
 Değerli çalışma arkadaşlarım,

 11 Kasım 2011 tarihinden bu yana gururla yürütmekte olduğum Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü görevimden haziran ayında yapılacak Milletvekili Genel Seçimleri’nde aday adayı 
olacağım için istifa ediyorum. Görevi yürüttüğüm 3 yıllık dönemde gerçekten çok keyif alarak 
çalıştığımı belirtmek isterim.
 Bu dönemde birlikte çok önemli işler başardık. Bu işlerin başında, Türkiye’de yetişkin eğitimi 
ve hayat boyu öğrenme konularında farkındalık oluşturmak gelmektedir. Genel 
Müdürlüğümüzün kurulduğu 2011 yılından bu yana kurs programlarımızın sayısı 524’ten 2051’e 
arttırılarak önemli bir alt yapı hamlesi gerçekleştirilmiştir. İzleme-değerlendirme sisteminin 
kurulması, aile eğitimlerinin ve Osmanlıca eğitimlerinin ülke geneline yaygınlaştırılması, sosyal 
ortakların etkin bir şekilde kullanılması, meslekî ve teknik nitelikteki kurslarımızın toplam 
kurslar içinde en büyük paya yükseltilmesi, açık öğretim okullarımızın yurt içi ve yurt dışı 
faaliyetlerinin büyük ölçüde geliştirilmesi, bu dönemde gerçekleştirdiğimiz önemli işler olmuştur.
 Geçen üç yıllık dönemde gerçekleştirdiğimiz üstün gayretin anahtar unsuru hiç şüphesiz 
“uyumlu ekip çalışması” olmuştur. Bu uyum ve gayret, sadece mevcut işlerimizin daha ileriye 
taşınmasına hizmet etmemiş, aynı zamanda Türkiye için bazı ilkleri de gerçekleştirmemizi 
mümkün kılmıştır. Türkiye’de ilk kez önceki öğrenmelerin tanınması sistemi kurulmuş, öğrenme 
şenlikleri ilk kez gerçekleştirilmiş, Millî Eğitim Bakanlığı’nda ilk kez ürün satış portalı kurulmuş, 
hayat boyu öğrenme web portalı ile ilk kez eğitim ve istihdam imkânları vatandaşlarımıza bir 
arada sunulur hâle gelmiştir.
 Bütün bu çalışmaların sonucu, doğrusu çok onur verici olmuştur. 2011 yılında yüzde 2,9 olan 
Türkiye’nin hayat boyu öğrenmeye katılma oranı, üç yıl içinde yüzde 122 oranında artarak yüzde 
4’e yükselmiştir. Türkiye bu performansı ile hayat boyu öğrenmeye katılma oranlarındaki 
yükselme açısından Fransa ve Portekiz’in ardından üçüncü Avrupa ülkesi olmuştur. Bu, şüphesiz 
merkezden taşraya, en alt kadrodan en üst kadroda çalışan istisnasız hepimizin ortak 
çalışmalarının bir sonucu ve bereketi olmuştur. Yeni dönemde yürüyen ve başlayacak olan AB ve 
yerel projelerimizle özellikle Olgunlaşma Enstitülerimiz, Meslekî Eğitim Merkezlerimiz ve 
Turizm Eğitim merkezlerimiz için yeni atılımlar gerçekleştirilecek, uzaktan eğitimin başlaması ile 
birlikte hayat boyu öğrenmeye katılma oranımız daha da yükselecektir.
 Sayılar ve oranlar başarıyı somutlaştıran ve algılanmasını sağlayan unsurlardır. Ancak benim 
yürekten inandığım hakikat o dur ki, esas başarı insanı önemsemek ve hayatın merkezine insanı 
yerleştirmektir. Bu anlamda sürtüşmelerin en aza indiği, takım ruhunun esas alındığı adil bir 

yönetimi sağlamak temel gayem oldu. Çünkü beraber çarpan yürekleri topun bile sindiremeyeceğine 
hep inandım. Bütün göstergelerin ötesinde Genel Müdürlüğümüzün birimlerinde bu gayemin 
büyük ölçüde tahakkuk ettiğini görmek en büyük mutluluğum oldu. Ancak bunun “yokuş yukarı 
bisikletle çıkmak” gibi sürekli çabayı gerektiren bir iş olduğu açıktır. Temennim yöneticilerimizin 
bundan sonra da “iyi yönetimi devam ettirmek” hedefini her şeyin önünde tutmalarıdır. İnsanı 
yüceltmek inanıyorum ki, bizi daha da yüceltecektir.
 Millî Eğitim Bakanlığı’ndaki görevim esnasında ne başardıysam bunu üzerimde emeği olan ve 
şükran borçlu olduğum kişilerle yapabildim. Eski Bakanım Sn. Ömer Dinçer beni bürokrasi ile 
tanıştıran, önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, sonra da Millî Eğitim Bakanlığı’nda 
bana her zaman güvenen ve ekibinde yer veren kişidir. Kendisine kalbi şükranlarımı sunuyorum. 
Değerli Bakanım zarafet abidesi Sn. Nabi Avcı, desteğini her daim arkamda hissettiğim, liderliği 
ile bana istikamet veren büyüğümdür. Bana kendisi gibi bir insan-ı kâmil ile çalışma fırsatı verdiği 
için ona çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen değerli eski ve yeni 
Müsteşarlarımıza, Müsteşar Yardımcılarımıza, Genel Müdür arkadaşlarıma ayrıca teşekkür 
ederim.
 Şair, “Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz.” der. Bana yüreğini ortaya koyarak katkı 
sağlayan eski ve yeni bütün Daire Başkanlarım, mahsus bir teşekkürü hak etmektedir. Bana üç yıl 
boyunca çalışma saatleri ile sınırlı kalmayarak hizmet veren Özel Kalem Müdürlerim, özel kalem 
ekibim ve makam şoförüm çalışmalarımı kolaylaştıran ve beni başarıya götüren kimseler oldular; 
sonsuz teşekkürler. Yine Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki eğitim uzmanlarımızdan şeflerimize 
ve memurlarımıza, hizmetlilerimizden güvenlik görevlilerimize kadar herkese çok teşekkür 
ediyorum.
 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, sadece Ankara’da faaliyet gösteren bir birim değildir. 
Yurt genelinde 1300 aşkın birimimizle her yerde faaliyetlerde bulunduk. Bu sebeple bütün il-ilçe 
millî eğitim müdürlerimize ve personeline destekleri için çok teşekkür ediyorum.
 Son olarak, fedakâr bir şekilde Genel Müdürlüğümüzün politikalarını hayata geçirmek için 
çaba sarf eden bütün halk eğitimi merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, meslekî eğitim merkezleri, 
turizm eğitim merkezleri ve açık öğretim okullarımızın müdür, yönetici ve personeline, öğretmen ve 
usta öğreticilerimize, üzerimizde emeği olan herkese en kalbi teşekkürlerimi sunuyor, her birinizi 
tek tek alınlarınızdan öpüyorum. Sizlerin çabaları ile inşallah Genel Müdürlüğümüz kutlu 
yolculuğuna devam edecektir.
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