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ÖN SÖZ
Yetişkin eğitimi, ekonominin verimliliğinin, rekabetçiliğin ve istihdamın
artmasını ve buna bağlı olarak ekonomik kalkınmadaki bölgesel farklılıkların
azaltılmasını sağlayan güçlü bir ekonomik gelişme faktörüdür. Bundan dolayı,
sürekli eğitimin önemine dair artan bir vurgu vardır. Örgün eğitimin başarılı iş
performansı için insanlara gerekli bilgiyi sağladığını varsaysak bile hızlı ekonomik, teknik, teknolojik ve sosyal değişiklikler, bireylere yeni bilgilerin kalıcı olarak
kazanılması ihtiyacını doğurmaktadır. Bu nedenle, yetişkin eğitimi, modern çağda bir insanın eğitim ihtiyaçlarını karşılamanın temel biçimlerinden biri hâline
gelmiştir. Bu tür bir eğitimin örgün, yani çağdaş insanların ihtiyaçlarına örgütsel
biçiminden dolayı cevap veremeyen geleneksel eğitimi tamamlamayı amaçladığı
söylenir. Yetişkin eğitimi, yeni bilgiler edinmek ya da mevcut bilgileri geliştirmek
amacıyla alınan çok çeşitli faaliyetleri gerektirir. Yetişkin eğitiminin avantajları
çok yönlüdür çünkü bireylerin bilgi, teknik ve becerilerini geliştirmek için kendilerine neyin uygun olduğunu ve neye ihtiyaçları olduğunu öğrenmelerini sağlar.
Yetişkin eğitiminin en önemli işlevleri, bir eğitim ihtiyacını gidermesi, uyuma yardımcı olması ve bireysel gelişmeyi sağlayıcı olmasıdır. İlk işlev, önceki eğitim ve
bilginin geliştirilmesi ile ilgilidir. İkincisi, yeni yaşam ve çalışma koşullarına uyum
sağlarken, üçüncüsü, insanların entelektüel ve ruhsal gelişimi ile ilgilidir. Böylece,
yetişkinlere işgücü piyasasında kendilerini iyileştirme ve tanınma fırsatı verilir.
XXI. Yüzyılda yetişkin eğitimi, bir ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasının önde
gelen unsurlarından biridir.
Yetişkin eğitimini de kendi içine alan yaşam boyu öğrenme, kişisel veya mesleki nedenlerden dolayı bilginin peşinde koşan "sürekli, gönüllü ve kendi kendine
motive etme” ile ilgilidir. Dolayısıyla, yalnızca sosyal içermeyi, aktif vatandaşlığı
ve kişisel gelişimi değil aynı zamanda kendi kendine sürdürülebilirliği, rekabet
edebilirliği ve istihdam edilebilirliği artırmaktadır. Yaşam boyu öğrenme, öğrenmenin çocukluk veya sınıfla sınırlı olmadığını, ancak yaşam boyunca ve çeşitli
durumlarda gerçekleştiğini kabul eder. Sürekli bilimsel ve teknolojik yenilik ve
değişimlerin, öğrenme ihtiyacına derin etkileri olmaktadır. Öğrenme artık, okulda
elde edilen bilgi ve edinilen bilgiyi işyerinde kullanma ile sınırlı değildir. Bu nedenle yaşam boyu öğrenmeye ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu kapsamda kitapta, yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar; Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin
eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim ve Türk eğitim sisteminde hayat boyu
öğrenme uygulamaları hakkında genel bir çerçeve sunulmaya çalışılmıştır. Kitabın
tüm yazarlarına, okurlar huzurunda emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Figen EREŞ
Mart, 2020
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1. BÖLÜM
YETİŞKİN EĞİTİMİNİN TANIMI
VE KAPSAMI
Dr. Handan KOCABATMAZ
Gazi Üniversitesi
20. yüzyılda sanayi toplumu sosyal, kültürel, ekonomik, politik değişim ve
gelişim süreciyle bilgi toplumuna dönüşmüş, bilginin üretilme ve yayılma hızı artmıştır. Bu yüzyıla kadar çocukluk ve gençlik dönemlerinde alınan eğitim yeterli
bulunurken, yaşam süresinin uzaması, teknolojik yenilikler, mesleklerdeki değişmeler, nüfus hareketliliği, ekonomik ve siyasal sistemlerde yaşanan değişim hızı da
örgün eğitimde edinilen bilgiler ile bir ömrü geçirmeyi imkânsız hale getirmiştir
(Ültanır ve Ültanır, 2005). Başka bir ifadeyle artık gençlikte edinilen bilgiler hayat
boyunca yetmemektedir (Gündoğan, 2003). Yaşamın belirli bir döneminde alınan ya da tamamlanamayan eğitimin yeni gelişmelerin doğurduğu gereksinimleri
karşılamada yetersiz kalması yetişkinlikte eğitim almayı kaçınılmaz hale getirmiş
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO],
2010). Bu durum yetişkin eğitimi alanını oluşturmuştur. Yetişkin eğitimini diğer
eğitim alanlarından ayıran ise yetişkinin kim olduğu ve yetişkin eğitimin nasıl düzenlenmesi gerektiğidir.

1. Yetişkinin Tanımı ve Yetişkin Eğitimi
Latince büyümek (adolescere) fiilinden gelmekte olan yetişkin (adult) terimi,
büyümüş kişi demektir. Bununla birlikte yetişkin kavramı ve yetişkinlik ölçütleri toplumdan topluma hatta aynı toplumun farklı kesimlerine göre bile değişiklik göstermektedir. Ayrıca gelişim psikolojisi açısından da yetişkinlik döneminin
başlangıcı ve kapsadığı yaşlar konusunda tam bir birliktelik olduğu söylenemez.
Örneğin Havighurst’e göre 18-35 yaşları arası, Erikson’a göre 20-40 yaşları arası ve
Bühler’e göre 25-45 yaşları arası, yetişkinlik döneminin başlagıcıdır. Bu farklılık,
yaşanan coğrafya; kültürel dokunun özellikleri; sosyo-ekonomik sınıflar; tarihi
olaylar ve zaman; kişilik farklılıkları gibi etkenlerden kaynaklanmaktadır (Onur,
1995). Kısacası yetişkinliğe geçişte önemli olan ölçütler hakkında tam birliktelik
söz konusu değildir.
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Yetişkinliğin çoğunlukla biyolojik ve toplumsal yaşlanma ile bir tutulması ortak
yönelimlerden birisidir. Çoğu kültür ve toplumda yetişkinliğin başlangıcı zorunlu eğitimi tamamlama, tam zamanlı bir işe başlama, evlenmiş olmakla tanımlanır
(Lowe, 1985; Arnett, 2003). Bazı kaynaklarda ise, 15 yaşını tamamlamış bireylerin
yetişkin olarak kabul edebileceği öne sürülmektedir (Miser, 1999). Güneş’e göre
(1996) yetişkin, zorunlu öğrenimin dışına çıkmış, olgunlaşmış, uygun davranabilen ve bağımsız olabilen kişidir. UNESCO yetişkini bedensel ve düşünsel bakımdan
olgunluğa erişmiş kişi olarak tanımlamaktadır (UNESCO, 1985). Toplumsal açıdan
bakıldığında yetişkin; işi ve mesleği olan, eş, anne, baba gibi roller alabilecek, psikolojik olarak kendi yaşamını yönetme sorumluluğunu üstüne almış ve kendi kararlarını almaya kendini hazır hisseden kişidir (Uysal, 2005). Jarvis’e (2005) göre yetişkinliği belirleyen üç temel özellik; yaş, toplumda gerçekleştirilen görevler ve ruhsal
olgunluk -kendini tanıyan, başkaları tarafından yetişkin olarak algılanan- kişi yetişkindir. Knowles (1980) psikolojik olgunlaşma ya da sosyal rol kriterlerine bağlı
olarak yetişkinlik sürecini ‘bireyin kendi yaşamından sorumlu olduğunu zorunlu
olarak algılaması’ şeklinde belirtmiş ve “Yetişkin Öğrenenler” (Knowles,1996) adlı
eserinde yetişkini dört ayrı boyutta tanımlamıştır.
a.

Biyolojik tanım: Biyolojik olarak üretilebilen yaşa erişilen, ilk ergenlik
döneminde birey yetişkin olur.

b.

Yasal tanım: Yasalar tarafından bireylerin oy kullanabileceği, sürücübelgesi alabileceği, rıza almaksızın evlenebileceği ve benzeri şeyleri yapacak
yaşa eriştiği zaman birey yasal olarak yetişkin olur.

c.

Toplumsal tanım: Toplumsal olarak bireyler, tam zamanlı çalışan,
eş,anne/baba, oy kullanan yurttaş ve benzeri roller gibi yetişkin rollerini
yerine getirmeye başladığı zaman yetişkin olur.

d.

Psikolojik tanım: Psikolojik olarak bireyler, kendi yaşantılarındansorumlu olma, öz yönetimli olmaya ilişkin bir benlik kavramına eriştiği zaman
yetişkin olur.

İnsanlar genel olarak kendilerini 18-19 yaşlarında yetişkin gibi hissetmeye
başlamalarına karşın, yetişkin olmak yetişkin gibi hissetmek yıllar içinde oluşur
(Arnett, 2003). Shanahan, Porfeli, Mortimer ve Erickson’a (2002) göre okulu bitirme, evden ayrılma, kalıcı ve tam zamanlı bir işe başlama, evlenme ve anababa olma
gibi ölçütlerden ya da bireyin bu geçişleri yaşamış olmasından çok bir insanın;
1.

Kendi sorumluluğunu alması,

2.

Bağımsız kararlarverebilmesi,

3.

Ekonomik ve sosyal anlamda kendine yetebilen birey olması yetişkinlik
için en önemli ölçütlerdir.

Yetişkin Eğitiminin Tanımı ve Kapsamı

3

Yetişkinlik insanın fiziksel ve biyolojik özellikleri dışında yaşadığı toplumun yasal, sosyal dinamikleri ile psikolojik gelişimi gibi birçok yaşantıyı
içermektedir. Ayrıca, toplumlarda farklı yetişkinlik özelliklerine değer verilmesi ile
kültürel anlamda bireyin kendini yetişkin gibi hissetmesinin önemi de büyüktür
(Shanahan, Porfeli, Mortimer ve Erickson, 2002). Genel olarak yetişkin; “zihinsel
ve bedensel, gelişimini tamamlamış, psikolojik olgunluğa erişmiş, ekonomik bağımsızlığını kazanmış, kendi yaşantılarını yöneten ve toplumda bir sorumluluk
üstlenmiş kişidir” (Bülbül, 1991; Celep 2003, Knowles, 1996; Shanahan, Porfeli,
Mortimer ve Erickson, 2002) denilebilir.
Türkiye’de yasal anlamda “yetişkin” kavramı tanım olarak açıklanmamaktadır bununla birlikte hukuken “çocuk” kavramının açıklanması, kimin yasal olarak
yetişkin kabul edildiğini ortaya koymaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
6. Maddesinde “çocuk” tanımlamasından, henüz onsekiz yaşını doldurmamış olan
kişilerin anlaşılması gerektiği belirtilmektedir (TCK, 2004). Bunda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi hükümlerinin göz önünde bulundurulduğuna
vurgu yapılmaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 1. maddesine göre; daha erken yaşta ergin/reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her
insan çocuk sayılmaktadır ve Türkiye bu sözleşmeyi 27.01.1995 gün ve 22184 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak kabul etmiştir. Ayrıca 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanununun 3. maddesine göre de daha erken yaşta ergin/ergin olsa bile, 18 yaşını
doldurmamış kişi kanunun uygulanmasında çocuk sayıldığı ve korunma ihtiyacı
ve suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl
ve esasların çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerince sürdürüleceği
ifade edilmiştir (ÇKK, 2005). Bu ifadeler Türiye’de yasal anlamda yetişkinin 18 yaş
üstünde ve akıl sağlığı yerinde olan kişileri kapsadığını ortaya koymaktadır.
Yetişkin eğitimi, “zorunlu eğitim çağının dışına çıkmış ve asıl uğraşısı artık
okula gitmek olmayanların, yaşamlarının herhangi bir aşamasında duyacakları
öğrenme gereksinimlerini ve ilgilerini tatmin etmek üzere özellikle düzenlenen
eğitim” olarak tanımlanmaktadır (OECD, 1977). UNESCO’ya göre de yetişkin
eğitimi; genellikle on beş ya da daha ileri yaşta olup normal okul ve üniversite
sisteminin dışında bulunan kimselerin yararına sunulan ve gereksinimlere göre
düzenlenen eğitimdir (Okçabol, 2006). Hayat boyu eğitim çerçevesinde yetişkin
eğitimi; “içeriği, düzeyi ve yöntemi ne olursa olsun, ait oldukları toplumda yetişkin sayılan kimselerin, sahip oldukları yetenekleri geliştirmek, bilgileri genişletmek, mesleki ve teknik niteliklerini ilerletmek ya da bu niteliklere yeni bir yön
vermek ve bir yandan kişisel gelişmelerini gerçekleştirmek öte yandan dengeli ve
bağımsız biçimde sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeye katılmak için tutum ve
davranışlarında değişiklikler yaratmak üzere yararlandıkları eğitim süreçlerinin
tümü” anlamına gelmektedir. Ancak yetişkin eğitimi başlı başına bir eğitim değil,
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hayat boyu eğitim ve öğrenme sisteminin bir alt sistemi, onun ayrılmaz parçasıdır
(DPT, 2001). Yetişkin eğitimi, eğitim biliminin bir parçası olarak kabul edilmektedir ve yetişkin eğitimindeki eğilimler ve sağlık, sosyal politikalar ve ekonomi
anlamındaki diğer bağımlı değişkenler” dir (Ültanır ve Ültanır, 2005). Yetişkin
eğitiminin hedef kitlesi; yaş, eğitim düzeyi, öğrenme isteği, cinsiyeti ve farklı gereksinimleri olan bireylerden oluşur. Böylece heterojen bir özellik gösterir (Celep,
2006). Yetişkin eğitimi ayrıca ideolojik olarak yönlendirilebilen ‘kültürel’ ve ‘toplumsal’ konular ile yakından ilgilidir (Duman, 1996).
Özellikle gelişmemiş ülkelerde kırsal alanda yaşayanların örgün eğitimden
yoksun kalması ya da yeterince bu eğitimden yararlanamaması yetişkin eğitimini
gerekli kılmaktadır. Bir diğer neden ise toplumsal nedenler olarak değerlendirmek mümkündür. Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik göstergelerin yükselişte
olmasına karşın doğurganlık oranlarındaki artış, okula devam sorunu, genç nüfusun hızlı artışı vb. faktörler yetişkin eğitimini kaçınılmaz kılmaktadır. Ekonomik
ve teknolojik gelişmeler de yetişkin eğitimini gerekli kılan diğer unsurlardır. Bireylerin giderek yükselen yaşam standartlarına ulaşma isteği, eğitimin yolundan
geçmektedir (Okçabol, 2006). Bireyin değişen çevre koşullarına uyum sağlama
isteği ve sürekli öğrenmeye gereksinim duyması yaşam boyu eğitimi beraberinde
getirmektedir. Bu nedenle yetişkin eğitiminin gelişmiş ülkelerde okulların gelişmesine de neden olmuştur (Celep, 2003). Özetlemek gerekirse yetişkin eğitimini
gerektiren nedenler, toplumun sosyo-ekonomik ve siyasal yapısındaki farklılıklar
sonucunda ortaya çıkmaktadır (Aziz, 1975).

2. Yetişkinin Özellikleri
Yetişkinliği tanımlamanın güç olduğu konusunda hemfikir olunmakla birlikte, bireyin olgunlaşması çocukluktan itibaren başlamakta yetişkinlik; bedensel,
zihinsel, psikolojik biyolojik olgunlaşma ile bireyden beklenen rolleri ve sorumlulukları yerine getirdikçe yaşlanma dönemine kadar sürmektedir (Okçabol, 2006;
Onur, 2006; Duman, 2000). Yaşadığı her dönemde bireyden beklenen roller, görevler, sorumluluklar ve bireyin beklentileri farklılaşmaktadır.

2.1. Yetişkinlerin Fizyolojik Özellikleri
Yetişkinin yaşı ilerledikçe fiziksel yapısındaki değişimler, hormonlardaki
azalmalar, duyu organlarında oluşan gerilemeler, kas gücünün zayıflaması, gibi
biyolojik süreçleri genel anlamda bir enerji yetersizliğine sebep olur. Yetişkin olmakla yaşanan değişimler, yetişkin eğitim sürecini etkiler (Geray, 2002). Yetişkine
ve dolayısıyla yetişkin eğitimine etki eden fiziksel özellikler şu şekildedir:

