyde katkıda bulunduğu ortaya konmuĢtur (Harlow & Cantor, 1996: 

1235). Öznel iyi oluĢ ve yaĢam kalitesini yükselten bir diğer etken de evliliktir. 

Secombe, Lee ve Shekan (1991: 839) tarafından gerçekleĢtirilen araĢtırma 

neticesinde, evli insanların, eĢleriyle ayrı yasayan, dul veya hiç evlenmemiĢlere 

nazaran daha mutlu oldukları saptanmıĢtır. 

3.3.1 Cinsiyet açısından öznel iyi oluĢ 

Cinsiyet değiĢkeni bakımından öznel iyi oluĢun ele alındığı çalıĢmalar 

neticesinde değiĢik sonuçlar elde edilmiĢtir. ÇalıĢmaların bir kısmında erkekler 

lehine, bir kısmında ise kadınlar lehine anlamlı değiĢiklik saptanırken, bir kısım 

çalıĢmalarda ise hem erkek hem de kadınlar açısından anlamlı farklılık 

bulunmadığı belirlenmiĢtir.  

Cinsiyet ve yaĢ benzeri demografik değiĢkenlerin, iyi oluĢa etkilerini irdeleyen 

pek çok araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢtir. Ancak bu değiĢkenlerin, genel anlamda 

iyi oluĢa etkilerinin çok yüksek olmadığı belirlenmiĢtir. Diener vd. (2002) 

tarafından, yaĢam doyumu konusunda yaĢın direkt bir etkisinin bulunmadığı 

ifade edilmiĢtir. 

ĠĢmen Gazioğlu ve Yavuz Güler (2008: 107) tarafından, üniversite örneklemi 

kullanılarak gerçekleĢtirilen çalıĢma kapsamında, öznel iyi oluĢun unsurlarından 

olumsuz ve olumlu duygular bakımından cinsiyete istinaden anlamlı bir farklılık 

mevcut değilken, yaĢam doyumu bakımından erkek öğrencilere nazaran kız 

öğrencilerin puanlarının anlamlı seviyede daha fazla olduğu belirlenmiĢtir. Aynı 

Ģekilde Yavuzer ve arkadaĢları (2009: 29)‟nun üniversite öğrencilerine iliĢkin 
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olarak gerçekleĢtirdiği çalıĢma neticesinde de, erkeklere nazaran kadınların 

öznel iyi oluĢ seviyelerinin daha yüksek olduğu saptanmıĢtır.  

Öznel iyi oluĢ ve cinsiyet iliĢkisi üzerine gerçekleĢtirilen çalıĢmalarda; cinsiyete 

istinaden öznel iyi oluĢun anlamlı bir değiĢkenlik oluĢturduğuna dair bir netice 

elde edilememiĢtir (ĠĢleroğlu, 2012: 28). Fakat erkeklere kıyasla kadınların daha 

çok olumsuz duygu bildirmelerine karĢın, kadınların erkeklerden daha çok 

yaĢam hazzı duydukları (Yetim, 2001: 28) ve erkeklere kıyasla daha yoğun ve 

daha çok olumlu hisler yaĢadıkları saptanmıĢtır (Seligman, 2002: 3).  

Ercan ve Eryılmaz (2011: 139.tarafından, cinsiyet ve öznel iyi oluĢ iliĢkisi 

üzerine gerçekleĢtirilen çalıĢma kapsamında, araĢtırma grubunda yer alan 26 -45 

yaĢ erkeklerin kadınlara kıyasla üst düzeyde öznel iyi oluĢlarının bulunduğu 

neticesi elde edilmiĢtir. Çevresel ve genetik etkenlerin cinsiyete i liĢkin 

etkilerinin öznel iyi oluĢ kapsamında ele alındığı bir diğer araĢtırma neticesinde 

ise; kadınlarınkine nazaran erkeklere ait öznel iyi oluĢ puan ortalamalarının 

daha fazla olduğu, fakat cinsiyet varyanslarında anlamlı seviyede bir değiĢiklik 

olmadığı saptanmıĢtır (Roysamb vd., 2002: 211). 

Literatürde bulunan çalıĢmalar doğrultusunda, kadınların mutlu olmaya daha 

meyilli oldukları gözlenmektedir. Diğer taraftan bir takım çalıĢmalarda ise, 

cinsiyet farklılığının öznel iyi oluĢ konusunda etkili bir değiĢken olmadığı 

görülmektedir. Öznel iyi oluĢ ile cinsiyet arasındaki iliĢki, kültürler arasında 

değiĢkenlik arz eden cinsiyet rollerine ve kontrol değiĢkenlerine istinaden 

farklılık gösterecektir. 

3.3.2 Gelir/ Ekonomik düzey açısından öznel iyi oluĢ 

Ġyi oluĢa etki eden etmenlerden birisi de gelirdir. Norveç ve ABD benzeri gelir 

düzeyi yüksek ülkelerde hayatlarını sürdüren kiĢilerin ortalama iyi oluĢ 

puanlarının, Bulgaristan ve Togo benzeri düĢük gelir seviyesindeki ülkelerde 

hayatlarını sürdüren kiĢilerin ortalama iyi oluĢ puanlarından daha fazla olduğu 

belirlenmiĢtir (Deaton, 2008: 53). Keza zengin ülkelerde daha fazla insan 

hakları, daha fazla demokrasi, daha fazla okuryazarlık, daha düĢük suç oranı, 

daha uzun yaĢam süresi ve daha fazla sağlık hizmeti bulunduğu, bunların da iyi 

oluĢ konusunda pozitif anlamda etkili olduğu ifade edilmektedir (Hefferon ve 

Boniwell, 2014: 45). Ancak iyi oluĢun yüksek gelirden hep pozitif yönde 
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etkilendiği söylenemez. Keza yüksek gelir seviyesine sahip ülkelerde daha fazla 

materyalizm ve rekabet, boĢ zaman aktiviteleri ve sosyal iliĢkilere daha kısıtlı 

zaman ayırma söz konusudur. Yoksul olarak kategorilendirilen grupta yer alan 

kiĢilerin gelir seviyesindeki küçük bir artıĢ yaĢam tatminlerini yükseltirken, 

zengin olarak kategorilendirilen grupta yer alan kiĢilerin beklenti ve arzularını 

daima yüksek düzeyde tutmaları, mutluluklarına olumsuz anlamda etki 

etmektedir. Bu kapsamda,yüksek gelir ve maddi iyiliğin iyi oluĢ konusunda çok 

az katkısının bulunduğunu ortaya koyan çalıĢmalar da mevcuttur(Diener vd., 

1999: 276).  

GerçekleĢtirilen bir araĢtırma kapsamında, sosyoekonomik seviyesini düĢük 

gören üniversite öğrencilerine iliĢkin yaĢam tatmini puanlarının, sosyoekonomik 

seviyesini yüksek ve orta olarak algılayanların yaĢam tatmini puanlarına  

nazaran anlamlı seviyede az olduğu belirlenmiĢtir (Yıkılmazvd.,2015: 297). 

Üniversite öğrencilerinden müteĢekkil bir örneklem üzerinde gerçekleĢtirilen bir 

diğer araĢtırma kapsamında ise, öğrencilerin algıladıkları ekonomik seviyeleri 

ile öznel iyi oluĢun unsurlarından kabul edilen, olumlu-olumsuz duygu puanları 

arasında anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı, öznel iyi oluĢa iliĢkin biliĢsel 

boyut durumundaki yaĢam tatmini puanları ile algıladıkları ekonomik 

seviyelerinin ise anlamlı düzeyde değiĢkenlik arz ettiği belirlenmiĢtir. 

Ekonomik seviyesini düĢük olarak algılayan öğrencilere ait yaĢam tatmin 

puanlarının, diğerlerine nazaran daha az olduğu saptanmıĢtır (Güler ve 

Gazioğlu, 2008: 107).  

Easterlin paradoksu, literatürde öznel iyi oluĢ ile gelir iliĢkisi üzerine en fazla 

yer edinen konulardandır. 1974'te yayınlanan ve 1995'te güncellenen Easterlin 

paradoksu kapsamında, Batı ülkelerindeki ortalama mutluluğun, kiĢi baĢına 

GSYĠH‟da görülen büyük artıĢlara karĢın sabit kaldığı görülmektedir. Bunun 

yanında, mikro seviyedeki bireysel öznel iyi oluĢ ile bireysel gelir ölçülerinin, 

pozitif korelasyonla iliĢkili olduğu saptanmıĢtır. Clark, Shields ve Frijters 

(2007: 95) tarafından ortaya konan çalıĢma kapsamında, söz konusu iki 

neticenin, fayda fonksiyonunda göreli gelir kullanılması durumunda tutarlı 

oldukları belirtilmiĢtir. Gelirin, baĢkakiĢilere göre (sosyal karĢılaĢtırma) veya 

bireyin geçmiĢ gelirine göre (alıĢkanlık) değerlendirilmesi durumunda, makro 
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ve mikro seviyede gerçekleĢtirilen öznel iyi oluĢ ve gelir çalıĢmalarının tutarlı 

olacağı ifade edilmektedir. 

Kanada, Brezilya ve Kolombiya baĢkentlerinde yaĢamlarını sürdüren kiĢilerin 

öznel iyi oluĢ seviyelerinin kıyaslamalı olarak ele alındığı bir çalıĢma 

kapsamında, Latin Amerika ülkelerinde yaĢamlarını sürdürenlerin, 

sosyoekonomik seviyeleri düĢük olmasına karĢın daha mutlu oldukları 

belirlenmiĢtir (Wills, Hamilton, 2007: 2). Temel gereksinimler giderildiği 

sürece, gelir düzeyindeki artıĢların kısa zamanlı bir memnuniyet oluĢturmakla 

birlikte, mutluluğa kalıcı olarak hemen hemen hiç etki etmediği belirlenmiĢtir 

(Ahuvia, 2008: 491). 

3.3.3 Anne- baba tutumu açısından öznel iyi oluĢ 

Eryılmaz (2012: 166) tarafından ergenlik çağındaki bireylerin öznel iyi oluĢ 

seviyelerinin aile içi iliĢkilerle ne Ģeklide artırılabileceğinin ele alındığı çalıĢma 

kapsamında, ebeveynlerin ergenlerin özerkliğine destek vermelerinin, onlara ilgi 

gösterip, olumlu iletiĢim tesis etmelerinin ve ergenlere yönelik izin verici ve 

demokratik bir tutum ortaya koymalarının, onların öznel iyi oluĢları üzerinde 

olumlu etkilerinin bulunduğu belirlenmiĢtir. Tuzgöl Dost (2006: 188) tarafından 

gerçekleĢtirilen araĢtırma kapsamında da, öğrencilerin algıladıkları ebeveyn 

tutumları doğrultusunda, öznel iyi oluĢ seviyelerinin anlamlı değiĢkenlik 

gösterdiği saptanmıĢtır. 

Türkmen (2012: 41) tarafından gerçekleĢtirilen ve öznel iyi oluĢun meydana 

gelmesinde etkili olabilecek öz- saygı, ebeveyn tutumları ve sosyal destek 

benzeri değiĢkenlerin teĢkil ettiği modeli test etmeyi hedefleyen çalıĢma 

kapsamında, ebeveyn tutumlarının direkt olarak algılanan sosyal destek ve öz 

saygı ile bağlantılı olduğu, algılanan sosyal destek ve öz saygının da, bu model 

kapsamında öznel iyi oluĢla bağlantılı olduğu neticesi elde edilmiĢtir.  

3.3.4 Eğitim seviyesi açısından öznel iyi oluĢ 

De Gracia ve Cuñado (2012: 185), Avrupa Sosyal Anketinden faydalanarak 

Ġspanya‟da eğitimin mutluluğa dolaylı ve direkt etkisini sıralı lojit model 

vasıtasıyla ele almıĢlar, öncelikle eğitimin dolaylı etkisinin iĢgücü ve gelir 

üzerinden olduğunu öne sürmüĢlerdir. Yüksek eğitim düzeyindeki bireylerin, 
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daha yüksek iĢ sahibi ve daha çok gelir sahibi olma ihtimali bulunduğundan, 

mutlu olmaya daha meyilli oldukları belirlenmiĢtir. Müteakiben iĢ durumu, gelir 

ve diğer sosyo-ekonomik değiĢkenler kontrolde iken, eğitimin mutluluğa 

doğrudan ve pozitif etkisini ele almıĢlar ve bu direkt etkinin eğitim düzeyi ile 

(yükseköğretim, ortaokul veya ilkokul) iliĢkili olmadığını ortaya koymuĢlardır. 

Striessnig (2015) tarafından, eğitimin mutluluğa diğer değiĢkenlerden bağımsız 

bir etkisi olup olmadığı incelenmiĢ, World Values Survey‟inden faydalanılarak, 

lojistik regresyon vasıtasıyla eğitimin mutluluğa etkisi ele alınmıĢtır. ÇalıĢma 

neticesinde, mutluluk ile eğitim iliĢkisinin, mutluluk ile gelir iliĢkisinden 

bağımsız olduğu ortaya konmuĢtur. 

3.4 Ġlgili araĢtırmalar 

Daha yüksek eğitim seviyesine sahip yetiĢkinlerin de göreceli olarak yüksek öz 

yeterlik ve iyimserlik seviyelerine sahip olduklarına dair tutarlı kanıtlar 

bulunmaktadır. Literatürde yetiĢkin eğitiminin bireylerin öznel iyi oluĢları, 

iyimserliklerine yönelik olumlu etkileri olduğunu gösteren çalıĢmaların 

yapıldığı görülmektedir. Örneğin, 70-79 yaĢları arasındaki ABD vatandaĢları 

arasında eğitim süreleri ile öz yeterlik, benlik saygısı, iyimserlik ve mutluluk 

arasında olumlu iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir (Kubzansky vd., 1998). 

Hammond ve Feinstein (2006), 1958 doğumlu bireylerden elde edilen ver ileri 

analiz etmiĢ ve katılımcıların yetiĢkinlik döneminde aldıkları eğitimin yüksek 

düzeyde iyimserlik ve öz yeterlilik inancına neden olduğunu tespit etmiĢtir. 

Dench ve Regan (1999), Ġngiltere ve Galler'de yaĢayan 50 ila 71 yaĢ arası 

yetiĢkinler için öğrenmeye katılımın etkilerini araĢtırmak için nicel ve nitel 

yöntemlerin bir kombinasyonunu kullanmıĢtır. Katılımcıların, öğrenmenin 

özgüvenlerinde, yaĢama zevklerinde ve memnuniyetlerinde, kendilerini nasıl 

hissettikleri konusunda olumlu değiĢiklikler ve günlük yaĢamla baĢa çıkma 

yeteneklerinde artıĢa yol açtığı tespit edilmiĢtir. 

Feinstein ve Hammond (2004) ve Hammond ve Feinstein (2006) yapmıĢ 

oldukları çalıĢmada 33-42 yaĢ arasındaki yetiĢkinlerde öğrenmeye katılım ile 

etkinlik ve iyimserlik arasında olumlu anlamda iliĢki tespit etmiĢlerdir. 

ÇalıĢmalara katılan yetiĢkinlerin görmüĢ oldukları kursun baĢlangıcındaki 

eğitim seviyelerine bakılmaksızın hem erkekler hem de kadınlar için aynı sonuç 
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tespit edilmiĢtir. Hammond ve Feinstein (2005) yetiĢkinlikte ders almanın, okul 

yıllarında pek fazla nitelik kazanamayan insanlar için öz yeterlilikte 

iyileĢmelere yol açabileceğini tespit etmiĢtir. 
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4.  YÖNTEM 

AraĢtırmanın bu bölümünde araĢtırmanın deseni, evren ve örneklemi, veri 

toplamada kullanılan ölçekler, verilerin toplanması ve nasıl çözümlendiğine dair 

bilgiler yer almaktadır. 

4.1 AraĢtırmanın Deseni 

ĠBB Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (ĠSMEK) kursiyerlerinin yaĢam boyu 

öğrenme yeterlikleri ile öznel iyi oluĢ düzeyleri arasındaki iliĢki ele alınmıĢ ve 

araĢtırmada iliĢkisel tarama deseni kullanılmıĢtır. ĠliĢkisel tarama deseninde iki  

ve daha fazla sayıdaki değiĢkenin arasında birlikte değiĢim varlığı ve/veya 

seviyesi belirlenmesi amaçlanmaktadır (Karasar, 2003).  ĠliĢkisel tarama 

desenlerinde iki veya daha fazla değiĢkenin aralarındaki iliĢki, herhangi bir 

müdahalede bulunulmadan incelenmektedir (Büyüköztürk vd., 2008).  

4.2 AraĢtırma Evreni ve Örneklemi 

2018-2019 eğitim döneminde ĠSMEK bünyesinde yer alan kurslara 339.545 

kursiyer iĢtirak etmektedir. AraĢtırmanın evrenini Fatih ilçesindeki Yavuz Selim 

Kurs Merkezi, ĠSMEK Dil Okulu, ĠSMEK BiliĢim Okulu ve ĠSMEK Muhasebe 

ve Grafik Tasarım Okulu‟nda 2018-2019 eğitim döneminde eğitim alan 27.457 

kursiyer oluĢturmaktadır. AraĢtırma evreninin büyüklüğüne bağlı olarak 

zaman/maliyet kısıtı sebebiyle örneklem üzerinde çalıĢma alma yolu tercih 

edilmiĢtir. Evreni oluĢturan birey sayısının belirli olmasından dolayı aĢağıda yer 

alan formül kullanılarak % 95 güven aralığı ve % 5 hata payıyla örneklem sayısı 

379 olarak hesaplanmıĢtır (Uğurlu ve Üstüner, 2011);  

n = (Nt2 pq)/ (d2 (N-1)+(t2 pq) 

AraĢtırmanın örneklemini ise kolay ulaĢılabilir örneklem yoluyla belirlenen 413 

ĠSMEK kursiyeri meydana getirmiĢtir. AraĢtırma kapsamına alınan ĠSMEK 

kursiyerlerinin demografik özellikleri Çizelge 4.1‟de sunulmuĢtur. 
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Çizelge 4.1:ĠSMEK Kursiyerleri Demografik Özellikleri 

DEĞIġKEN N % 

Cinsiyet  

Kadın 307 74,3 

Erkek 105 25,4 

Medeni Durum 

Evli 120 29,1 

Bekâr 292 70,7 

YaĢ (Yıl ) 

18-29 yaĢ arası 251 60,8 

30-39 yaĢ arası 88 21,3 

40 yaĢ üstü 74 17,9 

Eğitim Durumu   

Ġlköğretim  21 5,1 

Lise  92 22,3 

Üniversite 300 72,2 

Çizelge 4.1‟de yer alan ĠSMEK kursiyerlerinin demografik özellikleri 

incelendiğinde; araĢtırma kapsamına alınan ĠSMEK kursiyerlerinin % 74.3‟ü 

(n=307) kadınlardan ve % 25.4‟ü (n=105) erkeklerden meydana gelmektedir. 

Katılımcıların medeni durumlarına bakıldığında bekârların % 70.7 ile çoğunluğu 

oluĢturduğu görülmektedir. Kursiyerlerin % 60.8 (n=251) ile ağırlıklı olarak 18 -

29 yaĢ grubunda yer aldığı, 30-39 yaĢ grubu (n=88) kursiyer oranının % 21.3 ve 

40 yaĢ üstü (n=74) kursiyer oranının ise %17.9 olduğu belirlenmiĢtir. Eğ itim 

durumları ele alındığında ise; ĠSMEK kursiyerlerinin % 72.2 ile büyük 

çoğunluğunun üniversite mezunu (n=300) olduğu tespit edilmiĢtir.  

4.3 AraĢtırma Verilerinin Toplanması 

AraĢtırma verileri ölçek aracılığıyla toplanmıĢ, ölçek uygulaması ĠBB Hayat 

Boyu Öğrenme Müdürlüğü‟nden izin alınarak vegönüllülük ilkesi esaslarına 

göre  
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2018-2019 tarihlerinde yürütülmüĢtür. Ölçek uygulaması kursiyerlerle yüz yüze 

görüĢülerek ve her bir katılımcı için yaklaĢık 15 dakikada tamamlanmıĢtır.  

AraĢtırmada kullanılan ölçek; bilgi formu, yaĢam boyu öğrenme yeterliliği 

ölçeği ve öznel iyi oluĢ ölçeği olmak üzere üç ölçüm aracını içermektedir.  

4.3.1. Bilgi Formu 

ĠSMEK kursiyerlerinin demografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 

araĢtırmacının hazırladığı bilgi formu kullanılmıĢtır. Bilgi formu cinsiyet, 

medeni durum, eğitim durumu ve yaĢ ile ilgili 4 soru içermektedir.  

4.3.1 YaĢam boyu yeterlilik ölçeği 

AraĢtırmada ĠSMEK kursiyerlerinin yaĢam boyu öğrenme yeterlilikleri “YaĢam 

Boyu Yeterlilik Ölçeği” ile değerlendirilmiĢtir. Babanlı‟nın (2018)hazırladığı 

ölçek; ana dilde iletiĢim yeterliği (6 madde), yabancı dilde iletiĢim yeterliği (4 

madde), öğrenmeyi öğrenme (12 madde), dijital yeterlik (13 madde), 

matematiksel düĢünme yeterliği (5 madde), etkin vatandaĢlık bilinci yeterliği 

(10 madde), özyönetim yeterliği (10 madde) ile kültürel ve sanatsal bilinç 

yeterliği (8 madde) olmak üzere 8 boyutta 68 madde içermektedir. Ölçeğe 

iliĢkin olarak Babanlı‟nın (2018)yaptığı güvenilirlik analizinde Cronbach Alfa 

güvenilirlik katsayısı 0.95 olarak belirlenmiĢtir.  

Bu araĢtırmadada verilerin toplanmasının ardından YaĢam Boyu Yeterlilik 

Ölçeğifaktör analizi ile güvenilirlik analizine tabi tutulmuĢtur. Faktör analizi, 

iliĢkili çok sayıdaki değiĢkenden daha az sayıda, birbirlerinden bağımsız olan ve 

anlamlı faktörler oluĢturulması maksadı ile kullanılmaktadır (Kleinbaum vd., 

1998:601). Analizde “Temel BileĢenler Analizi (Principal Component Analysis 

(PCA))” yöntemiyle“Varimax” döndürme tekniğinden yararlanılmıĢtır. Veri 

setinin faktör analizi için uygunluğunu incelemek üzere KMO, değiĢkenlerin 

aralarında faktör analizi için yeterli düzeyde iliĢki bulunup bulunmadığını tespit 

etmek üzere Barlett testi icra edilmiĢtir.  Faktör sayısının belirlenmesinde ise ; 

özdeğerlerin 1‟den büyük olması, açıklanan toplam varyans oranı ile her bir 

faktörün varyans oranı ve çizgi grafiği ölçütleri dikkate alınmıĢtır.  Faktör 

analizinin sonuçları Çizelge 4.2‟de belirtilmiĢtir.  
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Çizelge 4.2: YaĢam Boyu Yeterlilik Ölçeği Faktör Analizinin Sonuçları 

MADDE 

NU 

FAKTÖR 

YÜKÜ 

AÇIKLAYICILIK  

(%) 

CRONBACH 

ALFA 

Madde 12 0,758 12,233 0,915 

Madde 16 0,733 

Madde 11 0,724 

Madde 14 0,707 

Madde 17 0,702 

Madde 13 0,698 

Madde 19 0,663 

Madde 15 0,661 

Madde 18 0,658 

Madde 22 0,635 

Madde 20 0,577 

Madde 29 0,860 8,733 0,917 

Madde 34 0,844 

Madde 33 0,831 

Madde 30 0,826 

Madde 28 0,804 

Madde 27 0,647 

Madde 62 0,682 8,698 0,901 

Madde 60 0,672 

Madde 59 0,653 

Madde 61 0,646 

Madde 56 0,605 

Madde 55 0,597 

Madde 57 0,586 

Madde 54 0,573 

Madde 58 0,534 

Madde 3 0,825 7,833 0,887 

Madde 4 0,772 

Madde 5 0,726 

Madde 2 0,707 
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Çizelge 4.2: (devam) YaĢam Boyu Yeterlilik Ölçeği Faktör Analizinin 

Sonuçları 

MADDE 

NU 

FAKTÖR 

YÜKÜ 

AÇIKLAYICILIK  

(%) 

CRONBACH 

ALFA 

Madde 1 0,700   

Madde 6 0,690 

Madde 37 0,832 7,121 0,904 

Madde 38 0,819 

Madde 36 0,806 

Madde 40  0,741 

Madde 39 0,725 

Madde 67 0,791 6,967 0,850 

Madde 64 0,692 

Madde 63 0,688 

Madde 68 0,688 

Madde 66 0,672 

Madde 65 0,593 

Madde 52 0,672 6,774 0,884 

Madde 47 0,670 

Madde 43 0,591 

Madde 44 0,590 

Madde 45 0,581 

Madde 49 0,571 

Madde 46 0,567 

Madde 8 0,919 6,233 0,925 

Madde 9 0,896 

Madde 7 0,870 

Madde 10 0,851 

Faktör analizi kapsamında KMO değeri 0,929 olarak tespit edilmiĢtir. Söz 

konusu değerin 0,5‟in üzerinde olması araĢtırma veri setinin uygulanacak faktör 

analizi için uygunluğuna iĢaret etmektedir. Barlett testinde anlamlı sonuç elde 

edilmesi (p=0,000<0,05) ise ölçek maddelerinin arasında faktör analizi için 

yeterli düzeyde iliĢkinin varlığını göstermektedir. Ortak varyans (Communality) 

değeri 0,5‟in altında olan 1 madde, iki faktörde bulunan yük değeri arasında 
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0,10‟dan daha az fark bulunan ve biniĢik madde  olarak nitelenen 6 madde ile % 

5‟ten daha düĢük varyansa sahip faktörler altında toplanan 7 madde olmak üzere 

toplam 14 madde analize dahil edilmemiĢtir. Analiz sonucunda; tüm maddelerin 

ortak varyans değerlerinin 0,5‟ten büyük olduğu ve döndürülmüĢ faktö r 

matrisinde yer alan faktör yüklerinin tamamının 0,3‟ün üzerinde olduğu ve 

ölçeğin orijinal ölçek yapısına benzer Ģekilde 8 boyutlu bir yapı gösterdiği 

belirlenmiĢ, ölçek faktörleri orijinal ölçekle aynı Ģekilde isimlendirilmiĢtir.  

Ayrıca yapılan güvenilirlik analizi neticesinde ölçeğin geneli için Cronbach 

Alfa katsayısı 0.96 olarak tespit edilmiĢtir. 

Ölçek 5‟li likert tipte derecelendirilmiĢ olup, ölçek ifadeleri 1 ile 5 arasında 

puanlandırılmaktadır (Hiç Katılmıyorum:1, Katılmıyorum:2, Kararsızım:3, 

Katılıyorum:4, Tamamen Katılıyorum:5).AraĢtırmada ölçekten elde edilen 

ortalama puanların yorumlanmasında; yüksek puanlar kursiyerler tarafından 

yaĢam boyu öğrenmenin yeteri düzeyde algılandığını göstermektedir.   

4.3.2 Öznel iyi oluĢ ölçeği 

AraĢtırmada kullanılan bir diğer ölçek Tuzgöl Dost (2005) tarafından 

geliĢtirilen “Öznel Ġyi OluĢ Ölçeği”dir. Bahse konu ölçek toplam 46 madde 

içermektedir. Ölçeğe iliĢkin olarak Tülek‟in (2011)yaptığı güvenilirlik 

analizinde Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0.95 olarak belirlenmiĢtir. Bu 

araĢtırmada da güvenilirlik analizi yinelenmiĢ ve Cronbach Alfa katsayısı 0,82 

olarak tespit edilmiĢtir.  

Ölçek 5‟li likert tipte bir ölçek olup, katılımcılar ifadelerden 1 ila 5 arasında 

puan almaktadır (1: Hiç Uygun Değil, 2:Biraz Uygun, 3:Kısmen Uygun, 4: 

Çoğunlukla Uygun, 5: Tamamen Uygun). AraĢtırmada elde edilen ağırlıklı 

ortalama puanların yorumlanmasında; puanların 1‟e yaklaĢması düĢük öznel iyi 

oluĢa iĢaret ederken, 5‟e yaklaĢması ise yüksek öznel iyi oluĢ düzeyini 

göstermektedir. 

4.4 Verilerin Analizi 

AraĢtırmada kullanılan veriler SPSS 24.0 istatistik programı kullanılarak analize 

tabi tutulmuĢtur. Uygulanan istatistik test/analizlerinde p=0,05 anlamlılık 
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düzeyi esas alınmıĢtır. AraĢtırma kapsamında uygulanan test/analizler aĢağıda 

açıklanmıĢtır: 

 ĠSMEK kursiyerlerinin demografik özellikleri ile yaĢam boyu öğrenme 

yeterliği ile öznel iyi oluĢ ölçeklerine verdikleri yanıtlara yönelik olarak 

Betimsel Ġstatistikler yapılmıĢtır. 

 ĠSMEK kursiyerlerinin yaĢam boyu öğrenme yeterlikleri ile öznel iyi 

oluĢ düzeylerinin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip 

göstermediği ĠliĢkisiz Örneklem T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi 

ile incelenmiĢtir.  

 ĠSMEK kursiyerlerinin yaĢam boyu öğrenme yeterlikleri ile öznel iyi 

oluĢ düzeyleri arasında iliĢki Pearson Korelasyon Analizi ile 

incelenmiĢtir. 
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5.  BULGULAR VE TARTIġMA 

AraĢtırmanın bu kısmında yaĢam boyu öğrenme yeterlikleri ve öznel iyi oluĢa 

iliĢkin olarak ölçüm araçlarından elde edilen verilere yer verilmiĢ araĢtırma 

amacı doğrultusunda ulaĢılan bulgular ortaya konmuĢ ve ilgili alan yazın 

doğrultusunda tartıĢılmıĢtır. AraĢtırma bulguları aĢağıda belirtilen sıra ile ele 

alınmıĢtır: 

 YaĢam boyu öğrenme yeterliği ile öznel iyi oluĢ normal dağılım 

sonuçları, 

 YaĢam boyu öğrenme yeterlikleri ile öznel iyi oluĢ ölçeklerine iliĢkin 

tanımlayıcı istatistikler, 

 Demografik özelliklerine göre ĠSMEK kursiyerlerinin yaĢam boyu 

öğrenme yeterlikleri ile öznel iyi oluĢ düzeylerine iliĢkin fark testleri,  

 YaĢam boyu öğrenme yeterlikleri ile öznel iyi oluĢ iliĢkisine yönelik 

korelâsyon analizi. 

5.1 Normal Dağılım Sonuçları 

AraĢtırma ölçekleri aracılığıyla elde edilen verilerin normal dağılımına iliĢkin 

sonuçlar Çizelge 5.1‟de gösterilmiĢtir. 
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Çizelge 5.1: Normal Dağılım Sonuçları 

Ölçek / Boyut Ġstatistik  Sd  P Çarpıklık  Basıklık  

Ana Dilde ĠletiĢim 

Yeterliği 

0,198 407 0,000 -1,811 1,785 

Yabancı Dilde ĠletiĢim 

Yeterliği 

0,082 407 0,000 0,127 1,038 

Öğrenmeyi Öğrenme 

Yeterliği 

0,110 407 0,000 -1,163 2,665 

Dijital Yeterlik 0,041 407 0,100 -0,063 -0,349 

Matematiksel DüĢünme 

Yeterliği 

0,116 407 0,000 -0,854 0,628 

Etkin VatandaĢlık 

Bilinci Yeterliği 

0,088 407 0,000 -0,994 1,364 

Özyönetim Yeterliği 0,120 407 0,000 -1,278 1,715 

Kültürel ve Sanatsal 

Bilinç Yeterliği 

0,125 407 0,000 -1,146 1,516 

YaĢam Boyu Öğrenme 

TOPLAM 

0,052 407 0,011 -0,780 1,627 

Öznel Ġyi OluĢ 0,070 407 0,000 -0,526 1,140 

Çizelge 5.1‟de bulunan verilerden görüleceği üzere; normallik testi sonucunda 

dijital yeterlik normal dağılım gösterirken, yaĢam boyu öğrenme yeterliği ile 

diğer alt boyutları ve öznel iyi oluĢ normal dağılım göstermemektedir. Bununla 

birlikte verilerin normalliğinin yalnızca normallik testi ile değerlendirilmesi 

doğru değildir. Young Kim (2013:53) verilerin normal dağılımında 300‟den 

büyük örneklemler için; histogram grafiklerinin incelenmesini ve çarpıklık 

değerinin ±2 ve basıklık değerinin de ±7 aralığında olması gerektiğini ifade 

etmektedir. Bu kapsamda araĢtırma değiĢkenlerinin belirtilen 
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kriterlerikarĢıladığı belirlenerek verilerin normal dağılım gösterdiği 

değerlendirilmiĢ, yapılan analizlerde parametrik testlerden yararlanılmıĢtır.   

5.2 Tanımlayıcı Ġstatistikler 

AraĢtırmaya katılan ĠSMEK kursiyerlerinin yaĢam boyu öğrenme yeterliği ve 

öznel iyi oluĢ ölçeği ifadelerine verdikleri yanıtlara iliĢkin tanımlayıcı 

istatistikler Çizelge 5.2‟de gösterilmiĢtir. 

Çizelge 5.2: Tanımlayıcı Ġstatistikler 

Ölçek Boyutu En 

DüĢük 

En 

Yüksek 

X  SS 

Ana Dilde ĠletiĢim Yeterliği 1 5 4,45 0,65 

Yabancı Dilde ĠletiĢim Yeterliği 1 5 2,83 1,21 

Öğrenmeyi Öğrenme Yeterliği 1 5 4,20 0,64 

Dijital Yeterlik 1 5 3,32 0,85 

Matematiksel DüĢünme Yeterliği 1 5 3,87 0,88 

Etkin VatandaĢlık Bilinci Yeterliği 1 5 3,99 0,73 

Özyönetim Yeterliği 1 5 4,17 0,71 

Kültürel ve Sanatsal Bilinç Yeterliği 1 5 4,03 0,81 

YaĢam Boyu Öğrenme Toplam 1 5 3,89 0,54 

Öznel Ġyi OluĢ 1 5 3,30 0,38 

X : Ortalama, SS: Standart Sapma 

Çizelge 5.2‟de bulunan yaĢam boyu öğrenme yeterlik ortalamalarına 

bakıldığında; ĠSMEK kursiyerlerinin ana dilde iletiĢim yeterliği puan 

ortalamasının 4.45±0.65, yabancı dilde iletiĢim yeterliği puan ortalamasının 

2.83±1.21, öğrenmeyi öğrenme yeterliği puan ortalamasının  4.20±0.64, dijital 
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yeterlik puan ortalamasının 3.32±0.85, etkin vatandaĢlık bilinci yeterliği puan 

ortalaması 3.99±0,73, özyönetim yeterliği puan ortalamasının 4,17±0,71, 

kültürel ve sanatsal bilinç yeterliği puan ortalamasının 4,03±0,81 ve yaĢam 

boyu öğrenme toplam puan ortalamasının 3.89±0,54 olduğu görülmektedir. 

Belirtilen puanlar uyarınca kursiyerlerin yabancı dilde iletiĢim ile dijital 

yeterliklerinin “orta” düzeyde, diğer yeterlikleri ile genel yaĢam boyu öğrenme 

yeterliklerinin “yüksek” düzeyde olduğu değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmada 

ulaĢılan bu sonuç ĠSMEK kursiyerlerinin; duygu ve düĢüncelerini sözlü/yazılı 

ifade edebilme adına ana dilini etkin Ģekilde kullanabildikleri, günlük 

yaĢamdaki sorunların çözümünde matematiksel düĢünme becerisinden 

faydalanabildikleri, bilgiyi hayatlarına tatbik edebildikleri ve ihtiyaç 

duyulduğunda farklı kaynaklardan yeni bilgilere eriĢebildikleri, toplum içinde 

sorumlu ve etkin birer birey oldukları, kiĢisel farkındalık sahibi oldukları ve 

kültür-sanat etkinliklerinin önemini kavradıkları algısına sahip olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte kursiyerlerin iĢ ve eğlence maksadıyla bilgi 

iletiĢim teknolojilerinden yararlanabilme ve yabancı dil ile iletiĢim kurabilme 

hususlarında ise kendilerini ortalama düzeyde gördükleri söylenebilir. Konuya 

yönelik alan yazın incelendiğinde, ĠSMEK kursiyerleri ile gerçekleĢtirilen 

sadece bir adet çalıĢmaya rastlanması sebebiyle, bu çalıĢmadaki sonuçlar 

belirtilen çalıĢmanın yanı sıra yaĢam boyu öğrenmenin farklı örneklemlerde 

incelendiği çalıĢmalarla da kıyaslanmıĢ ve benzer sonuçlara ulaĢıldığı 

görülmüĢtür. Alan yazında ĠSMEK kursiyerlerinde yaĢam boyu öğrenme 

yeterliklerinin incelendiği tek çalıĢma olan Babanlı ve Akçay‟ın (2018) 

çalıĢmasında, ĠSMEK kursiyerlerinin genel yaĢam boyu öğrenme yeterliğinin 

“yüksek” düzeyde olduğu, kursiyerlerin en yüksek yeterlik algısının “ana dilde 

iletiĢim” ve en düĢük yeterlik algısının da “yabancı dilde iletiĢim” boyutunda 

olduğu bildirilmiĢtir. Ayrıca Özkorkmaz‟ın (2016) Türkiye‟deki halk eğitim 

merkezi müdürlerinin yaĢam boyu öğrenme yeterlik durumunu ele aldığı ve 

Yurtseven ve Karademir‟in (2017) Muğla Sıtkı Koçman üniversitesinde 

pedagojik eğitime iĢtirak eden öğretmen adaylarında yaĢam boyu öğrenme 

yeterliklerini incelediği çalıĢmalar sonucunda da bu çalıĢma ile benzer Ģekilde 

kurum müdürleri ile öğretmen adaylarının yaĢam boyu öğrenme yeterliğinin 

“yüksek” düzeyde olduğu belirtilmiĢtir. 
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Çizelge 5.2‟de görüleceği üzere kursiyerlerin öznel iyi oluĢ puan ortalamasının 

3.30±0.38 olduğu görülmektedir. Bahse konu ortalama değere istinaden 

kursiyerlerin öznel iyi oluĢ düzeylerinin “yüksek” olduğu değerlendirilmiĢtir. 

Öznel iyi oluĢun ĠSMEK kursiyerleri özelinde ele alındığı çalıĢmaya 

rastlanmaması sebebiyle farklı örneklemler ile gerçekleĢtirilen çalıĢma larda 

farklı sonuçlara ulaĢıldığı görülmektedir. Kermen ve Sarı‟nın (2014) üniversite 

öğrencilerinde öznel iyi oluĢ ile ihtiyaç doyumu iliĢkisini incelediği 

çalıĢmasında, öğrencilerin özen iyi oluĢ düzeylerinin “yüksek” olduğu 

belirlenmiĢtir. Tekin (2019‟un üniversite öğrencilerinde öznel iyi oluĢ ile 

algılanan ebeveyn stili ve kiĢilerarası iliĢki tarzı arasındaki iliĢkiyi ele aldığı 

çalıĢmasında, öğrencilerin “yüksek” düzeyde özel iyi oluĢa sahip oldukları 

saptanmıĢtır.  

5.3 Fark Testleri 

Uygulamanın bu kısımda araĢtırmaya katılan ĠSMEK kursiyerlerinin yaĢam 

boyu öğrenme yeterlikleri ile öznel iyi oluĢ düzeyleri arasında demografik 

özelliklerine göre istatiksel olarak anlamlı farklılık olup olmadığı analiz 

edilmiĢtir.  

5.3.1 YaĢam boyu öğrenme fark testleri 

Cinsiyete göre yaĢam boyu öğrenme yeterliklerine iliĢkin Bağımsız Örneklem 

T-Testi sonuçları Çizelge 5.3‟de gösterilmiĢtir. 
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Çizelge 5.3: Cinsiyete Göre YaĢam Boyu Öğrenme Yeterlikleri 

DeğiĢken Cinsiyet N 
 

S.S t P 

Ana Dilde ĠletiĢim Kadın  307 4,46 0,61 0,221 0,825 

Erkek  105 4,44 0,78 

Yabancı Dilde ĠletiĢim Kadın  306 2,78 1,23 -

1,684 

0,093 

Erkek  105 3,01 1,17 

Öğrenmeyi Öğrenme Kadın  307 4,24 0,63 2,067 0,039* 

Erkek  105 4,09 0,71 

Dijital Yeterlik Kadın  307 3,32 0,84 0,106 0,916 

Erkek  105 3,31 0,90 

Matematiksel DüĢünme Kadın  306 3,87 0,87 -

0,156 

0,876 

Erkek  105 3,89 0,95 

Etkin VatandaĢlık Bilinci Kadın  306 4,04 0,69 2,195 0,029* 

Erkek  104 3,86 0,85 

Özyönetim Kadın  306 4,17 0,67 -

0,034 

0,973 

Erkek  105 4,17 0,83 

Kültürel ve Sanatsal Bilinç Kadın  307 4,04 0,81 0,177 0,859 

Erkek  105 4,02 0,81 

YaĢam Boyu Öğrenme (Toplam)  Kadın  303 3,91 0,53 0,553 0,581 

Erkek  104 3,87 0,60 

*p≤0.05 

x
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Cinsiyete göre Bağımsız Grup t-testi sonucunda; ĠSMEK kursiyerlerinin ana 

dilde iletiĢim (t(410)=0,221;p>0.05), yabancı dilde iletiĢim (t (409)=-1,684; p>0.05), 

dijital yeterlik (t(410)=0,106;p>0.05), matematiksel düĢünme (t (409)=-

0,156;p>0.05), özyönetim (t(409)=-0,034;p>0.05), kültürel ve sanatsal bilinç 

(t(410)=0,177;p>0.05) ve genel yaĢam boyu öğrenme yeterliği (t (405)=0,553; 

p>0.05) puan ortalamalarının arasında istatiksel açıdan anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır. Buna karĢın ĠSMEK kursiyerlerininöğrenmeyi öğrenme 

(t(410)=2,067;p≤0.05) ve etkin vatandaĢlık bilinci(t (408)=2,195;p≤0.05) yeterliği 

puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık olduğu ve 

kadınların ortalamalarının erkeklerin ortalamasından anlamlı düzeyde daha 

yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Söz konusu bulgular uyarınca cinsiyete göre ana 

dilde iletiĢim, yabancı dilde iletiĢim, dijital yeterlik, matematiksel düĢünme, 

özyönetim, kültürel ve sanatsal bilinç ile genel yaĢam boyu öğrenme yeterlikleri 

bakımından kursiyerler arasında fark olmadığı; bununla birlikte öğrenmeyi 

öğrenme ve etkin vatandaĢlık bilinci yeterlikleri bakımından kursiyerler 

arasında farklılık olduğu ve kadın kursiyerlerin yeterlik düzeylerinin 

erkeklerden daha fazla olduğu söylenebilir. Babanlı ve Akçay (2018)‟ın 

çalıĢmalarında bu sonuç ile uyumlu olarak cinsiyete göre kadın kursiyerlerin 

ana dilde iletiĢim ile öğrenmeyi öğrenme yeterlikleri arasında farklılık 

bulunduğunu bildirmiĢtir. AdabaĢ (2016)‟ın Bartın Üniversitesi öğrencilerinin 

yaĢam boyu öğrenme yeterliklerini incelediği çalıĢmasında da, kadınların 

öğrenmeyi öğrenme ve ana dilde iletiĢim yeterliği algılarının erkeklerden daha 

yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Özkorkmaz (2016)‟nın halk eğitim merkezi 

müdürleri ile yürüttüğü çalıĢmada da kadınların vatandaĢlık bilincinin 

erkeklerden daha yüksek olduğu bildirilmiĢtir.  

Medeni duruma göre yaĢam boyu öğrenme yeterliklerine iliĢkin Bağımsız 

Örneklem T-Testi sonuçları Çizelge 5.4‟te gösterilmiĢtir. 
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Çizelge 5.4: Medeni Duruma Göre YaĢam Boyu Öğrenme Yeterlikleri  

DeğiĢken Medeni 

Durum 

N 
 

S.S t P 

Ana Dilde ĠletiĢim Evli  120 4,43 0,69 -0,300 0,764 

Bekâr 292 4,46 0,64 

Yabancı Dilde 

ĠletiĢim 

Evli  120 2,58 1,31 -2,625 0,009* 

Bekâr  291 2,94 1,16 

Öğrenmeyi 

Öğrenme 

Evli  120 4,29 0,65 1,716 0,087 

Bekâr  292 4,17 0,64 

Dijital Yeterlik Evli  120 3,37 0,92 0,718 0,473 

Bekâr  292 3,30 0,82 

Matematiksel 

DüĢünme 

Evli  119 3,87 0,90 -0,112 0,911 

Bekâr  292 3,88 0,88 

Etkin VatandaĢlık 

Bilinci 

Evli  119 4,05 0,69 1,041 0,299 

Bekâr  291 3,97 0,75 

Özyönetim Evli  120 4,25 0,77 1,375 0,170 

Bekâr  291 4,14 0,69 

Kültürel ve 

Sanatsal Bilinç 

Evli  120 3,91 0,88 -1,849 0,066 

Bekâr  292 4,08 0,78 

YaĢam Boyu 

Öğrenme (Toplam)  

Evli  118 3,91 0,59 0,400 0,690 

Bekâr  289 3,89 0,53 

*p≤0.05 

Medeni duruma göre Bağımsız Grup t-testi sonucunda ĠSMEK kursiyerlerinin 

ana dilde iletiĢim (t(410)=-0,300; p>0.05), öğrenmeyi öğrenme (t (410)=1,716; 

p>0.05), dijital yeterlik (t(410)=0,718; p>0.05), matematiksel düĢünme (t (409)=-

0,112; p>0.05), etkin vatandaĢlık bilinci (t(409)=1,041; p>0.05), özyönetim 

x
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(t(409)=1,375; p>0.05), kültürel ve sanatsal bilinç (t(410)=-1,849; p>0.05) ve genel 

yaĢam boyu öğrenme yeterliği (t(405)=0,400; p>0.05) puan ortalamaları arasında 

istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Buna karĢın ĠSMEK 

kursiyerlerinin yabancı dilde iletiĢim  

(t(409)=-2,625; p≤0.05) yeterliği puan ortalamaları arasında istatiksel olarak 

anlamlı farklılık olduğu ve bekârların ortalamalarının evlilerin ortalamasından 

anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Söz konusu bulgulara göre 

kursiyerlerin medeni durumuna göre ana dilde iletiĢim, öğrenmeyi öğrenme, 

dijital yeterlik, matematiksel düĢünme, etkin vatandaĢlık bilinci, özyönetim, 

kültürel ve sanatsal bilinç ile genel yaĢam boyu öğrenme yeterlikleri arasında 

farklılık olmadığını; bununla birlikte medeni duruma göre yabancı dilde iletiĢim 

yeterliği bakımından kursiyerler arasında farklılık bulunduğu ve bekâr 

kursiyerlerin yeterlik düzeylerinin evlilerden daha fazla olduğunu söylemek 

mümkündür. AraĢtırmaya iĢtirak eden bekâr kursiyerlerin eğitim düzeyinin 

evlilerden daha yüksek olduğu ve eğitim düzeyi yükseldikçe bireylerin yabancı 

dil yeterliğinin de artacağı dikkate alındığında, ulaĢılan bu sonucu doğrudan 

bireylerin medeni durumunun bir çıktısı değil eğitim düzeylerinin bir yansıması 

olduğu düĢünülmektedir. Müteakip maddelerde görüleceği üzere çalıĢma 

kapsamında kursiyerlerin yabancı dilde iletiĢim yeterliğinin eğitim durumuna 

paralel olarak artması da bu düĢünceyi desteklemektedir.   

YaĢa göre yaĢam boyu öğrenme yeterliklerine iliĢkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) sonuçları Çizelge 5.5‟te gösterilmiĢtir. 

Çizelge 5.5: YaĢa Göre YaĢam Boyu Öğrenme Yeterlikleri 

DeğiĢken  YaĢ N 
 

SS F p Anlamlı 

Fark 

Ana Dilde 

ĠletiĢim 

18-29  251 4,47 0,64 0,332 0,718 - 

30-39  88 4,40 0,72 

40 ve üstü 74 4,45 0,63 

Toplam 413 4,45 0,65 

Yabancı 

Dilde 

ĠletiĢim 

18-29  251 2,82 1,14 0,053 0,948 - 

30-39  87 2,86 1,34 

40 ve üstü 74 2,85 1,31 

Toplam 412 2,83 1,21 

x



63 

Çizelge 5.5: (devam) YaĢa Göre YaĢam Boyu Öğrenme Yeterlikleri 

DeğiĢken  YaĢ N 
 

SS F p Anlamlı 

Fark 

Öğrenmeyi 

Öğrenme 

18-29  251 4,15 0,65 1,583 0,290 - 

30-39  88 4,21 0,71 

40 ve üstü 74 4,30 0,53 

Toplam 413 4,20 0,65 

Dijital 

Yeterlik 

18-29  251 3,31 0,78 1,610 0,201 - 

30-39  88 3,44 0,92 

40 ve üstü 74 3,20 0,98 

Toplam 413 3,32 0,85 

Matematiksel 

DüĢünme 

18-29  251 3,93 0,83 1,595 0,204 - 

30-39  88 3,84 0,92 

40 ve üstü 73 3,73 1,03 

Toplam 412 3,88 0,89 

Etkin 

VatandaĢlık 

Bilinci 

18-29  250 3,98 0,70 0,263 0,769 - 

30-39  87 3,98 0,83 

40 ve üstü 74 4,05 0,73 

Toplam 411 3,99 0,73 

Özyönetim 18-29  250 4,17 0,68 0,795 0,452 - 

30-39  88 4,11 0,81 

40 ve üstü 74 4,25 0,72 

Toplam 412 4,17 0,71 

Kültürel ve 

Sanatsal 

Bilinç 

18-29  251 4,10 0,76 2,790 0,063 - 

30-39  88 3,86 0,98 

40 ve üstü 74 4,02 0,74 

Toplam 413 4,03 0,81 

YaĢam Boyu 

Öğrenme 

(Toplam) 

18-29  249 3,90 0,50 0,131 0,877 - 

30-39  86 3,88 0,63 

40 ve üstü 73 3,92 0,60 

Toplam 408 3,90 0,55 

*p≤0.05 

YaĢa göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda; ĠSMEK 

kursiyerlerinin ana dilde iletiĢim (F(2-410)=0,718; p>0,05), yabancı dilde iletiĢim  

x
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(F(2-409)=0,053; p>0,05), öğrenmeyi öğrenme (F(2-410)=1,583; p>0,05) dijital 

yeterlik (F(2-410)=1,610; p>0.05), matematiksel düĢünme (F (2-409)=1,595; 

p>0,05), etkin vatandaĢlık bilinci (F(2-408)=0,263; p>0,05),  özyönetim  (F(2-

409)=0,795; p>0,05), kültürel ve sanatsal bilinç (F (2-410)=2,790; p>0,05) ve yaĢam 

boyu öğrenme  

(F(2-405)=0,131; p>0,05) puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı  bir 

farklılık bulunmamaktadır. Söz konusu bulgulara göre ĠSMEK kursiyerlerinin 

yaĢagöre ana dilde iletiĢim, yabancı dilde iletiĢim, öğrenmeyi öğrenme, dijital 

yeterlik, matematiksel düĢünme, etkin vatandaĢlık bilinci, özyönetim, kültürel 

ve sanatsal bilinç ile genel yaĢam boyu öğrenme yeterlikleri arasında farklılık 

bulunmadığını ifade etmek mümkündür. YaĢa göre yaĢam boyu öğrenme 

yeterliklerine iliĢkin olarak alan yazında bu çalıĢmadaki sonuç ile uyumlu 

çalıĢmalar olduğu görülmektedir. Selçuk (2016)‟un öğretmen yetiĢtirme 

programları çerçevesinde öğretmen adaylarının yaĢam boyu öğrenme 

yeterlikleri ve öz yeterliklerini incelediği çalıĢmasında bu çalıĢma ile bütünüyle 

örtüĢen Ģekilde yaĢa göre katılımcıların yaĢam boyu öğrenme yeterlikleri 

arasında farklılık olmadığı ifade edilmiĢtir. Benzer Ģekilde Babanlı ve Akçay 

(2018)‟ın ĠSMEK kursiyerlerinin katılımı ile gerçekleĢtirdiği çalıĢmada da bu 

çalıĢma ile büyük oranda örtüĢen Ģekilde katılımcıların yalnızca dijital yeterlik 

algılarında farklılık olduğu bildirilmiĢtir.  

Eğitim durumuna göre yaĢam boyu öğrenme yeterliklerine iliĢkin Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları Çizelge 5.6‟da gösterilmiĢtir. 

Çizelge 5.6: Eğitim Durumuna Göre YaĢam Boyu Öğrenme Yeterlikleri  

DeğiĢken  Eğitim 

Durumu 

N 
 

SS F p Anlamlı 

Fark 

Ana Dilde 

ĠletiĢim 

Ġlköğretim  21 4,11 1,03 4,122 0,017* 1-3 

Lise 92 4,38 0,56 

Üniversite 300 4,50 0,64 

Toplam 413 4,45 0,65 

Yabancı 

Dilde 

ĠletiĢim 

Ġlköğretim  21 1,94 1,24 15,408 0,000* 1-2 

1-3 

2-3 
Lise 91 2,42 1,22 

Üniversite 300 3,02 1,16 

Toplam 412 2,83 1,21 

x
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Çizelge 5.6: (devam)Eğitim Durumuna Göre YaĢam Boyu Öğrenme Yeterlikleri  

DeğiĢken  Eğitim Durumu N 
 

SS F p Anlamlı 

Fark 

Öğrenmeyi 

Öğrenme 

Ġlköğretim  21 4,12 0,82 1,244 0,289 - 

Lise 92 4,29 0,61 

Üniversite 300 4,18 0,65 

Toplam 413 4,20 0,65 

Dijital 

Yeterlik 

Ġlköğretim  21 3,22 0,74 1,210 0,299 - 

Lise 92 3,21 0,93 

Üniversite 300 3,36 0,83 

Toplam 413 3,32 0,85 

Matematiksel 

DüĢünme 

Ġlköğretim  21 3,64 0,74 1,201 0,302 - 

Lise 91 3,82 0,91 

Üniversite 300 3,91 0,89 

Toplam 412 3,88 0,89 

Etkin 

VatandaĢlık 

Bilinci 

Ġlköğretim  21 3,87 0,70 0,323 0,724 - 

Lise 91 3,99 0,70 

Üniversite 299 4,00 0,75 

Toplam 411 3,99 0,73 

Özyönetim Ġlköğretim  21 4,02 0,91 0,543 0,581 - 

Lise 92 4,16 0,69 

Üniversite 299 4,19 0,71 

Toplam 412 4,17 0,71 

Kültürel ve 

Sanatsal 

Bilinç 

Ġlköğretim  21 3,54 0,82 4,145 0,017 1-2 

1-3 Lise 92 4,05 0,77 

Üniversite 300 4,06 0,81 

Toplam 413 4,03 0,81 

YaĢam Boyu 

Öğrenme 

(Toplam) 

Ġlköğretim  21 3,67 0,60 2,655 0,072 - 

Lise 89 3,85 0,54 

Üniversite 298 3,93 0,54 

Toplam 408 3,90 0,55 

*p≤0.05 

Eğitim durumuna göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda; 

ĠSMEK kursiyerlerinin öğrenmeyi öğrenme (F(2-410)=1,244; p>0.05),  dijital 

x
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yeterlik  

(F(2-410)=1,210; p>0.05), matematiksel düĢünme (F (2-409)=1,201; p>0,05), etkin 

vatandaĢlık bilinci (F(2-408)=0,323; p>0,05),  özyönetim  (F(2-409)=0,543; p>0,05), 

ve yaĢam boyu öğrenme (F(2-405)=2,655; p>0,05) puan ortalamaları arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Buna karĢın ĠSMEK 

kursiyerlerinin ana dilde iletiĢim (F(2-410)=4,122; p≤0,05), yabancı dilde iletiĢim 

(F(2-409)=15,408; p≤0,05) ile kültürel ve sanatsal bilinç (F (2-410)=4,145; p≤0,05) 

puan ortalamaları arasında istatiksel bakımdan anlamlı farklılık olduğu 

belirlenmiĢtir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek üzere 

yapılan post-hoc testleri neticesinde; ana dilde iletiĢim boyutunda ilköğretim 

mezunu kursiyerlerle üniversite mezunu kursiyerlerin puan ortalamaları 

arasında, yabancı dilde iletiĢim boyutunda ilköğretim, lise ve üniversite mezunu 

kursiyerlerin puan ortalamaları arasında, kültürel ve sanat sal bilinç boyutunda 

da ilköğretim ile lise ve üniversite mezunu kursiyerlerin puan ortalamaları 

arasında fark olduğu belirlenmiĢtir. Söz konusu bulgulara göre ĠSMEK 

kursiyerlerinin eğitim durumuna göre öğrenmeyi öğrenme, dijital yeterlik, 

matematiksel düĢünme, etkin vatandaĢlık bilinci, özyönetim ile yaĢam boyu 

öğrenme yeterliği arasında farklılık bulunmadığı; buna karĢın ana dilde iletiĢim, 

yabancı dilde iletiĢim ile kültürel ve sanatsal bilinç yeterlikleri arasında farklılık 

olduğu, ilköğretim mezunlarının ana dilde iletiĢim ile kültürel ve sanatsal bi linç 

yeterliğinin diğer bireylerden daha düĢük olduğu, eğitim düzeyi arttıkça 

kursiyerlerin yabancı dilde iletiĢim yeterliğinin arttığını söylemek 

mümkündür.YaĢam boyu öğrenme olgusunun temelinde öğrenmenin yaĢ ile 

sınırlandırılamayacağı düĢüncesi bulunmaktadır. Ayrıca yaĢam boyu öğrenme 

örgün eğitim ile yaygın eğitim sürecini kapsamakla birlikte çok daha fazlasını 

içermektedir. Bu bağlamda, örgün eğitim sistemi içerisinde bireylerin eğitim 

düzeylerinin artmasıyla birlikte ana dilde iletiĢim ve yabancı dilde iletiĢim ile 

kültürel ve sanatsal bilinç yeterliklerinin artması beklenen bir husus olarak 

değerlendirilmiĢtir.  

5.3.2 Öznel iyi oluĢ fark testleri 

Kursiyerlerin cinsiyetine göre öznel iyi oluĢ düzeylerine iliĢkin Bağımsız 

Örneklem T-Testi sonuçları Çizelge 5.7‟de gösterilmiĢtir. 
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Çizelge 5.7: Cinsiyete Göre Öznel Ġyi OluĢ 

DeğiĢken Cinsiyet N 
 

S.S T P 

Öznel Ġyi OluĢ 

Kadın  306 3,30 0,33 

0,319 0,750 

Erkek  105 3,29 0,49 

Cinsiyete göre Bağımsız Grup t-testi sonucunda ĠSMEK kursiyerlerinin öznel 

iyi oluĢ (t(409)=0,319; p>0.05) puan ortalamaları arasında istatiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Buna göre kadın ve erkek kursiyerlerin 

öznel iyi oluĢ düzeylerinin benzer düzeyde olduğu söylenebilir. Alan yazında 

yapılan çalıĢmalara bakıldığında cinsiyetin öznel iyi oluĢ üzerindeki etkisine 

yönelik farklı sonuçların olduğu görülmektedir. Yapılan bazı çalıĢmalarda 

(Yurcu ve Atay, 2015; ġahin vd., 2012) erkeklerin öznel iyi oluĢ düzeylerinin 

yüksek olduğu bildirilirken, bazı çalıĢmalarda (Tuzgöl Dost,  2004; Cihangir 

Çankaya, 2009; Osmanoğlu ve Kaya, 2013)  ise bu çalıĢmadaki sonuç ile 

örtüĢen Ģekilde cinsiyetin öznel iyi oluĢ üzerinde istatiksel olarak anlamlı bir 

etkisi bulunmamaktadır. Öznel iyi oluĢun, öncelikle bireyin psikolojik, zihinsel, 

sosyal ve duygusal dünyasının yansıması ve bireylerin yaĢamdan aldıkları 

doyumla ilgili olması nedeniyle insanların yalnızca cinsiyeti ile 

özdeĢleĢtirilemeyeceği düĢünülmektedir. 

Kursiyerlerin medeni durumuna göre öznel iyi oluĢ düzeylerine iliĢkin Bağımsız 

Örneklem T-Testi sonuçları Çizelge 5.8‟de gösterilmiĢtir. 

Çizelge 5.8: Medeni Duruma Göre Öznel Ġyi OluĢ 

DeğiĢken 
Medeni 

Durum 
N 

 

S.S t P 

Öznel Ġyi 

OluĢ 

Evli  120 3,34 0,39 

1,298 0,195 

Bekâr 291 3,28 0,38 

x

x
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Medeni duruma göre Bağımsız Grup t-testi sonucunda ĠSMEK kursiyerlerinin 

öznel iyi oluĢ (t(409)=1,298; p>0.05) puan ortalamaları arasında istatiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Buna göre evli ve bekâr kursiyerlerin 

öznel iyi oluĢ düzeylerinin benzer düzeyde olduğu ifade edilebilir. AraĢtırma 

kapsamında evli ve bekâr bireylerin öznel iyi oluĢ düzeylerinin farklılık 

göstermemesi ĢaĢırtıcı olarak değerlendirilmiĢtir. Konuya dair alan yazında 

Diener (1984) öznel iyi oluĢun birbirleri ile iliĢkili fakat ayrı iki değerlendirme 

olan duygusal ve biliĢsel boyutlar içerdiğini; buna göre duygusal boyutu ifade 

eden mutluluğun bireylerin olumlu duygu yaĢantılarının olumsuzlardan daha 

fazla olması ile belirlendiğini, biliĢsel boyutu meydana getiren yaĢam 

doyumunun ise evlilik, iĢ, okul gibi alanlarda elde edilen doyuma yönelik öznel 

yargılara dayandığını ifade etmektedir. Evlilik sayesinde bireylerin biyolojik, 

psikolojik ve sosyal ihtiyaçları ile güdülerini karĢılayabildiği düĢünüldüğünde, 

evli bireylerin yaĢam doyumlarının artıĢ göstereceği ve  öznel iyi oluĢ 

düzeylerinin de daha yüksek olabileceği beklenmiĢtir. Bu hususu destekler 

Ģekilde evlilik ile öznel iyi oluĢun arasında iliĢki olduğunu ve evliliğin 

bireylerin öznel iyi oluĢuna olumlu etki ettiğini gösteren çalıĢmalar 

bulunmaktadır (Diener vd. 2002; Argyle, 1999). Bu çalıĢma sonucunda evli ve 

bekârların öznel iyi oluĢ düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık 

olmamasının ise, araĢtırma örnekleminden kaynaklanabileceği düĢünülmektedir.   

Kursiyerlerin yaĢa göre öznel iyi oluĢ düzeyleri Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) sonuçları Çizelge 5.9‟da gösterilmiĢtir. 

Çizelge 5.9: YaĢa Göre Öznel Ġyi OluĢ 

DeğiĢken  YaĢ N 
 

SS F p 
Anlamlı 

Fark 

Öznel Ġyi OluĢ 

18-29  251 3,30 0,38 

0,327 0,721 - 

30-39  87 3,27 0,37 

40 ve üstü 74 3,32 0,41 

Toplam 412 3,30 0,38 

x
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YaĢa göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda; ĠSMEK 

kursiyerlerinin öznel iyi oluĢ (F(2-409)=0,327; p>0,05) puan ortalamaları arasında 

farklılık olmadığı belirlenmiĢtir. Buna göre yaĢa göre ĠSMEK kursiyerlerinin 

öznel iyi oluĢ düzeylerinin farklılık göstermediği söylenebilir. AraĢtırmadaki bu 

sonucun literatürdeki bazı çalıĢmaların sonuçları ile benzerlik gösterdiği 

görülmektedir. Tuzgöl-Dost (2005) yaĢın bireylerin öznel iyi oluĢunda temel 

belirleyicilerinden biri olmadığını belirtmiĢ,  Diener vd.  (2002) de yaĢ ile öznel 

iyi oluĢ arasında iliĢki bulunmadığını ileri sürmüĢtür. Benzer Ģekilde Yurcu ve 

Atay (2015) de çalıĢmasında bireylerin öznel iyi oluĢ düzeylerinin yaĢa göre 

farklılık göstermediğini bildirmiĢtir. Bununla birlikte Blanchflower ve Oswald 

(2008) ise yaptığı çalıĢmada yaĢ ile öznel iyi oluĢ arasında “U” tipi bir iliĢki 

bulunduğunu, gençlikten orta yaĢ dönemlerine kadar öznel iyi oluĢun azaldığı 

ve sonrasında ise artıĢ gösterdiğini öne sürmüĢtür.   

Kursiyerlerin eğitim durumuna göre öznel iyi oluĢ düzeyleri Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) sonuçları Çizelge 5.10‟da gösterilmiĢtir. 

Çizelge 5.10: Eğitim Durumuna Göre Öznel Ġyi OluĢ 

DeğiĢken  
Eğitim 

Durumu 
N 

 

SS F p 
Anlamlı 

Fark 

Öznel Ġyi OluĢ 

Ġlköğretim  21 3,43 0,58 

3,614 0,044* 

1-2 

1-3 

2-3 

Lise 92 3,36 0,34 

Üniversite 300 3,27 0,38 

Toplam 412 3,30 0,38 

*p≤0.05 

Eğitim durumuna göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda; 

ĠSMEK kursiyerlerinin öznel iyi oluĢ (F(2-409)=3,614; p≤0.05) puan ortalamaları 

arasında farklılık bulunduğu tespit edilmiĢtir. Bu farklılığın hangi gruplar 

arasında olduğunu belirlemek üzere gerçekleĢtirilen post-hoc testleri 

neticesinde; eğitim durumuna göre ilköğretim, lise ve üniversite mezunlarının 

öznel iyi oluĢ puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık 

x
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olduğu ve eğitim durumu arttıkça öznel iyi oluĢ puan ortalamalarının azaldığı 

belirlenmiĢtir. Söz konusu bulgulara göre ĠSMEK kursiyerlerinin eğitim 

durumunun öznel iyi oluĢ düzeyleri üzerinde etkili olduğu ve eğitim durumu 

arttıkça kursiyerlerin öznel iyi oluĢ düzeylerinin azaldığı söylenebilir. Söz 

konusu sonuç alan yazında yer alan bazı çalıĢmalarla uyumlu görülürken, bazı 

çalıĢmalarda ise daha farklı sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Waiten vd. 

(2009) çalıĢmasında eğitimin sosyal statüde yükselme ve gelirlerde artıĢ gibi 

dolaylı etkileri ile bireylerin öznel iyi oluĢa olumlu katkı sağladığını ileri 

sürerken; Yetim (2001) ise alınan eğitim sonrası bireylerin yöneldikleri 

değerlerin toplum tarafından kabul görmemesine bağlı olarak kiĢilerin 

yaĢadıkları mutsuzluğun öznel iyi oluĢlarına negatif yönde etki ettiğini öne 

sürmektedir.  

5.4 Korelâsyon Analizi 

AraĢtırma kapsamına alınan ĠSMEK kursiyerlerinin yaĢam boyu öğrenme 

yeterlikleri ile öznel iyi oluĢ düzeyleri arasında iliĢki olup olmadığı Pearson 

korelâsyon analizi ile incelenmiĢtir. Korelâsyon analizi sonuçları Çizelge 

5.11‟de olduğu gibidir. 

Çizelge 5.11: Korelâsyon Analizi Sonuçları 

DEĞĠġKEN 
YAġAM BOYU ÖĞRENME 

YETERLĠĞĠ 

ÖZNEL ĠYĠ OLUġ 

R 0,258** 

P 0,000 

N 407 

* p<0,01 düzeyinde anlamlı  

Korelâsyon analizi sonuçlarından da görüleceği üzere; ĠSMEK kursiyerlerinin 

“öznel iyi oluĢ” düzeyi ile yaĢam boyu öğrenme yeterliklerinin arasında “zayıf” 

ve “pozitif” (r=0.258; p<0.01) iliĢki mevcuttur. Buna göre kursiyerlerin yaĢam 

boyu yeterlikleri arttığında öznel iyi oluĢ düzeylerinin de arttığı söylenebilir. 



71 

Alan yazında bu sonucu destekleyen çalıĢmalar bulunmaktadır. Avrupa 

Birliğinin üyesi olan 9 ülke ile Sırbistan‟da olmak üzere toplam 10 ülkede 2011 -

2014 yılları arasında gerçekleĢtirilen, yetiĢkin eğitimi çerçevesinde yaygın 

eğitim etkinliklerine katılımın bireyler açısından faydalarının incelendiği ve 

8646 kiĢinin katıldığı “YaĢam Boyu Öğrenmenin Faydaları” isimli bir 

araĢtırmada, etkinliklere iĢtirak eden bireylerin daha sağlıklı hissettikleri, yeni 

sosyal iliĢkiler geliĢtirdikleri ve öznel iyi oluĢlarının olumlu olarak etkilendiği 

ve bu bireylerin söz konusu etkinlikleri yaĢamalarını geliĢtirme noktasında bir 

fırsat olarak gördükleri belirlenmiĢtir (http://www.bell-

project.eu/cms/index.html, EriĢim Tarihi:26.06.2019). Nurishima vd. (2016)‟nın 

Kanada‟da aktif yaĢlanma çerçevesinde yaĢam boyu öğrenmenin bir parçası olan 

yetiĢkin kurslarına katılımın bireylerin iyi oluĢu, sağlığı ve kırılganlığı 

üzerindeki etkilerini inceledikleri ve 60 yaĢ üstü bireylerle gerçekleĢtirdikleri 

çalıĢmada, söz konusu kurslara iĢtirak etmenin bireylerin iyi oluĢu ile pozitif 

iliĢkili olduğu ve bu kurslara sürekli katılımın kiĢilerin psikolojik iyi oluĢuna 

olumlu olarak etki edebileceği belirtilmiĢtir. YaĢam boyu öğrenmen in bireylerin 

öznel iyi oluĢu üzerindeki etkisinin incelendiği bir diğer araĢtırmada da, yaĢam 

boyu öğrenme programlarına iĢtirak eden bireylerin öznel iyi oluĢ düzeylerinde 

artıĢ olduğu bildirilmiĢtir (IFFL, 2009). 
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6.  SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (ĠSMEK) 

öğrencilerinin yaĢam boyu öğrenme yeterlilik ve öznel iyi oluĢ düzeylerinin 

incelendiği bu çalıĢmada, 2018-2019 eğitim döneminde ĠSMEK bünyesindeki 

kurslara iĢtirak eden 413 bireyin katılımıyla uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırma verileri Bilgi Formu, YaĢam Boyu Öğrenme Yeterliği Ölçeği ve 

Öznel Ġyi OluĢ Ölçeği olmak üzere üç ölçüm aracını içeren bir anket vasıtasıyla 

toplanmıĢ ve elde edilen veriler SPSS 24.0 programı kullanılarak analiz 

edilmiĢtir. ÇalıĢmada ulaĢılan sonuçlar ile geliĢtirilen öneriler müteakip 

maddelerde sunulmuĢtur.   

6.1 AraĢtırma Sonuçları 

AraĢtırmanın bu bölümünde araĢtırmayla ilgili elde edilen bulgulardan yola 

çıkarak oluĢturulan sonuç ve öneriler bulunmaktadır.  

 AraĢtırma kapsamına alınan ĠSMEK kursiyerlerinin genel yaĢam boyu 

öğrenme yeterlikleri ile ana dilde iletiĢim, öğrenmeyi öğrenme, etkin 

vatandaĢlık bilinci, özyönetim, kültürel ve sanatsal bilinç yeterlikleri 

“yüksek”, yabancı dilde iletiĢim ile dijital yeterlikleri “orta” düzeydedir. 

 ĠSMEK kursiyerlerinin; duygu ve düĢüncelerini sözlü/yazılı ifade 

edebilme adına ana dilini etkin Ģekilde kullanabildikleri, günlük 

yaĢamdaki sorunların çözümünde matematiksel düĢünme becerisinden 

faydalanabildikleri, bilgiyi hayatlarına tatbik edebildikleri ve ihtiyaç 

duyulduğunda farklı kaynaklardan yeni bilgilere eriĢebildikleri, toplum 

içinde sorumlu ve etkin birer birey oldukları, kiĢisel farkındalık sahibi 

oldukları ve kültür-sanat etkinliklerinin önemini kavradıkları algısına 

sahip olduğunu göstermektedir 
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 Kursiyerlerin iĢ ve eğlence maksadıyla bilgi iletiĢim teknolojilerinden 

yararlanabilme ve yabancı dil ile iletiĢim kurabilme hususlarında ise 

kendilerini ortalama düzeyde gördükleri söylenebilir. 

 ĠSMEK kursiyerlerinin demografik özellikleri incelendiğinde; araĢtırma 

kapsamına alınan ĠSMEK kursiyerlerinin % 74.3‟ü kadınlardan ve % 

25.4ü  erkeklerden meydana gelmektedir. Katılımcıların medeni 

durumlarına bakıldığında bekârların % 70.7 ile çoğunluğu oluĢturduğu 

görülmektedir. Kursiyerlerin % 60.8 ile ağırlıklı olarak 18-29 yaĢ 

grubunda yer aldığı, 30-39 yaĢ grubu kursiyer oranının % 21.3 ve 40 yaĢ 

üstü kursiyer oranının ise %17.9 olduğu belirlenmiĢtir. Eğitim durumları 

ele alındığında ise; ĠSMEK kursiyerlerinin % 72.2 ile büyük 

çoğunluğunun üniversite mezunu olduğu tespit edilmiĢtir.  

 Cinsiyete göre ĠSMEK kursiyerlerinin ana dilde iletiĢim, yabancı dilde 

iletiĢim, dijital yeterlik, matematiksel düĢünme, özyönetim, kültürel ve 

sanatsal bilinç ve genel yaĢam boyu öğrenme yeterliği puan 

ortalamalarının arasında istatiksel açıdan anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır. 

 ĠSMEK kursiyerlerinin öğrenmeyi öğrenme ve etkin vatandaĢlık bilinci 

yeterliği puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık 

olduğu ve kadınların ortalamalarının erkeklerin ortalamasından anlamlı 

düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

 Medeni duruma göre ĠSMEK kursiyerlerinin ana dilde iletiĢim, 

öğrenmeyi öğrenme, dijital yeterlik, matematiksel düĢünme, etkin 

vatandaĢlık bilinci, özyönetim kültürel ve sanatsal bilinç ve genel yaĢam 

boyu öğrenme yeterliği puan ortalamaları arasında istatiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 

 Medeni duruma göre yabancı dilde iletiĢim yeterliği bakımından 

kursiyerler arasında farklılık bulunduğu ve bekâr kursiyerlerin ye terlik 

düzeylerinin evlilerden daha fazla olduğunu söylemek mümkündür.  

 ĠSMEK kursiyerlerinin yaĢa göre ana dilde iletiĢim, yabancı dilde 

iletiĢim, öğrenmeyi öğrenme, dijital yeterlik, matematiksel düĢünme, 
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etkin vatandaĢlık bilinci, özyönetim, kültürel ve sanatsal bilinç ile genel 

yaĢam boyu öğrenme yeterlikleri arasında farklılık bulunmamaktadır.  

 ĠSMEK kursiyerlerinin eğitim durumuna göre öğrenmeyi öğrenme, dijital 

yeterlik, matematiksel düĢünme, etkin vatandaĢlık bilinci, özyönetim ile 

yaĢam boyu öğrenme yeterliği arasında farklılık bulunmadığı; buna 

karĢın ana dilde iletiĢim, yabancı dilde iletiĢim ile kültürel ve sanatsal 

bilinç yeterlikleri arasında farklılık olduğu, ilköğretim mezunlarının ana 

dilde iletiĢim ile kültürel ve sanatsal bilinç yeterliğinin  diğer bireylerden 

daha düĢük olduğu, eğitim düzeyi arttıkça kursiyerlerin yabancı dilde 

iletiĢim yeterliğinin arttığını söylemek mümkündür. 

 AraĢtırma kapsamına alınan ĠSMEK kursiyerlerinin öznel iyi oluĢ 

düzeyleri “yüksek”tir. 

 Cinsiyet, medeni durum ve yaĢa göre kursiyerlerin öznel iyi oluĢ 

düzeyleri farklılık göstermemektedir.  

 Eğitim durumu ile öznel iyi oluĢ arasında negatif yönlü iliĢki bulunmakta 

olup, eğitim durumu arttıkça kursiyerlerin öznel iyi oluĢ düzeyleri 

azalmaktadır.  

 ĠSMEK kursiyerlerinin genel yaĢam boyu öğrenme yeterliği ile öznel iyi 

oluĢ düzeyleri arasında pozitif yönlü ve zayıf düzeyde iliĢki mevcuttur.   

6.2 AraĢtırma Kapsamında GeliĢtirilen Öneriler 

AraĢtırma kapsamında ulaĢılan yukarıda belirtilen sonuçlar doğrultusunda 

aĢağıda belirtilen öneriler geliĢtirilmiĢtir: 

 YaĢamın büyük bir hızla değiĢim ve geliĢim gösterdiği 21. yüzyılda 

bireylerin günlük yaĢamlarını topluma uyumlu biçimde sürdürebilmeleri 

ancak kendilerini yenilemeleriyle mümkün olabilmektedir. Bu noktada 

öne çıkan kavramlardan biri yaĢam boyu öğrenme kavramıdır. Bireyler, 

aileler ve toplum için bireysel, sosyal ve ekonomik pek çok fayda 

sağlayan yaĢam boyu öğrenme; öğrenmenin yaĢ, eğitim düzeyi, 

ekonomik ve sosyal statüye bakılmadan sürdürülebileceği, öğrenmenin 

okullarla sınırlı olmadığı, iĢte, evde ve yaĢamın tüm alanlarında 
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gerçekleĢtirilebildiği felsefesine dayanmaktadır. Bununla birlikte bu 

araĢtırmada ĠSMEK kursiyerlerinin demografik özellikleri 

incelendiğinde; kursiyerlerin büyük çoğunluğunun eğitim düzeyi yüksek, 

bekâr ve genç bireylerden meydana geldiği görülmektedir. Bu durum 

toplumun farklı demografik özelliklere sahip kesimlerinde yaĢam boyu 

öğrenme konusunda yeterli farkındalığın oluĢmadığının bir göstergesi 

olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede; toplum genelinde yaĢam boyu 

öğrenmeye dair farkındalığı artırmak üzere yazılı ve görsel medyanın 

etkin Ģekilde kullanılmasının, broĢür, poster, kısa filmler ile yaĢam boyu 

öğrenme ile ilgili muhtelif tanıtım faaliyetleri gerçekleĢtirilmesinin 

uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

 1980‟li yılların sonrasında pozitif psikoloji alanında yapılan çalıĢmalar 

dünya genelinde artıĢ göstermiĢtir. Bireylerin yaĢamlarında 

karĢılaĢtıkları olumsuz durumların iyileĢtirilmesi yanında sahip olunan 

olumlu özelliklerin de (sevgi, özgün olma, yetenek vb.) geliĢtirilmesinin 

önemli olduğu anlayıĢını esas alan “pozitif psikoloji” yaklaĢımı 

çerçevesinde ele alınan kavramlardan biri de “öznel iyi oluĢ”tur. Öznel 

iyi oluĢu açıklayan birkaç kuramdan biri olan “Etkinlik Kuramına” göre 

kiĢilerin öznel iyi oluĢ düzeyleri muhtelif etkinlikler aracılığıyla 

yükseltilebilmektedir. Literatürde öznel iyi oluĢun bireylerin sosyal 

iliĢkilerinin geliĢimine, sağlıklı ve uzun yaĢamalarına ve genel olarak 

daha sağlıklı bir toplum yapısına katkı sağladığı ifade edilmektedir. Bu 

bağlamda çalıĢma kapsamında öznel iyi oluĢ ile yaĢam boyu öğrenme 

yeterlikleri arasında pozitif iliĢki bulunduğu dikkate alındığında, ĠSMEK 

bünyesindeki yaĢam boyu öğrenme etkinliklerinin bireylerin öznel iyi 

oluĢ düzeylerini artırmak suretiyle toplumsal yaĢam açısından oldukça 

önemli olduğu düĢünülmektedir. Söz konusu önem çerçevesinde yaĢam 

boyu öğrenme anlayıĢıyla faaliyetlerini sürdüren ĠSMEK bünyesindeki 

etkinliklerin toplumun farklı kesimlerine hitap edecek Ģekilde 

çeĢitliliğinin artırılmasının uygun olacağı düĢünülmektedir.  

 Öğrenme, tüm bireyler için eriĢilebilir olması gerekir. Bununla birlikte 

yaĢlılar, engelliler, alt gelir grubunda yer alan bireyler ile yaĢam boyu 

öğrenme merkezlerine uzak alanlarda yaĢayan bireyler öğrenme 
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etkinliklerine eriĢimde sorunlar yaĢayabilmektedir. Bu nedenle yaĢam 

boyu öğrenme etkinliklerinin toplumun tüm kesimlerince eriĢebileceği 

Ģekilde tasarlanması sağlanmalıdır.  

 Gelecek dönemlerde yaĢam boyu öğrenme adına daha farklı kurslar, 

eğitimler, programlar çerçevesinde yeni araĢtırmalar yapılabilir. 

 Ayrıca görüĢmeler yapılmasını içeren nitel araĢtırma yöntemleri ile 

yaĢam boyu öğrenme ve öznel iyi oluĢ etkileĢimi daha detaylı Ģekilde 

incelenebilir. 

 Eğitim durumu arttıkça kursiyerlerin öznel iyi oluĢ düzeyleri 

azalmaktadır. Bu durum dikkate alınıp gerekli çalıĢmalar yapılabilir.  

 Dijital yeterlikleri ve yabancı dilde iletiĢim alanlarında yaĢam boyu 

öğrenme yeterliliklerini yükseltecek çalıĢmalar yapılabilir.  

 Hayat boyu öğrenme merkezlerindeki yönetici ve öğretmenlerin 

kursiyerlerin öznel iyi oluĢ seviyelerini desteklemeleri için tarzlarının 

sıcak ve toparlayıcı olması gerekmektedir. 

 ĠSMEK hobi kurslarının planlamaları üretime ve istihdama destek 

Ģeklinde yapılabilir 

 YaĢam boyu öğrenme yeterliliği ile öznel iyi oluĢ arasındaki iliĢkinin 

incelenmesi için daha kapsamlı ve geniĢ bir araĢtırma yapılabilir.  

 AraĢtırma Ġstanbul ili Fatih ilçesinde yapılmıĢtır. Diğer ilçelerdeki 

ĠSMEK kurs merkezlerinde de yapılıp sonuç tekrar değerlendirilebilir.  
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EK-1: KiĢisel Bilgi Formu 

 

Değerli Katılımcı,  

Bu anket, “Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (HBOM) Öğrencilerinin YaĢam Boyu 

Öğrenme Yeterlilikleri Ġle Öznel Ġyi OluĢ Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi 

(ĠSMEK Örneği)” konulu yüksek lisans tezi için hazırlanmıĢtır.  

Anket formu ile elde edilecek bilgiler yüksek lisans tezim kapsamında bilimsel 

bir araĢtırma amacı ile kullanılacaktır. AraĢtırmada gizlilik ilkesi uyarınca isim 

bilgisine ihtiyaç bulunmamakta olup, vereceğiniz cevaplar saklı kalacaktır.  

AraĢtırmaya olan katkılarınızdan dolayı teĢekkürlerimi sunarım.   

 

 

                                                                                                Ġlknur KUMRAL 

                                                                                Ġstanbul Aydın Üniversitesi 

                                                                                  Sosyal Bilimler Enstitüsü 

                                                     Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı  

                                                                                         Yüksek L. Öğrencisi 
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EK-2: YaĢam Boyu Öğrenme Yeterlilik Ölçeği 

YaĢam Boyu Öğrenme temel yeterlilik algısına iliĢkin sekiz kilit yeterlik 

belirlenmiĢtir. Lütfen kendinizle ilgili YaĢam Boyu Öğrenme temel yeterlilik 

alanlarına iliĢkin durumunuzu belirtiniz. 

1=Hiç Katılmıyorum2=Katılmıyorum3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Tamamen 

Katılıyorum  
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EK-3: Öznel Ġyi OluĢ Ölçeği 
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Ek.4. Etik Onay Formu 
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