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TÜR
RKİYE’DE HAYAT B
BOYU ÖĞR
RENMENİİN GELİŞT
TİRİLMES
Sİ HAKKIN
NDA
TÜSİA
AD GÖRÜŞ
ŞLERİ
TÜSİAD olarak,, hayat boyyu öğrenmeenin; bilgi ve
v beceriler
erin geliştiriilmesi, kişisel ve
mesleeki gelişim, Türkiye’nnin rekabet gücü, işgü
ücü piyasasıına uyum ve
v sosyal içerme
açısınndan oldukçça önemli ollduğuna inaanmaktayız.
Türkiye’de Hay
yat Boyu Öğrenme Strateji Beelgesi’nin hhazırlanması, Hayat Boyu
Öğrennmenin Gelliştirilmesi Operasyonlları ve Projjesi aracılığğıyla Milli Eğitim
E
Bakkanlığı
(MEB
B)’nın koorrdinasyonunnda yapılm
makta olmassı memnuniiyet vericid
dir. Türkiyee’deki
eğitim
m planlamassıyla ilgili ççalışmalar yapılırken,
y
kurumlar
k
arrasında işbiirliği ve eşggüdüm
olmassı büyük ön
nem arz etm
mektedir. Bu anlayışla hayat boyuu öğrenme konusunda bahsi
geçenn tüm çalışm
maların birb irinden kop
puk olmamaası ve koorddineli bir şek
kilde yürütüülmesi
sınırlıı kaynaklarıın etkin kulllanılması vee hedefe ulaaşılması açıssından önem
mlidir.
y
Türk
kiye’deki pplanlama çalışmalarının
n daha çok, kısa ve ortta vadeli heedefler
Öte yandan,
(5-6 yıllık)
y
çerçeevesinde yürrütüldüğü gözlenmekte
g
edir. Sadecee okullaşmaa oranlarıylaa ilgili
olarakk uzun vad
deli öngörüüler bulunm
maktadır. Bu
unlardan D
DPT1ve TÜB
BİTAK’ın2 2023
yılınaa, YÖK’ün3 yükseköğğretimle ilg
gili uzun vadeli heddefi ise 20
025 yılına kadar
uzanm
maktadır. Bu
u bağlamdaa Türkiye’deeki eğitim planlaması
p
ççalışmaların
nın çoğunluğğunun
kısa vadeli dön
nemi (2010 -2015) kap
psadığı gözzlenmekte oolup, uzun
n vadeli strratejik
nebilir. Straateji belgessinin kapsam
mının,
planlaamalara gerreken ağırlıığın verilmeediği söylen
Türkiye’nin nüfu
usbiliminin verileri vee projeksiyo
onları referrans alınaraak genişletiilmesi,
belgennin amacınaa daha uyguun olacaktırr. Ayrıca tüm
m diğer eğiitim planlam
ma çalışmalarında
olduğğu gibi hay
yat boyu ööğrenme alanında
a
da gerçekleşttirilen polittika ve plaanlama
çalışm
malarının izlleme, değerrlendirme sü
üreci çok diikkatli yapıllmalıdır.
Nüfussbilim tara
afından sağğlanan verriler, eğitim
m hizmetlerrinin sunu
umu, yeni eğitim
e
politiika tasarım
mları ve eğittim yatırım
mları konula
arında karrar vericilerre yol gösteerir.
Hayatt boyu öğreenme yaklaşşımı çerçev
vesinde, sad
dece okul çaağı nüfusu değil tüm nüfus,
n
eğitim
m ve yetiştiirme etkinliiklerinin po
otansiyel heedef kitlesi konumuna gelmektediir. Bir
başkaa deyişle, günümüzdde eğitimin
n hedef kiitlesi yenidden tanımllanmaktadırr. Bu
çerçevvede, geneel olarak her düzey
ydeki eğitiim yöneticcileri, özell olarak eğitim
e
planlaamacıları, nüfusbilim
n
ttarafından sağlanan
s
nü
üfusun yaş ve cinsiyet yapısı, nüüfusun
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coğraafi dağılımı vb. verilerlle, uzun vad
deli nüfus projeksiyon
p
nlarını (nüfu
us artış hızı, genç
ve yaşlı nüfusun toplam nüffus içindekii payı, cinsiy
yet oranı, nnüfusun coğ
ğrafi dağılım
mı vb.)
yakınndan izlemek durumunndadır. Bu veriler,
v
önccelikle okull çağı nüfussunun mevccut ve
geleceekteki duru
umu hakkındda veri sağlar ve ulusaal ve yerel düzeyde öğ
ğrenci sayıllarının
tahmiinine ilişkin
n temel olluşturur. Öğrenci
Ö
say
yılarının tahhminine iliişkin verileer de,
eğitim
mle ilgili temel
t
girdiiler olan derslik,
d
öğrretmen ve donanım gereksiniml
g
leriyle
muhteemel eğitim
m maliyetlerri hakkında fikir verir. Bunlara ekk olarak, nü
üfus sayımlları ve
nüfus araştırmalları yoluylaa sağlanan başka verriler (genç ve yetişkin
n okur-yazzarlığı,
yetişkkinlerin eğittim düzeyi, göç harekeetleri vb.), toplumların
t
n insan serm
mayesi stoklları ve
bunlaarın hareketlliliği hakkınnda fikir verrir.4
2009 yılında yay
yımlanan Haayat Boyu Öğrenme Strateji Belggesi ve onun
n ekinde yeer alan
Eylem
m Planı, top
plumun tüm
münün her düzeydeki
d
öğrenme
ö
olaanaklarına erişimini
e
önngören
önlem
mlerle, ulussal düzeyddeki tüm eğitim
e
plan
nlaması heedeflerini desteklemek
d
ktedir.
Örneğğin; Sosyo-eekonomik yyönden dezaavantajlı gru
upların zoruunlu eğitim
mden yararlaanması
için finansman
n desteği sağlama,, okul öncesi
ö
eğğitimin vee ortaöğreetimin
yaygınlaştırılmassında dezavvantajlı gruplara (kızlaar, kırsal keesim, düşük
k gelirli aillelerin
ncelik verm
me gibi konu
uların öne çııkması sosyyal içerme açısından
a
olldukça
çocukkları vb.) ön
önem
mlidir.
“Hayaat boyu öğ
ğrenme” 211. yüzyıl bilgi toplum
munun getirrdiği önemlli bir kavraamdır.
Yaşam
m boyunca bilgi, görgüü, beceri, nitelik
n
ve yeeterliklerin geliştirilmeesine yöneliik tüm
öğrennim faaliyettlerini içeriir. Bu faalliyetler eğiitim kuruluuşları tarafıından verilen ve
sonunnda bir diplloma veya ssertifika ilee belgelenen
n resmi stattülü bir öğrrenim olabiileceği
gibi; eğitim ku
uruluşu taarafından verilmeyen
v
ancak biireyin öğrenmeye yöönelik
faaliyyetlerini içeeren yaygınn öğrenim de olabilir.. Keza bireeyin öğrenm
me amaçlı olsun
olmassın iş, aile ve
v sosyal illişkilerini iççeren günlü
ük faaliyetleerinden edin
ndiği öğrenm
me de
hayat boyu öğrenme süreccinin bir parçasıdır.
p
Kısaca hayyat boyu öğrenme,
ö
b
bireyin
beşiktten mezara, evde, okuulda, işte, her ne şek
kilde olursaa olsun gerçekleştirdiğği tüm
öğrennimidir. Hay
yat boyu ööğrenme, beeceri ve özzgüven sahi
hibi, kendin
ni ifade edeebilen,
haklarrını arayan kişilerin yyetişmesinee katkı sağllar. Bu yönnüyle hayatt boyu öğrrenme,
ülkennin ekonom
mik açıdan kalkınmasıında, toplum
mun sosyaal ve kültü
ürel zenginlliğinin
artmaasında önem
mli bir rol oyynamaktadırr.
Eurosstat 2010 yılı verilerinee göre AB ülkelerinde
ü
yetişkin nüf
üfusun ortalaama %9,1’i hayat
boyu öğrenme ettkinliklerinee katılırken, bu oran Tü
ürkiye için iise sadece %2,5’tir.
%
Avruppa konseyi tarafından
t
kkabul edilen
n “Eğitim ve Öğretim 22010" çalışm
ma program
mından
elde edilen
e
gelişşmeler üzerrine kurulan
n, güncellenmiş bir eğğitim ve öğ
ğretimde Avrupa
A
işbirliiği stratejik çerçevesi oolarak “Eğittim ve Öğreetim 2020” ortaya kon
nulmuştur. Eğitim
E
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ve Öğretim
Ö
2020 hedefleerine göre AB’de “Y
Yetişkin nüüfusun %1
15’i hayat boyu
öğrennmeye katılm
mış olmalı” dır.5
Hayaat Boyu Öğrenme hiizmetlerinee erişimin kolaylaştır
ırılması, ya
aygınlaştırıılarak
toplumun tüm kesimlerine
k
e ulaştırılm
ması ve top
plumda öğrrenme külttürü yaratıılması
gerek
klidir.
Türkiye’nin eğitiim için yapm
mış olduğu kamu harcamalarının,, gelişmiş üllkelerin gerrisinde
kaldığğı açıktır. Kısa
K ve ortaa vadeli dön
nemde (201
11-2023), m
merkezi yön
netim bütçessinden
eğitim
me ayrılan paylar
p
%20’ ler düzeyin
ne çıkarılmalıdır.
m dışındak
ki her kadeemede
Topluumun genell eğitim düüzeyine ilişşkin verilerr, ilköğretim
eğitim
mi yaygınlaşştırma gerekksiniminin açık olduğu
una ilişkin yyeterince kaanıt sunmakktadır.
Bu baağlamda, haayat boyu ööğrenme yaaklaşımı çerrçevesinde hher yaştaki bireyler iççin her
düzeyyde eğitim arzı
a genişlettilmelidir. Bu
B kapsamd
da, geçmiştee daha ileri eğitim fırsaatlarını
kaçırm
mış olanlarıı yeniden eeğitime teşv
vik etmek amacıyla;
a
ddevlete ait akşam lisellerinin
açılm
ması, belirli koşullar ççerçevesindee sınavsız yükseköğreetim olanağ
ğı sağlanmaası ve
lisanssüstü eğitim
m fırsatlarınnı yaygınlaşştırma gibi uygulamalaar önerilebilir. “Hayat Boyu
Öğrennme” anlay
yışı kapsam
mında, yettişkinlere yönelik
y
eğiitim düzen
nlemeleri artarak
a
sürmeelidir. Bu düzenlem
meler, hem daha ileeri düzeyddeki örgün eğitimle ilgili
düzennlemeleri (aakşam liselleri, uzaktaan yüksekö
öğretim vb..) hem de yaygın eğğitimle
(işbaşşında eğitim
m, meslek kazandırm
ma eğitimi, kişisel geelişim eğitiimleri vb.) ilgili
etkinllikleri içerm
melidir. Bunnun yanınd
da, iş hayattındaki bireeylerin hayaat boyu öğrrenme
kapsaamında uygu
ulamaya döönük (tezsizz) yüksek lisans progrramlarına olan
o
ilgilerinnin de
gidereek artması beklenmekte
b
edir.6
Topluumda öğren
nme kültürüünün yaratıılması için projeler ggeliştirilmeliidir. Hayat boyu
öğrennme kavram
mı konusunnda toplum
mda farkındalık yaratm
mak ve öğrrenme külttürünü
geliştiirmek için her bölgennin özelliklleri, ihtiyaççları göz önnünde bulu
undurularak yerel
projeller yürütülm
melidir. Sürddürülebilir bir öğrenme kültürünüün yaratılmaası için bireeylerin
örgünn ve yaygın
n öğrenimlle edindiğii becerilerin
n kendi yaararlarına kullanabilec
k
cekleri
şekildde tanınması ve belg elendirilmeesi sağlanm
malıdır. Bunnun için Türkiye’de
T
ulusal
yeterllik sistemin
nin bir an öönce oluştu
urulup sertiifikalandırm
ma çalışmallarına başlaanması
gerekklidir. Ulusaal Yeterlilikk Sistemi kaapsamında yürütülen
y
kkredilendirm
me çalışmalaarının,
Avruppa Kredi Trransfer Sisteemi (AKTS
S/ECTS) ve Mesleki Eğğitim Kredi Transfer Sistemi
(MKT
TS/ECVET)) çalışmalaarını kapsay
yacak şekilde birbirlerri ile bütün
nleşik bir yapıya
y
kavuşşturulması önemlidir.
ö
Eğitim
mde eşitsizzlikler gideerilerek, herrkes için, yaşamın hher aşamasıında hayat boyu
öğrennime ulaşım
m imkânı saağlanmalıdırr. Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarıılması önem
mli bir
gelişm
me olmakla birlikte yetterli değildir. Türkiye, toplumun oortalama eğiitim düzeyini AB
ülkeleeri düzeyinee yükseltmee bağlamınd
da, zorunlu
u eğitim sürresini uzatm
ma konusunuu kısa
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süredee yasal ollarak düzennlemelidir. Bu süreçtte, hem zoorunlu eğittim yaş lim
mitleri
(başlaangıç ve bitiiş yaşları) hhem de süre konusu karrara bağlanm
malıdır.7
Toplu
umda hay
yat boyu ööğrenmeyi teşvik ettmek amaacıyla Messleki Eğitim ve
Öğrettimde Avrrupa Kred
di Transferr Sistemi (AKTS/EC
CTS)’nin geliştirilme
g
esi ve
uygullanması ön
nemlidir.
Mesleeki eğitimd
de ölçme-deeğerlendirm
me ve belgeelendirme ssisteminin modüler siisteme
göre yeniden düzenlenere
d
ek bütünlü
ük sağlanm
ması önem
m arz etmeektedir. Mesleki
M
ortaöğğretimde sıınıf geçmee sistemi yerine
y
mod
dül geçme sistemi kaabul edilmeeli ve
uygullanmalıdır. Söz
S konusuu sistemin, yetişkin
y
eğittimi ve topluuma yönelik programlaar için
kullannılması, hay
yat boyu öğğrenmenin, mali
m ve toplumsal açıddan önemli getiriler sağğlayan
bir iş fırsatı olaraak düşünülm
mesi, daha proaktif
p
ve işgücü piyaasasının ihtiyaçlarına yöönelik
olmassı ve hay
yat boyu öğrenme programlarrının mesleeki eğitim
m programllarıyla
bağlı
bütünnleştirilmesi gerekmekktedir. Bu
u bağlamd
da, herkesiin ülke sınırlarına
s
kalmaaksızın hay
yat boyu ööğrenmeye katılması ve
v bireyin örgün ve yaygın öğrrenme
bağlam
mında eldee ettiği öğrrenme sonu
uçlarının ak
ktarılması, tanınması ve biriktirrilmesi
sağlannmalı ve geliştirilmel
g
lidir. Ayrıcca geçmişte örgün eğğitim, yaygın eğitim veya
inform
mal öğrenme aracılıığıyla edinimlerde bulunmuş olan niteelikli işgüücünün
belgellendirilmesii için akredditasyon kurumlarının oluşturulmas
o
sı gereklidirr.
Avrupa Yeterliilikler Çerrçevesi (AYÇ) ile uyumlu
u
işllevsel bir Ulusal Mesleki
M
Yeterrlilik Sistem
mi (UMYS)) uygulanm
ması ve kullanıcı tarafllara tanıtılm
ması önem
mlidir.
Özelliikle üniversitelerde öğretim üy
yelerinin konu
k
hakkkında bilinçlendirilmeesi ve
DACU
UM (develo
oping a currriculum) Tekniği
T
vey
ya Meslek A
Analizi gib
bi ilgili konnuların
ders programlaarına dâhhil edilmesi sistemiin kullanııcısı olacak öğrenccilerin
bilgileendirilmesi açısından önemlidir.. Ayrıca KOBİ’lerin
K
de ulusal yeterlilikleeri ve
mesleek standartlaarını iş tanıımlarında ve
v iş analizlerinde kullaanmaları için onlara yöönelik
farkınndalık artırm
ma çalışmalaarının yapıllması gerekllidir.
E-öğrrenme ile hayat
h
boyu
u eğitim hizzmetlerine erişimin kkolaylaştırıllması gerek
klidir.
Eğitim
m çağı dışına çıkmış bbireylerden
n uzaktan eğ
ğitim yoluyyla öğrenim
mini tamam
mlamak
isteyeenler ile bireysel gelişiimlerini sağ
ğlamak ve/v
veya yeni m
mesleki yeteerlikler kazaanmak
isteyeenlerin e-öğrenme orrtamlarında eğitim am
maçlı kullaanılabilecek
k tüm cihhazlara
erişim
mlerini kolaaylaştırmak önemlidir. Bu alanın
n bilgi teknnolojilerindee meydana gelen
değişiimlere parallel olarak yeenilenmesi,, gelişmesi ve
v oluşturullacak standaartlara uyguunluğu
bakım
mından takib
binin sağlaanması gereeklidir. Ayrrıca hayat bboyu eğitim
min örgün eğitim
e
dışındda mesleki gelişim im
mkânları sunma işlev
vi, işgücü piyasasının
n değişen/ggelişen
taleplerini karşılayacak niteeliklerin kıssa vadeli programlarlaa bireylere kazandırılm
masına
uşturulacak e-öğrenmee program içeriklerinin
i
n ilgili
katkıdda bulunmaaktadır. Bu amaçla olu
sektörr-üniversite-MEB-İŞKU
KUR gibi illgili paydaşşların işbirlliği içinde hazırlanmaası ve
süreklli güncellen
nmesi gerekkmektedir.
Okul öncesi eğittim hayat b
boyu öğrenme için öneemli bir baaşlangıçtır.
7

Kavaak, A.g.e.

4

Avruppa Komisyo
onu, okul ööncesi eğittimin uzun dönemde, akademik başarı ve sosyal
uyum
m bakımların
ndan en yükksek getiriy
ye sahip olm
ması ve dahha üst eğitim
me devam, hayat
boyu öğrenme iççin temel olluşturma, okul terklerinin önlenm
mesi, eğitimssel çıktı ve genel
becerii düzeyleriinde eşitliğğin artırılm
ması gibi faydalar
f
saağlaması nedenleriyle
n
e, üye
8
ülkeleerin okul ön
ncesi eğitim
me daha fazlaa yatırım yaapmalarını öönermekted
dir.
Türkiye’de, son on yılda okul öncesi eğitimdeeki öğrencii sayısı bü
üyük bir sıçrama
gösterrmiş ve 212
2 binden 8004 bine yük
kselmiştir. Yaklaşık
Y
döört katlık bir
b artış olm
muştur.
Artışllar, özelliklle 2003-20004 öğretim
m yılından itibaren ivvme kazan
nmış ve 20004-05
öğretiim yılında bir önceki yıla göre %26,5 düzzeyinde olm
muştur. Son
n on yılda yıllık
ortalaama öğrencii artış mikttarı 60 bin civarında olmuştur.
o
B
Bununla birrlikte, Türkiiye’de
okul öncesi
ö
eğitime katılım düzeyi, gellişmiş ve geelişmekte oolan ülkeler ortalamalarrından
oldukkça uzaktır. Türkiye’dde hayat bo
oyu öğrenm
me stratejisiinin başlan
ngıç noktasıı okul
öncessi eğitim olm
malıdır.
Hayaat boyu öğrenmede ikiinci önemlii durak örg
gün eğitim, yani okullardır.
Hayatt boyu öğ
ğrenme allışkanlığı, iyi eğitim
m görmüş kişilerde daha yayggındır.
Okuryyazarlık, say
yısal yeteneekler, temell matematik
k ve fen bilggisi, bilgisay
yar okuryazzarlığı,
probleem çözme yeteneği,
y
yaabancı dil, takım çalışması, öğrennme ve araşştırma alışkkanlığı
gibi bilgi
b
toplum
munun temell becerileri esas olarak okullarda eedinilir. İyi bir örgün eğitim,
e
iyi okkullarda kaaliteli eğitim
mle mümk
kündür. İlkö
öğretimden üniversitey
ye okullar,, bilgi
toplum
munun anah
htar kuruluuşlarıdır. Bu
u nedenle okulların
o
kaalitesi, perfformans ve temel
değerrlerinin yü
ükseltilmesi süreci bitmeyen
b
bir
b süreç olarak sü
ürekli günddemde
tutulm
malıdır.
Gelenneksel eğitim
m sistemi hher öğrenci için tek birr eğitim yönntemini kab
bul eder. Hââlbuki
her birey
b
farklıd
dır ve farkklı şekilde öğrenir. Kimi
K
okuyaarak, kimi dinleyerek,, kimi
yazaraak, kimi ko
onuşarak, kiimi öğretereek daha iyi öğrenir. Daaha açık ve öğrenci meerkezli
bir eğğitim sistem
mine geçilmeelidir. Herk
kes kendi ih
htiyaçlarına,, ilgi alanlaarına ve kişiiliğine
uygunn bireysel öğrenim yyolunu oluşşturabilmelidir. Hayat boyu öğreenen bir tooplum
oluştuurmak için eğitimde
e
kaalite ve erişeebilirliğin arrtırılması şaarttır.
Hayaat boyu öğrenmede üççüncü aşam
ma yaygın eğ
ğitimdir.
Eğitim
m sistemi Milli Eğitiim Bakanlıığının sorum
mluluğu alltında merk
kezi bir yaapı ile
yönettilmektedir. Yaygın eeğitim arzzının çoğu, MEB’e bağlı kuru
umlar taraffından
verilm
mektedir. Bu
una rağmenn yaygın eğiitim veren kurumlar
k
araasında bütüncül bir yakklaşım
ve ahhenk yokturr. MEGEP
P projesi ilee modüler sisteme
s
geççilmesi ile birlikte Bakkanlık
kendisine bağlı örgün
ö
ve yaaygın eğitim
m kurumlarıında meslekki program standardizaasyonu
meler kaydeetmiştir.
konussunda ilerlem
Öncellikle yaygın
n eğitim ve mesleki eğ
ğitim sistem
minin hayat boyu öğren
nme çerçeveesinde
ele allınması gerrekmektedirr. Yaygın mesleki
m
eğiitim halen yetersiz örrgün okullaaşmayı
tamam
mlama ve bunun için im
mkân bulam
mayanlar yaa da yarıda bırakanlarıı, diğer bir eğitim
e
8
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sağlam
ma yoluylaa telafi etm
menin bir yolu olaraak algılanm
maktadır. Hatta
H
hayat boyu
öğrennme bile bu şekilde alggılanmaktad
dır. Hâlbukii yaygın eğiitim, örgün
n eğitim dışıındaki
tüm eğitim
e
faaliy
yetlerini, yaani aynı zam
manda sürek
kli eğitimi, çalışan ve yetişkin
y
eğiitimini
da kappsamaktadır. Hayat bo yu öğrenmee ise daha geniş
g
bir kavvramdır ve yaygın
y
eğitiimi de
kapsaamaktadır.
Yaygın eğitimin
n kalitesinin
n iyileştirilm
mesi gereklidir.
Örgünn mesleki eğitimde
e
yaaşanan kalite ilgili soru
unlar, yaygıın eğitim vee yaygın mesleki
m
eğitim
mde de görü
ülmektedir. İşgücü piy
yasasının ihttiyacına uyggun eğitimllerin belirleenmesi
ve eğitim prog
gramlarınınn oluşturulm
ması, eğitiim müfreddatı, eğitim
mcilerin kaalitesi,
uygullamalı eğittim imkânnı konularıındaki yettersizlikler, eğitimde yaşanan kalite
sorunnlarının arkaasındaki neddenlerden baazılarıdır.
Halk eğitim merkezleri birr yılda ortaalama 3,5 milyon
m
kişiiye (aktif nüfusun
n
%66,7’si)
eğitim
m veren yay
ygın kurumllardır İşgücü
ü piyasasınd
da genel alggı, halk eğittim merkezllerinin
verdiğği eğitimlerin kalitesi vve işe yararllılığının arzu edilen sevviyede olmaadığı yönünndedir.
Halk eğitim merk
kezlerinin aarz yönlendiirmeli yapıd
dan, talep yö
yönlendirmeeli yapıya geeçerek
htiyacı olan eğitimlere yönelmesi,, bu kurum
mlara olan talebi artıraccaktır.
iş piyyasasının ih
Bunu sağlamada işgücü piyaasası ihtiyaçç analizleri önem kazannmaktadır.
Yaygıın eğitim hizmeti
h
sağğlayıcılarının
n kalitelerinin artırılm
ması için Mesleki
M
Yetterlilik
Kurum
mu (MYK) tarafından aakredite ediilmeleri gerreklidir.
İnsan
n kaynakla
arına, ekon
nominin ve
v piyasanıın değişenn koşulların
na “adapttasyon
becerrisi” kazand
dırmak için
n mesleki ve
v teknik eğ
ğitim hayatt boyu sürd
dürülmelidiir.
Hızlı teknolojik değişim vee uluslararaası rekabetee bağlı olar
arak kimi seektörlerde ortaya
o
g
değğer farklılaşşması”, bir başka deyişşle, bazı sek
ktörlerin gööreceli
çıkan “devresel göreceli
önem
minin artmasına veya azzalmasına bağlı olarak ortaya çıkaacak istihdam
m olanaklarrından
en kıssa sürede yaararlanmak asıldır. İnsaan kaynaklaarına, ekonoominin ve piyasanın
p
deeğişen
koşulllarına “adap
ptasyon beccerisi”, messleki ve tek
knik eğitimin
in temel kav
vramlarındaan biri
olarakk benimsen
nmelidir. B
Bu durum
m, mesleki ve teknik
ik eğitimin
n “hayat boyu”
sürdüürülmesi gerrekliliğini dee ön plana çıkarmaktad
ç
dır.
Hayatt boyu eğitimin örgün eeğitim dışın
nda meslekii gelişim im
mkânları sun
nma işlevi, işgücü
i
piyasaasının değişşen/gelişen taleplerini karşılayacak
k
k nitelikleriin e-öğrenm
me de dâhil olmak
o
üzere kısa vadelli programlaarla bireyleere kazandırrılmasına kkatkıda bulu
unmaktadır. Hızlı
lması, hayaat boyu öğrrenme
teknolojik değişmeler ve bbilgilerin eskime süreesinin kısalm
felseffesini öne çıkarmaktad
ç
dır. Bu sürreçte mesleek sahibi kkişi, aynı meslekte
m
faaaliyet
gösterrse de o meslekle
m
ilgiili değişimlleri takip edebilmek
e
vve o mesleğe yönelik bilgi,
becerii ve yetkin
nliğini süreekli geliştirrmek durum
mundadır. Ayrıca işg
gücü piyasaasında
işvereen tarafındaan talebi olaan bir mesleek, bir yıl iççinde önem
mini kaybedeebilmektediir. Söz
konussu gelişmeller İŞKUR’’dan mesleki eğitim almış
a
kişileerin istihdam
m edilebilirliğini
kendilerini geliiştirmedikleeri takdird
de azaltabiilmektedir. Bu nedenlerden dolayı
d
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İŞKU
UR’dan messleki eğitim
m alan kişileere tekrar eğitim
e
almaa ihtiyacı duymaları
d
h
halinde
kurslaara erişim ille ilgili sınırrlamalar gettirilmemesi gerektiği ddüşünülmektedir.
Hayaat boyu öğrenme alanıında sosyall paydaşlarrın işbirliği yapması önemlidir.
Hayaat Boyu Öğ
ğrenme konnusu, toplum
mun tüm keesimlerini kkapsayan geeniş çaplı biir alan
olmassı sebebiyle aynı ölçüdde geniş bir işbirliğine ihtiyaç
i
duym
ymaktadır. Türkiye’de
T
H
Hayat
boyu öğrenmenin geliştirillmesi için karar
k
alıcılar, kamu kur
urumları, her seviyedekki özel
ve kaamu eğitim sağlayıcılaarı, özel sek
ktör, yerel yönetimler,, meslek örrgütleri, yerel ve
ulusall STK’larr, mesleki rehberlik
k hizmet sağlayıcılaarı, araştırrma merkezleri,
üniversitelerin hayat
h
boyu eğitim merkezleri, haalk eğitim merkezleri işbirliği halinde
h
olmallıdır. Ayrıcaa, sanat ve sporla ile uğraşan tüm
m kişilerin ve gruplarıın da hayatt boyu
öğrennme sürecinee dâhil edilm
mesi gerekllidir.
Ülkem
mizde çok yetersiz o lan kariyeer gelişimin
ne yönelik rehberlik ve danışm
manlık
hizmeetleri etkin
nleştirilmeliidir.
AB ülkelerinde
ü
olduğu ggibi yönlendirmede öğrencilerinn ve bireeylerin ilgiilerini,
yeteneeklerini, heedeflerini aanlayabilen,, işgücü piyasası ihtiyyaçlarını teespit edebillen ve
böylelikle kişilerri doğru seççime yöneltten sistemleerden yararllanılarak biir yapılandırrmaya
geçilm
mesi ve büttüncül bir yaaklaşım serrgilenmesi gerekir.
g
Kişileerin kendi öğrenme
ö
faaaliyetlerini planlamalaarı ve yönettmelerinde etkili bir mesleki
m
rehberlik ve danışmanlık hiizmeti sunu
ulmalıdır. Meslek
M
kurul
uluşları, özel sektör, ST
TK’lar
ve İŞ
ŞKUR gibi paydaşlarıın, örgün eğitim
e
sonrrası meslekki rehberliğ
ğe ihtiyaç duyan
kişilerre bu hizmeeti ulaştırmaalarında bilg
gi teknolojillerini kullannmaları fayd
dalı olacakttır.
Yerell, bölgesel,, ulusal vee uluslararası seviyeelerde “akkran” grup
pları arasındaki
öğren
nmeye önem
m verilmeliidir.
Akrann eğitimi gençlerin
g
akkranlarıyla iyi iletişim
m kurabildikkleri gerçeeğinden harreketle
sosyaal öğrenme kuramına
k
daayalı olarak
k geliştirilm
miş bir eğitim
m etkinliğid
dir. Akran eğitimi
e
belirlii konulardaa gönüllü vve öncü geençlerin eğ
ğitilmesi vee sonra kazzanılan bilggilerin
akrannlarla paylaaşılmasına ddayanır. Ulusal
U
ve uluslararası
u
seviyelerdee akran grrupları
eğitim
minin hem örgün hem yaygın eğ
ğitimde kulllanımının ar
artırılmasınaa önem verrilmesi
gerekklidir.
İşsizleere ve meesleksizleree yönelik aktif
a
işgücü
ü program
mları yaygıınlaştırılmaalıdır.
İŞKU
UR’un çeşiitli halklaa ilişkiler faaliyetlerri çerçevessinde haya
at boyu eğitim
e
konussunda toplu
umsal tanın
nırlık yara
atması yara
arlı olacaktıır.
Yetişkkin eğitimin
nin geniş ttabanlı ve çağdaş
ç
bir nitelik kazaanması için
n toplumunn konu
hakkında bilgilen
ndirilmesi dde gereklidiir. Bu kapsaamda, İŞKU
UR’un çeşitli halkla iliişkiler
faaliyyetleri çerçeevesinde haayat boyu eğitim
e
konu
usunda topplumsal tanıınırlık yaraatması,
düzennlemekte olduğu
o
messleki eğitim
mlerin görü
ünürlüğünüü artırmak açısından yarar
sağlayyacaktır.
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Eğitim
min tüm aşamaların
nda yaban
ncı dil öğrrenimine ggereken ön
nemin veriilmesi
sağlan
nmalıdır.
Yabanncı dil, herr meslek ddalında ve hayatın heer alanında vazgeçilm
mez bir unssurdur.
Türkiye’de yab
bancı dil eğitimine gereken önem
ö
verillmemektediir. Her Avrupa
A
vatanddaşının ken
ndi dili dışıında en az iki
i Avrupa dilini konuuşmasına yö
önelik hazırrlanan
AB dil
d politikassı da dikkaate alınarak
k, yabancı dil
d eğitimi Milli Eğitiim Bakanlıığı’nın
önceliikli politikaalarından birri haline gettirilmelidir.
Hayaat boyu öğrenme ulusllararası işb
birliği ve ha
areketliliği ile birliktee ele alınmaaldır.
Sivil toplum
t
kuru
uluşları, bellediyeler, özzel sektör ve kamu arassında stratejjik ortaklıkllar ve
işbirliiği uluslararrası boyuttaa da kurulab
bilir.
Hayatt boyu öğreenme sürec inde kültürrlerarası pay
ylaşım boyuutuna da ön
nem verilm
melidir.
Uluslaararası hareeketlilik sürrecinde, pay
ydaşların farrklı kültürleeri tanımalaarına imkân verici
paylaşım etkinlik
kleri düzennlenmelidir. Bu süreçlerde, MEB
B, belediyeller, İŞKUR
R, özel
sektörr ve sivil top
plum kuruluuşlarının ak
ktif katılımı önem arz et
etmektedir.
Hayaat boyu öğrenmede ön
nemli bir aşşama da işleetmelerdir..
İşvereenlerin çalışanlarının eeğitimine yatırım
y
yapması inovaasyon, verim
mlilik ve kaliteli
k
üretim
m için önem
mli bir araççtır. Birçok ülke hayat boyu öğreenme stratejjileri kapsam
mında
yaygın mesleki ve
v teknik eğğitimi destek
kleyici eş-fiinansman siistemi gelişştirmişlerdirr. Bazı
ülkeleer vergi poliitikaları ile işletmelerin
n eğitim faaaliyetini dest
steklemekted
dir.
Katm
ma Değer Vergisi (KDV
V) Kanunu
u’nun 28. maddesine
m
ggöre KDV oranı %10 olup,
Bakannlar Kurulu
u bu oranı, ddört katına kadar
k
artırm
maya, % 1'e kadar indirrmeye, bu oranlar
o
dâhiliinde muhtelif mal ve hizmetler için
i
farklı vergi
v
oranlları tespit etmeye
e
yetkkilidir.
Bakannlar Kurulu
u genel ollarak KDV
V oranını %18
%
olarakk belirlemiiş, bazı mal
m ve
hizmeetlerde ise daha
d
düşükk oranları kaabul etmiştiir. Örneğin üniversiteler ve 5580 sayılı
özel öğretim
ö
kan
nunu kapsam
mındaki eğiitim kurumllarının eğitim
im hizmetleerinde KDV
V oranı
%8’diir. Bu bilgiiler ışığındaa tüm eğitim
m ve mesleeki eğitim hhizmetleri ile
i bu hizm
metlere
ilişkinn belgelendiirme hizmettlerindeki KDV
K
oranı %8
% olarak bbelirlenmeliidir.
Etkin
n bir yöneetim ve kaarar verm
meye yardımcı olacakk, kat ediilen ilerlem
meleri
gösterrecek ve ulluslararası karşılaştırrmaya uygu
un, güncel vve güveniliir bir veri tabanı
t
oluştu
urulması hedeflenme
h
elidir. Türk
kiye’de hayaat boyu öğğrenme alan
nında uluslaararası
karşılaştırmaya yönelik
y
verrilerin düzenli olarak toplanması,
t
, kritik alan
n ve zayıflııkların
belirleenmesini kolaylaştırac
k
caktır. Ayrrıca, veri eksikliğininn giderilmesi, hayat boyu
öğrennme izlemee sisteminnin uygulam
maya konu
ulması ve karşılaştırrma ölçütllerinin
belirleenmesi için bir ön koşuuldur.
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