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BAKANLIK MAKAMINA

İlgi

: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

Gelişen teknoloji ve bilgiye erişim ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda, hangi yaş veya öğrenim
düzeyinde olursa olsun istihdam edilebilirliklerine ve sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sağlamak üzere bireylerin
bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirerek, öğrenen bir toplum yaratmak temel hedeflerden birisidir. Öğrenmenin
okul sınırlarının dışına çıktığı ve yaşam boyu öğrenme olgusunun zorunlu olduğu günümüz toplumunda, gerek
bireysel gerekse toplumsal olarak ihtiyaçların yeniden sorgulanması önem arz etmektedir.
Hayat boyu öğrenme, bireyin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hayatı boyunca katıldığı her türlü
öğrenme etkinliğini kapsayan, okullar ile sınırlı kalmayan; evde, işte, hayatın her alanında gerçekleşebilen;
öğrenmenin yaş, sosyal, ekonomik statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın herhangi bir engel olmadan
sürdürülebileceğini gösteren temel kavramlardan biridir.
Bilindiği üzere, ilgi Kararname ile zorunlu eğitim dışında eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek
şekilde yaygınlaştırmak ve vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya meslekî-teknik öğretim alanlarında
eğitim ve öğretim vermek görev ve yetkisi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bu kapsamda
hayat boyu öğrenme faaliyetleri Ülkemiz genelinde her ilçemizde en az bir tane olmak üzere 995 halk eğitimi
merkezi ve 24 olgunlaşma enstitüsü ile yürütülmektedir. Bireyin günlük hayatını topluma uyumlu bir şekilde
sürdürebilmesi ve mesleğindeki gelişmeleri yakından takip edebilmesi için bulunduğu her yerde yer, zaman, yaş,
eğitim düzeyi gibi her türlü kısıtlamayı ortadan kaldırarak ihtiyaç duyduğu eğitime halk eğitimi merkezleri
dışındaki seçilen okullardan da ulaşmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Bu bağlamda millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube
müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurum müdürü, bir resmî örgün ilköğretim ve ortaöğretim
kurum müdürü ile ilgili mahalle muhtarından oluşan komisyon kurularak il ve ilçe merkezlerindeki mahallelerden
en az bir resmî örgün eğitim kurumunun seçilmesi ve seçilen kurumun mülki idare amirinin onayına sunulması
gerekmektedir. Seçimi yapılan okullarda hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak
şekilde Ek'teki kılavuz hükümleri kapsamında gerçekleştirilmesi, 2020-2021 öğretim yılında İstanbul ilinde pilot
uygulanması, 2021-2022 öğretim yılında ise ülke genelinde uygulanması uygun mütalaa edilmektedir.
Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde olurlarınıza arz ederim.
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Genel Müdür

Adres : Emniyet Mah. Boğaziçi Sok. No:23
Teknikokullar Yenimahalle/ Ankara
Telefon No : 0 (312) 413 20 52
E-Posta: aysegul.gultekintoroslu@meb.gov.tr
Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys
Bilgi için: Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU
Unvan :Baş Öğretmen
İnternet Adresi: http://hbogm.meb.gov.tr
Faks:3122129958

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

a0ff-afb6-3f0f-8793-1f9c

kodu ile teyit edilebilir.

Uygun görüşle arz ederim.
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