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PROJENİN ADI: “ADI SİZDEN EĞİTİMİ BİZDEN PROJESİ”  

 

1.PROJENİN KONUSU: 

21. yüzyılın getirdiği en önemli kavramlardan biri olan “yaşam boyu öğrenme” kavramı, bireyin 

beşikten mezara, evde, okulda, işte, her ne şekilde olursa olsun gerçekleştirdiği bilgi, görgü, beceri, 

nitelik ve yeterliklerin geliştirilmesi sürecidir. (Kenar, 2005) Gerçekleştirilen bu öğrenme süreci kamu 

kuruluşları, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerince karşılanmaktadır.  

 

Müdürlüğümüz, Muğla ilindeki eğitim öğretim sürecini sevk ve idare eden kurum olarak çeşitli 

kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak eğitim-öğretim hayatını devam ettiren tüm öğrencilere ve 

vatandaşlara, onların ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda öğrenme yaşantıları sunarak kişisel ve 

mesleki becerilerini artırma olanağı sunmaktadır. 

 

Bu bağlamda, her yaştan vatandaşa ilimizin sosyokültürel ve sosyoekonomik yapısına uygun 

olarak modüller halinde sunulacak eğitimlerle kendilerini geliştirme ve yetiştirme imkanı sunmak 

projemizin konusunu oluşturmaktadır.  

 

2.PROJENİN GEREKÇESİ: 

         Eğitim, toplumsal yapı açısından şekillendirilerek, bireyin topluma kazandırılmasını hedef alan, 

genel anlamda onda meydana gelmesi istenen değişikliklerin hal, hareket ve tavırlarına da 

yansımasını isteyen bir yönelimle biçimlenmektedir. Ancak aynı konuda çok sayıda öğrencinin 

eğitimi için yapılandırılan eğitim sistemleri, ihtiyaç duyulan yeni değerler ve beceriler üretmekte 

zorlanmaktadır. Birbirine benzer bireyleri yetiştirmek üzere yapılandırılmış olan okullar, bireysel 

ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Klasik eğitim sisteminin temel özelliği yaygın bir şekilde 

bilgi sunmaya dayalıdır. 21. yüzyılda ise bilginin kazandırılması değil bilgiye ulaşma yollarının 

öğretilmesi önem kazanmaktadır. Bir başka ifade ile öğretme değil “öğrenmeyi öğrenme” ön plana 

geçmektedir. 

 

           Örgün eğitim kurumlarında alınan eğitimlerin yanı sıra yaygın eğitim kurumlarında alınan 
eğitimlerle perçinlenen öğrenme yaşantıları bireyin insan olma bilincini yükseltmekte, hayat 
standardını artırmakta ve öz benlik-öz saygı gelişimine büyük oranda etki etmektedir. Bu bağlamda 
bakıldığında, Hayat boyu öğrenme sadece belirli bir ülkenin ya da uluslararası bir organizasyonun 
değil tüm dünyanın yoğun ilgi gösterdiği bir yaklaşımdır. Temel olarak “beşikten mezara kadar 
öğrenme” ile ifade edilen kavram, batı dünyasında özellikle de Avrupa Birliğinde adeta kurtarıcı bir 
role bürünmüştür. Oluşum temelleri bu günkü okulların ilk yapılandığı döneme kadar uzatılan ve 
sanayi devriminin etkisiyle gelişen eğitim sistemlerinin yetersizliğine vurgu yapan hayat boyu 
öğrenme, sadece örgün ve yaygın eğitim yoluyla verilen genel ve mesleki eğitim-öğretimi değil, 
hayatın tüm alanlarındaki öğrenme faaliyetlerini kapsar. Kavrama özel ilgi gösteren Avrupa Birliği, 
1996 Avrupa Hayat Boyu Öğrenme Yılı’ndan başlayarak sosyal ve ekonomik uyumunu hızlandıracak 
bir beklenti içine girmiştir. 
 
               Aspin ve Chapman’ın (2000: 2) aktardığına göre, konu üzerinde çalışmış en eski yazarlardan 
biri olan Gelphi,  hayat boyu öğrenme teriminin açıklık kazanması için hayat boyu öğrenme fikrinin 
en az dört ana işlevine dikkate çekmiştir: 
 1. Bireyin, yetişkin hayatında kendini idare etmeye hazırlanması,   
 2. Eğitimin, bireyin tüm yaşantısına yayılması,  



 

 3. Bireyin yaşam tecrübesinin, eğitim işlevi görmesi,  
 4. Eğitimin, yaşamın tamamı ile kimlik bulması.  
 
           Genel olarak dört işlevle açıklanmaya çalışılan hayat boyu öğrenme tutumu, her bir birey için 
bir öğrenme kaynağı haline gelmesine yönelik olarak, toplumun temelden değişmesini sağlamaktır. 
Bu tutum hayat boyu öğrenmenin gerçek anlamının anlaşılmasında somut bir veri oluşturmaktadır. 
 
           Hayat boyu öğrenme fikrinin uygulamaya konulmasına ilişkin çabalar ilk kez 1970’li yıllarda 
UNESCO tarafından başlatılmıştır. Kısa sürede hayat boyu öğrenme, OECD’ye ait tekrarlayan eğitim 
konusu ve Avrupa Konseyi’nin sürekli eğitim konusu üzerinde büyük bir etki oluşturarak, daha iyi bir 
toplum ve daha kaliteli bir yaşam beklentisi ile ilişkilendirilmiştir. 
 
           Griffin (1999)’ a göre, hayat boyu öğrenme ile ilgili birçok politika belgesinde örgün eğitime 
önem verilmediği görülmektedir. Oysa örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme birbirini 
tamamlamaktadır. Örgün eğitimin hayat boyu öğrenme sistemine entegre edilmesi ülkelerin 
küreselleşme sürecinde hayati önem taşımaktadır. 
 
         Hayat boyu öğrenme insanların öğrenme ve yaşam süreleri boyunca daha iyisini yapmaya ilişkin 
ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Bu nedenle, herkes için hayat boyu öğrenme anlamı ve değeri, 
okul öncesinden itibaren başlayan, zorunlu eğitim döneminde ve zorunlu eğitim sonrasındaki 
dönemlerde örgün eğitim-öğretim yoluyla gerçekleştirilen, daha sonra evde, işyerinde, 
üniversitelerde ve toplum içindeki diğer eğitim, sosyal ve kültür ortamlarında, kurumlarında ve 
yerlerinde bu öğrenme deneyimlerinin, faaliyetlerinin ve eğlencelerinin sağlanması sayesinde hayat 
boyunca süren tamamen karmaşık ve çok yönlü bir süreç olarak görülmelidir.  
        
         Hayat boyu öğrenme, ülkelerin ekonomik ilerleme ve gelişimleri için, sosyal birliktelik, 
demokratik anlayış ve etkinlik için, kişisel gelişim ve hayatın her alanından tatmin için geliştirilmiş bir 
kavramdır. Bütün bunların ışığında hayat boyu öğrenme; “bireysel, sosyal, kültürel, ekonomik ve 
özellikle istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla bireylerin ilgi alanlarının tespit edilerek, bilgi-beceri-tutum 
ve davranışlar ile yeterliliklerini geliştirmek amacıyla, hayatları boyunca katıldıkları örgün, yaygın, 
hayattan öğrenme etkinlikleri ve bu etkinlikler sonucu elde edilenlerin belgelendirilmesi” olarak 
tanımlanabilir. 
 
        11.04.2018 tarih ve 30388 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları 
Yönetmeliğince, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı hayat boyu öğrenme kurumlarının kuruluş, görev, 
yönetim, eğitim, öğretim ve işleyişi hakkındaki yöntem ve ilkeler ile diğer resmî ve özel kurum ve 
kuruluşlar, belediyeler, meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve gönüllü kuruluşlarca hayat boyu 
öğrenme kurumlarının iş birliğinde kurslar açabilmektedir.  
 
      TÜİK 2016 verilerine bakıldığında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından 72 167 tane yaygın eğitim 
kursu açılmış, bunların 35 367’ si Bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar koordinesinde eğitim vermiştir. 
Türkiye nüfusuna göre bakıldığında yaygın eğitime katılım oranı 2012 (15,4) yılından 2017 (16,8) 
yılına kadar 1,4’lük bir artış göstermektedir. Bunun yanı sıra cinsiyet değişkeni bağlamında 
bakıldığında bu eğitimlere erkeklerin(19,8) kadınlara (13,8) daha fazla katılım gösterdiği 
görülmektedir. Muğla ili bazında bakıldığında 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında yaygın 
eğitime katılan toplam kursiyer sayısı 115.866 olmakla birlikte oranımız 12,34’tür. 
  
   Türkiye’de fertlerin son 12 ay içerisinde katıldığı yaygın eğitim faaliyetleri eğitim alanlarına göre 
değerlendirildiğinde, ilk sırada %33,1 ile “Hizmetler” yer alırken bu alanı sırasıyla %13,5 ile “Sağlık 



 

ve refah”, %12,7 ile “Sosyal bilimler, iş ve hukuk”, %1,5 ile ise “Tarım ve veterinerlik” alanı takip 
etmektedir.  
 
        Bu kapsamda, Müdürlüğümüz olarak 7’ den 77’ ye tüm halkımızın eğitim ihtiyaçlarına cevap 
vermek, onların daha donanımlı bireyler olmaları ve kaliteli bir yaşam sürmeleri adına kişisel ve 
meslek eğitim almaları noktasında fırsatlar sunmak istemekteyiz.  
 
    Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü standart öğretim programlarının yanı sıra bireylere temel 
yaşam becerisi kazandıracak ve ilimizin sosyokültürel ve sosyoekonomik yapısına uygun eğitim 
konularına yer vermemiz bizi diğer kurumlardan ayıracak temel özellik olacaktır. Bunlardan bazıları; 
Evlilik Öncesi Eğitim, Evlilik Kurumunun Sürekliliğini Sağlama Becerileri, Aile İçi İletişim, Yetişkin ile 
İletişim, Sosyal Girişimcilik, Anne-Baba Tutumları, Sosyal Medya Okuryazarlığı, Finansal Okuryazarlık, 
E- Ticaret, Yaşam Koçluğu, İletişim Engelleri ve Dinleme Becerileri şeklindedir. 

 

3. PROJENİN AMACI:  

Muğla ilinde yaşayan her eğitim düzeyindeki öğrencilerin, gençlerin, yetişkinlerin hızla gelişen 

sosyal, kültürel, teknolojik, bilimsel alanlarda akademik ve kişisel gelişimlerini sağlama, öz 

becerilerini geliştirme yönünde farkındalıklarını artırmaktır.   

 

4. PROJENİN HEDEFLERİ: 

- Ülkemizin 2023 vizyonunda sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik alanda kendini geliştirmiş 

bireyler yetiştirmek, 

- Yapılacak olan sanatsal faaliyetlerle örf, adet ve kültürel geçmişimizi geleceğimizin teminatı 

olan gençlerimize aktarmak, 

- 21 yüzyılın gerektirdiği becerilerin ve öğrenmelerin kazanılmasını sağlamak, 

- İlimizin sosyokültürel ve sosyoekonomik yapısına uygun eğitim seçenekleri sunmak, 

- Gelecek nesillerimizi öz güveni tam, kendini ifade eden bireyler olarak ve kişisel gelişimini 

tamamlamış kuşaklar olarak yetiştirmek, 

- Bireylere temel yaşam becerileri kazandırmak, 

- Kişisel gelişim anlamında bireylere fırsatlar sunmaktır. 

 

5. PROJENİN KAPSAMI:  

        Proje, Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerini 

kapsamaktadır. 

 

6. PROJE PAYDAŞLARI: 

a- İlçe Kaymakamlıkları  

b- İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri 

c- Muğla Büyükşehir Belediyesi  

d- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

e-Sivil Toplum Kuruluşları 

 

7. PROJENİN HEDEF KİTLESİ:  

     Projenin hedef kitlesi Muğla ilindeki 7 yaş üzeri çocuklar, gençler, yetişkinlerdir. 

 



 

8. PROJE YÜRÜTME EKİBİ: 

            Proje Yürütme Kurulu, İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında kurulan, koordinasyondan 
sorumlu Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü, Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürü ve 
en deneyimli Halk Eğitimi Merkezi Müdüründen oluşmaktadır. 

 
   Proje yürütme ekibinin görevleri: 

 Projenin hazırlanması ile ilgili gerekli planlamayı yaparak uygulanmasını sağlamak, 

 Projenin uygulanmasında gerekli iş ve işleyişi sağlamak, 

 Proje sonucunda oluşan raporu değerlendirmek, 

 Projenin değerlendirilmesinden doğacak zayıf yönler ve tehditlerle ilgili iyileştirmeleri ilgili 
       birimlerle paylaşmak, 

 Projenin sonunda ortaya çıkacak güçlü yönleri ve oluşacak yeni fırsatları değerlendirmek, 

 Projenin sonuçlarını kamuoyuna duyurmaktır. 
 

9. PROJE UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME KURULU 
        Proje Uygulama ve Değerlendirme Kurulu, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü başkanlığında 
kurulacak ve uygulama ve değerlendirmeden sorumlu olacak bir görevli, iki Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü, bir Ar-Ge üyesinden oluşur. 
 

10. PROJE FAALİYETLERİ: 

-  Proje kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin faaliyetlerinin tanıtımlarının yapılması, 

- Kursiyerler tarafından proje kapsamında aldıkları eğitimler çerçevesinde faaliyet sonu sergi, sunum, 

yarışma tarzında çalışmalar yapılması, 

- Kursiyerlerin belirlediği eğitim ve kursların tamamlanma ve eğitimde başarılı olma durumlarını Halk 

Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından takip edilmesi, 

- Eğitim ve kursları tamamlayan öğrencilere başarılı olmaları durumunda Halk Eğitimi Merkezi 

Müdürlükleri kurs tamamlama belgesi ya da sertifika verilmesi, 

- Örnek model olması bakımdan yapılan faaliyetlere ilişkin tanıtım afişleri / broşürleri 

hazırlanmasıdır. 

 

11. PROJENİN UYGULAMA BASAMAKLARI: 

a. Proje için gerekli olurların alınmasının ardından yazışmaların yapılması 

b. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı tüm okullara proje hakkında bilgi verilmesi 

c. Afiş ve broşürlerle proje hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesinin yapılması 

ç. Proje kapsamında öğrenci ve vatandaşlardan gelen eğitim ve kurs başvuru faaliyetlerinin 

toplanması için halk eğitimi merkezleri kurum web sitesinde kursiyer kayıt ekranı 

oluşturulması kursların en kısa zamanda açılması ve kurs kayıtlarının başlaması 

d. Kurum web sitesinde kursiyer kayıt ekranında; MEB Hayat Boyu Genel Müdürlüğü Öğretim 

Programları Arasında bulunmayan kurslar için talep sayfası oluşturulması 

e. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Öğretim Programları Arasında bulunan kursların 

başlatılması 

f. Açılması talep edilen ancak, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Öğretim Programları 

arasında bulunmayan kurslar için Kurs Modül Yazım Komisyonlarınca hazırlanan kurs 

programlarının bakanlığa onay için sunulması 

h. Bakanlıkça onaylanan kurs programlarının halk eğitimi merkezlerince açılması 



 

i. Uygun görülen ve yeterli sayıya ulaşan eğitim ve kurs faaliyetlerinin zaman ve ders 

çizelgelerinin ve planlarının oluşturulması 

j. Tamamlanan kurs ve eğitim faaliyetlerinin dönem sonu sergi, sunum, yarışma gibi 

çalışmalarının yapılması 

k. Eğitim ve kurs süresinin sonunda başarılı kabul edilen adaylara sertifika ya da kurs tamamlama 

belgesi verilmesi 

l. Proje faaliyetinin diğer illere yaygınlaştırılması faaliyetlerinin yürütülmesi. 

 

12. GÖREV VE SORUMLULUKLAR:  

        Proje Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde; İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katkılarıyla ortaklaşa 

yapılacaktır. 

 

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 

1. Gerektiğinde yapılan faaliyetleri yerinde denetler veya denetlettirir. 

2. Talep edilen ancak MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Öğretim Programları 

Arasında bulunmaya kurs programlarının, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan Kurs Modül 

Yazım Komisyonlarınca hazırlanan Kurs programlarının bakanlığa onay için sunar. 

3. Eğitim esnasında mahallinde çözülemeyen problemler için görüş bildirir. 

 

İlçe Kaymakamlıkları 

1. Projenin Kaymakamlığa bağlı kurumlara ve çalışanlara duyurulması. 

2. İlçe halkının projeden haberdar olması için kampanyalar yürütülmesi. 

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 

1. Proje kapsamında verilecek olan eğitim ve kursların bina ve dersliklerini belirlemek. 

2. Eğitim ve kursların denetimine yönelik çalışmaları kontrol etmek. 

3. Kursiyerlerin başarı belge ve sertifikalarını onaylamak. 

4.  Projenin yaygınlaştırma iş ve işlemlerine yönelik çalışmaları koordine etmek. 

 

Muğla Büyükşehir Belediyesi 

1. Belediye bünyesinde açılabilecek kursları proje kapsamında değerlendirmek. 

2. Proje kapsamında eğitim merkezi ve uzman desteği vermek. 

 

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri 

1. Projenin tüm sekretaryası başta olmak üzere ilan, içerik, dağıtım ve uygulanmasından bizzat 

sorumlu olacaktır. 

2. Proje kapsamında açılacak olan kursların gerekli plan programın yapılması. 

3. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen dersliklerin eğitim ve kursların yapılmasına 

uygunluğunun kontrolü. 

4. Eğitim ve kursları verecek olan eğitmenlerin belirlenmesi. 

5. Açılan kurs ve eğitimlerin belli periyotlarla denetimini yapılarak rapor hazırlanması. 



 

6. Kurs ve eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlere başarı belgesi ve sertifika hazırlamak ve 

onaylanması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. 

7. Kurs ve eğitim faaliyetleri sonunda yapılan çalışmalar ile ilgili bir serginin hazırlanması ve 

gerekli izin onay ve işlemlerinin alınmasından ve sergi vb. çalışmaların yapılacağı yerin temini. 

8. Eğitim ve kursların olumlu ve olumsuz yanlarını belirtir bir rapor ile İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bildirilmesi. 

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

1. Proje kapsamında açılacak kurslara eğitmen desteğinin sağlanması. 

2. Projenin verimliliğini tespit etme adına saha araştırması, anket uygulaması ve veri 

analizlerinin yapılması. 

 

      13. PROJENİN SÜRESİ: 

Proje 2018-2019 eğitim öğretim yılından uygulanacaktır. Alınan raporlar doğrultusunda bir 

sonraki yıl faaliyetlere devam edilir. 

 

14. PROJENİN BÜTÇESİ: 

Kurs ve kursiyer maliyetleri Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar ve 

mevzuat doğrultusunda sağlanacaktır.    

 

        15. PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI 

 MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Öğretim Programlarında 3343 farklı kurs 

bulunmaktadır. Vatandaşların talepleri doğrultusunda bu kurslara yeni kurslar eklenerek 

sürdürülebilirlik  artırılacak, 

  Muğla ilinde eğitim ve mesleki hayatı için kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda sosyal, 

kültürel ve kişisel gelişimini tamamlayan bireylerin yetiştirmesi sağlanacak, 

 Halk Eğitimi Merkezlerine olan ilgi ve teveccühün artması beklenmektedir. 
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