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İÇİNDEKİLER



Belirli şartları taşıyan mahallelerde bulunan her tür ve
seviyedeki resmi okullar arasından, fiziki şartları ve
ulaşım imkânı göz önüne alınarak belirlenen her okulun,
hızla gelişen ve değişen dünya şartlarıyla uyumlu
kurslarla “her zaman, her yerde, herkes için eğitim”
yaklaşımının parçası hâline gelmesi,
Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi
ışığında, bireylerin mesleki ve kültürel becerilerinin yüz
yüze veya uzaktan eğitim yoluyla gelişimine katkı
sağlanarak istihdam imkânlarının desteklenmesi,
Okulların, mahalledeki bireylerin sosyal beceri ve kişisel
yeteneklerini paylaşmalarına imkân yaratan “hayat boyu
öğrenen mahalle okulu” olması,
Her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylerin, öğrenime
ulaşımının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

“Hayat Boyu Öğrenen Mahalle” uygulamasıyla;

AMAÇLAR
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KAPSAM

Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi tüm
okul/kurumların, 995 halk eğitimi merkezi ve 24
olgunlaşma enstitüsü ile birlikte eş güdüm içinde çalışarak
bireylerin mesleki, kültürel ve sosyal kurslara yönelik
farkındalığını ve kurslara katılımını artırmak için yapılacak
çalışmaların planlama ve uygulamasıyla ilgili esasları
kapsar.



T.C. Anayasası
222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu
1739 Millî Eğitim Temel Kanunu
2019-2023 Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları
Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kursları Uzaktan Öğrenme
Yönergesi
2023 Eğitim Vizyon Belgesi

DAYANAK

HEDEF KİTLE

      Bu uygulama kapsamına giren “Hayat Boyu Öğrenen
Mahalle”nin tüm bireyleri uygulamanın hedef kitlesini
oluşturmaktadır. 
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UYGULAMA, İZLEME VE PAYDAŞ EKİBİ

Koordinasyon: MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 

Planlama: İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri,

Denetim: İl/İlçe Millî Eğitim Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlükleri,

İzleme: Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, Olgunlaşma Enstitüleri, 

Kontrol: Hayat Boyu Öğrenen Mahalle Merkezi Okul Müdürlükleri,

Paydaş: Mahalle muhtarları,

Değerlendirme: İl/ilçe millî eğitim müdürleri, il/ilçe millî eğitim hayat

boyu öğrenme şube müdürleri, halk eğitimi merkezi müdürleri ve usta

öğreticiler ile iş birliği içerisinde yürütülür.



"HAYAT BOYU ÖĞRENEN MAHALLE"
KRİTERLERİ VE SEÇİMİ 

 
Nüfusu, 
Ulaşımı, 
Mevcut okul/kurum sayısı, 
Sosyo-ekonomik durumu,
Vatandaşlarının    yaş    ve   öğrenim   düzeyi   il/ilçe  millî  eğitim 

“Hayat Boyu Öğrenen Mahalle”nin;

müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek planlama sürecinde
dikkate alınır.
    Planlama sürecine; hayat boyu öğrenmeden sorumlu şube
müdürleri, halk eğitimi merkezi müdürleri ve mahalle muhtarlarının
aktif katılımı sağlanır. 
   Bu kriterlerden hareketle; “Hayat Boyu Öğrenen Mahalle”
uygulama amaçları göz önünde tutularak merkez veya merkeze en
yakın konumda, nüfus yoğunluğu ve ulaşım olanağı yüksek olan
mahallelere öncelik verilir. 
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Derslik, atölye ve laboratuvarı,
Spor salonu,
Çok amaçlı salonu,
Z-Kütüphanesi,
Kantini,
Bahçesi,
Bilişim olanakları (Etkileşimli tahta, projeksiyon cihazı ve
dizüstü bilgisayar),
Engelli girişi

"Hayat Boyu Öğrenen Mahalle Okulu”nun seçiminde okulun;
1- Türü,
2- Konumu ve ulaşım olanakları,
3- Fiziki yapısı

4- Güvenlik durumu,
5- Yönetici kadrosu,
6- Personel (hizmetli, güvenlik görevlisi) durumu ile ilgili özellikleri
dikkate alınır.

"HAYAT BOYU ÖĞRENEN MAHALLE OKULU"
ÖZELLİKLERİ

 



Hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı/şube

müdürünün başkalığında,

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarından birer okul müdürü,

Halk eğitimi merkezi müdürleri,

Mahalle   muhtarının   katılımıyla   oluşturulan  Uygulama, İzleme

Mahallenin merkezi konumunda yer alan,

Ulaşım olanaklarına sahip,

Kursların  niteliğine  uygun  ve  uygulanmasına fırsat verecek

Okul müdür yardımcısı ve okul hizmetlisi bulunan okula öncelik

verilir.

Uygulama sürecinde gerektiğinde Uygulama, İzleme ve Paydaş

Ekibi tarafından yeni okullar seçilir.

Aynı mahallede birden fazla okul seçilebilir.

        “Hayat Boyu Öğrenen Mahalle” uygulamasının, planlama süreci

kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen

mahallede bulunan tüm okulların özellikleri tablo hâlinde belirlenir.  

          “Hayat Boyu Öğrenen Mahalle Okulu”nu seçmek için;

 ve Paydaş Ekibi tarafından;

 fiziki yapıya sahip olan okullar tespit edilir. 

           

            Okul seçiminde;

"HAYAT BOYU ÖĞRENEN MAHALLE OKULU" 
SEÇİMİ
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•Hızla gelişen ve değişen bilimsel ve teknolojik süreçte, bireylerin
ihtiyaç duyacağı 21. yüzyıl becerilerine hitap eden,
• Hayat boyu öğrenme sürecine her yaş ve öğrenim düzeyindeki
bireyleri dahil eden,
• Bireylerin mesleki, sosyal ve kültürel becerilerinin yanında dijital
becerilerinin gelişmesine katkı sunarak istihdam fırsatı sunan genel,
mesleki ve teknik kurslar açılacaktır.

KURSLARIN ÖZELLİKLERİ
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Mesleki ve teknik kurslara 13 yaşını doldurmuş olanlar, genel
kurslara ise programın özelliğine göre yaş durumu uygun olan
kişiler katılabilir.
Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, “Hayat Boyu Öğrenen 
Mahalle” okul müdürlüğüne veya halk eğitimi merkezi 
müdürlüğüne başvurur.
Kurs başvurusu e-Devlet sistemi üzerinden de yapılabilir.
Kurs başvurularının kabulüne ilişkin kurs öğretim programı 
dışında herhangi bir kriter belirlenmeyecektir.
Kurslar en az 12 vatandaşın başvurması hâlinde açılacaktır.

       

KURSLARA KAYIT VE KABUL



Destek personel (hizmetli, güvenlik görevlisi,.. vb.) ihtiyacı,

İŞKUR veya diğer yollardan temin edilecektir. 

Okul kantinleri hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin olduğu

saatlerde hizmet verebilecektir.

Temizlik malzemesi ile kursun niteliği gereği ihtiyaç duyulan sarf

malzemeleri halk eğitimi merkezi, il/ilçe millî eğitim

müdürlüklerince ve diğer mahalli imkânlar yoluyla

karşılanacaktır.

       Kurslar, okulda eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde mesai

saatleri içinde veya örgün eğitimin bitiş saati itibarıyla akşam saat

18.00’dan sonra veya hafta sonu, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile

ilgili okul müdürlüklerince ortaklaşa belirlenecek saatlerde

uygulanacaktır. 

       Belirlenen “Hayat Boyu Öğrenen Mahalle” okulunda kursların

uygulanması aşamasında; 

KURSLARI PLANLAMA-UYGULAMA
VE KURS GİDERLERİ
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UYGULAMANIN TANITIMI

Sosyal medya,

Yazılı ve görsel basın,

Belediye anons sistemi,

Billboardlar,

Kurum içi tanıtım toplantıları yoluyla tanıtılacak; uygulamanın

tüm il ve ilçelerde görünürlüğü ve farkındalığı sağlanacaktır.

Hayat Boyu Öğrenen Mahalle” uygulaması; 



UYGULAMANIN DENETİMİ

Kursların devamı,

Kursiyerlerin devam-devamsızlığı,

Kursun niteliği gereği ihtiyaç duyulan malzeme,

Kursa ilişkin sorunlar bakımından denetlenir.

Kurslar, il/ilçe millî eğitim hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür

yardımcısı/şube müdürleri ile halk eğitimi merkezi müdürleri

tarafından ayda bir;

UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

7

Kursların tamamlanmasını müteakip Uygulama, İzleme ve

Paydaş Ekibi tarafından belirlenecek bir zaman diliminde, tüm

kurs çalışmalarını içerecek festival niteliğinde etkinlikler

düzenlenecek,

Halk eğitimi merkezi müdürlüklerince kurs süresi dikkate alınarak

belli periyotlarda istatistiki raporlar oluşturulacak,

İlçe Uygulama, İzleme ve Paydaş Ekibi tarafından istatistiki

değerlendirme raporu hazırlanarak il millî eğitim hayat boyu

öğrenme şubesine gönderilecek,

İl Uygulama, İzleme ve Paydaş Ekibi tarafından takvim yılı

sonunda, yılda bir kez olmak üzere,  değerlendirme raporu

hazırlanarak Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel

Müdürlüğüne iletilecektir.

“Hayat Boyu Öğrenen Mahalle” uygulamasının değerlendirilmesi

sürecinde;


