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ÖN SÖZ
Uluslararası alanda genellikle yirmi bir yaş üstü ve zorunlu eğitim kurumla-

rına devam etmek durumunda olmayan kişiler yetişkin bireyler olarak kabul edil-
mektedir. Tanım olarak bakıldığında ise yetişkin birey; gerek fiziksel ve de gerek 
psikolojik açıdan olgunlaşmış, eş olma, anne, baba olma gibi rolleri yerine getiren, 
bir işte çalışan ve meslek sahibi kişiler olarak tanımlanmaktadır.  Yaş ve tanım 
açısından ele alındığında yetişkinlerin bazı özelliklere sahip oldukları görülmek-
tedir. Yetişkin eğitiminin de bu özelliklere uygun olarak verilmesi gerekmektedir. 
Özellikle toplum içinde gerek mesleki ve de gerek anne-baba gibi rollerin gereği-
nin yerine getirilmesi, yeni ortamlara uyum sağlanabilmesi gibi durumlar yetişkin 
eğitiminin mahiyetini oluşturmaktadır. Tüm bunlar yetişkin eğitiminin, bireyle-
rin hayat boyu gelişimleri çerçevesinde öğrenme ihtiyaçlarının karşılanmasından 
kaynaklandığını göstermektedir.  

Gelişmiş ülkeler vatandaşlarının bilgi eksikliklerini gidermek, örgün eğitim 
dışında kalanlarına da gerekli desteği sağlamak için önlem almaktadırlar. Çünkü 
geleceğin dünyasında nitelikli insan yetiştirebilmek için var olan bilgiler yeterli 
gelmemekte, değişen koşullara göre kişilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ge-
rekmektedir.   Özellikle bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelere toplumun 
uyum sağlayabilmesi, yetişkin eğitimin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 
Boş zamanların etkili bir şekilde değerlendirebilme, mesleki yaşamda meydana 
gelen yeniliklere uyum sağlayabilme, eskiye göre insan ömrünün uzaması ve ha-
yat boyu öğrenmenin dünya genelinde yaygınlaşması yetişkin eğitiminin önemini 
ortaya koyan diğer unsurlar olarak dikkat çekmektedir. Artık bireylerin okullarda 
almış oldukları eğitimi hayat boyu kendisine yetmemektedir. Bu nedenle öğrenme 
ihtiyaçlarının giderilmesinde bireylerin “Hayat Boyu Öğrenme Becerileri” olarak 
bazı bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmaları gerekli görülmektedir. 

Elinizdeki bu kitap; yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme ile ilgili temel 
kavramları, konuya ilişkin farklı yaklaşımları, yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğ-
renme kavramlarına ilişkin kapsam ve özellikleri, yetişkin eğitimi ve hayat boyu 
öğrenmenin tarihsel gelişimi, Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygula-
maları hakkında bilgiler vermektedir. Kitabın öğretmen adaylarına, eğitim alanın-
da çalışan kuram ve uygulamacılara faydalı olmasını diliyor, başta PEGEM ailesi 
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.  

Prof. Dr. Mustafa GÜÇLÜ 
ORCID No: 0000-0002-7565-3554 

Aralık 2021
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi



En uzun yolculuklar bile, tek bir adımla başlar.

Lao Tzu

Giriş

İnsanlar ilk çağlardan günümüze kadar, yaşamlarını sürdürebilmek için 
sürekli mücadele etmişlerdir ve yapılan mücadelenin her evresinde kendilerine 
avantaj sağlayacak sonuçlar çıkarmaya çalışmışlardır. Bu şekilde elde edilen dene-
yimlere dayalı öğrenmeler, daha sonra diğer insanlarla paylaşılarak geniş kitleleri 
etkilemiştir. Bu olgu genel olarak yetişkin eğitiminin kökenini oluşturmaktadır 
(MEB, 2009). Çağımızın ana sorunları insan ilişkileri ile ilgili olup, çözümler an-
cak eğitim yoluyla bulunabilir. İnsan ilişkilerinde beceri; ev, okul, işyeri gibi in-
sanların küçük gruplar halinde toplandıkları her yerde öğrenilebilir. Her yetişkin 
grubu, hangi nitelikte olursa olsun, insanların işbirliği içinde yaşamayı öğrenme 
deneyimine sahip olabileceği yerler olan birer demokrasi laboratuvarı haline gel-
melidir (Smith, 2002).

Eğitim, insanların tutum ve davranışlarını değiştirmesi yanında aynı zamanda 
kendisinin de etkilenebilen bir yapıya sahip olması onun dinamik bir ortam oldu-
ğunu göstermektedir (Güçlü, 2015). Aynı zamanda sosyal devletin bir görevi olarak 
nitelendirilen eğitim, yeni liberal ideoloji ve küreselleşme ile birlikte özelikle mev-
cut fırsat ve olanaklardan dahi yararlanamayan dezavantajlı grupların yoksunluğu-
nu artırarak eşitsizliklerin yaşandığı bir alana dönüşmektedir (Kaya, 2014). 

Eğitim kurumlarının en önemli amacı, bireyin kendisini geliştirmesi, karşı-
laştığı sorunları çözebilmeyi öğretmesidir (Güçlü ve Şanal, 2015). Fakat günümüz-
de insanlığın bilgi birikimi bir kartopu gibi büyümekte, okulda öğrenilen bilgiler 
yaşam boyu yetmemektedir. Bilgi birikiminin sonucu olarak teknolojik yenilikler 
artmaktadır. Özellikle ulaşım, iletişim, bilişim ve üretim teknolojilerindeki ye-
nilikler, ekonomik ve toplumsal yaşamı değiştirmektedir. Güç dengeleri, bilgiyi 
elinde tutanlardan yana değişmekte; bilgiyi üretemeyen ve erişemeyenler, bunu 
yapabilenler karşısında zayıf ve korunmasız kalmaktadırlar. Bilgiye erişmenin, 
bilgiyi uygulayabilmenin ve bilgi üretebilecek yeterliğe sahip olmanın yolu eği-
timdir. Bu yüzden eğitimin yaşam boyu sürmesi, hem bireyler hem de uluslar için 
bir zorunluluk olmuştur. Eğitimin yaşam boyu sürmesi, insanların okul eğitimi 
sonrasında eğitim olanaklarına sahip olmasıyla, yani yetişkin eğitimi ile mümkün-
dür. Bilgilerin, becerilerin hızla eskidiği ve yetersizleştiği küresel dünyada, hangi 
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düzeyde eğitim alırsa alsın, her bireyin yetişkin eğitimi hizmetlerinden sürekli 
yararlanarak kendini yenilemesi, geliştirmesi gerekmektedir. Bu nedenle yetişkin 
eğitimi, giderek artan ölçüde insanların ve ulusların geleceğini belirleyen en can 
alıcı hizmetlerden biri olmaktadır (Miser, 2002).

Yetişkinler, göz ardı edilecek kadar önemsiz bir topluluk değildir. Onların 
gelişen ve değişen dünyaya uyumlarını sağlamak ve böylece toplumların da ya-
şanan gelişmelere adaptasyonlarına yardımcı olmak, günümüzde öncelikli bir ko-
nudur (Akay ve Ültanır, 2010). Yetişkin bireylerin gelişimlerine, potansiyellerini 
tam olarak gerçekleştirebilmelerine ve toplumların kalkınmasına katkıda bulunan 
yetişkin eğitimi alanına, bireyler ve toplumlar için taşıdığı değer ve ona yüklenen 
anlamlar bakımından yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren verilen önem 
yirmi birinci yüzyılla birlikte hızla artmıştır (Karaman, 2016). 21. yüzyılda bilim, 
teknoloji ve ekonomide yaşanan hızlı gelişmeler, yetişkin bireylerin hayatlarını bu 
sürece adapte etmelerini gerektirmektedir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna 
geçişin yaşandığı bu çağda küreselleşme, yaygınlaştırma, yönetim, yaratıcılık ve 
inovasyon, bilgi üretiminin baş aktörleridir. Küreselleşme, bireylerin ve ailelerin 
ulusal sınırları aşması ve bilgi alışverişinde bulunmalarıdır. Çağımızda yetişkinler 
daha çok bilgi kazanmalı ve kendilerini, değerlerini, bilgilerini tekrar gözden ge-
çirmelidirler (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
[UNESCO], 2010).  Bu bölümde “yetişkin” ve “yetişkin eğitimi” kavramları açık-
lanacak, bu kavramlara çeşitli örnekler verilecek, yetişkin eğitiminin amacı, kap-
samı, ilkeleri ve hedef kitlesinden bahsedilecektir.

Yetişkin Kimdir?

Yetişkinler için düzenlenecek eğitim etkinlikleri yetişkinlerle ilgili birtakım 
özellikler göz önünde bulundurarak hazırlanmalıdır. Bu da yetişkin eğitimi ile 
ilgili eğitim etkinliklerinin planlanmasında her şeyden önce bu etkinliklerde hedef 
grubu oluşturan yetişkinin kim olduğu, yetişkinlerin fizyolojik, psikolojik ve sosyal 
özelliklerinin neler olduğunun bilinmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır 
(Yazar, 2012).

Yetişkin (adult) terimi, Latince büyümek (adolescere) fiilinden gelmektedir. 
Yetişkin denildiği zaman, bireyin fiziksel ve psikolojik olarak olgunlaşmış olduğu 
varsayılmaktadır (Onur, 2004). Yetişkin, Türk Dil Kurumu (TDK, 2019) sözlüğün-
de “beden, ruh ve duygu bakımlarından olgunluğa erişmiş olan kimse”; “kanun-
ların belirttiği belli bir yaşı aşmış, toplumsal sorumluluklarını bilme durumunda 
olan genç” olarak tanımlanmıştır. Tıp dilinde yetişkin (adult) terimi, “ergenlik ça-
ğından yaşlılığa kadar olan devre (18-65 yaş)” olarak tanımlanmaktadır (Dökme-
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ci, 2002). “Yetişkin Eğitimi Terimleri” sözlüğünde yetişkin kavramı, “bedenen ve 
düşünce bakımından olgunluğa erişmiş kişi olarak tanımlanmış; ergenlik çağını 
izleyen ve hayatın sonuna kadar uzanan dönem ve bu dönemin özelliği sayılan be-
densel, psikolojik ve sosyal olgunluk durumu” şeklinde açıklanmıştır (UNESCO, 
1997). Yetişkinlik kavramı, daha çok bağımsızlık ile ilgili bir kavramdır. Genel bir 
eğilim olarak bir toplumda, kendi yaşantılarını yönetme sorumluluğunu üstlenen 
bireyler yetişkin olarak kabul edilmektedir (Bülbül, 1991). Yetişkinlik, bireyin er-
genlik ile başlayan biyolojik, psikolojik, sosyal ve yasal bakımdan olgunluk düzeyi-
ne ulaştığı yaşam dönemidir (Smith, 1996). Knowles (1980) yetişkin bireyi, “kendi 
yaşamından sorumlu olduğunu algılamış ve bu doğrultuda sosyal rol ve davra-
nışlar sergilemeyi benimsemiş birey” olarak tanımlamıştır. Güneş’e göre (1996) 
yetişkin, zorunlu öğrenimin dışına çıkmış, olgunlaşmış, uygun davranabilen ve 
bağımsız olabilen kişidir. Duman’a (1999) göre yetişkin birey, sorumluluk alabilen, 
kimlik duygusu oluşmuş, kendi yaşantıları ve deneyimleri olan, öz sorumluluk 
duygusu gelişmiş bireydir. Celep ise (2003) yetişkini, “zihinsel, bedensel, gelişimi-
ni tamamlamış ve psikolojik olgunluğa erişmiş, ekonomik bağımsızlığını kazan-
mış ve toplumda bir sorumluluk üstlenmiş birey” olarak tanımlamıştır. Yetişkinlik 
yasal, biyolojik, toplumsal ve psikolojik öğeleri içeren bir süreç olarak görülmekte-
dir. Yetişkin eğitimi için temel alınan, psikolojik yetişkinliktir. Toplumsal ve psiko-
lojik açıdan yetişkinlik, kendi yaşamından sorumlu olma, öz-yönetimli bir benliğe 
kavuşmuş olma, sorumluluklarının bilincinde olma halidir (Özdemir, 2003).

Knowles (1996) yetişkinliği dört ayrı boyutta tanımlamaktadır: 

Biyolojik yetişkinlik: Bireyin biyolojik olarak üretebildiği yaşa eriştiği ilk er-
genlik dönemi.

Yasal yetişkinlik: Bireyin oy kullanabileceği, sürücü belgesi alabileceği, rıza 
almaksızın evlenebileceği ve benzeri şeyleri yapabileceği yaşa erişmesi.

Toplumsal yetişkinlik:  Bireyin tam zamanlı çalışan, eş, anne/baba, oy kulla-
nan yurttaş ve benzeri rolleri yerine getirmeye başladığı zaman.

Psikolojik yetişkinlik: Bireyin kendi deneyimlerinden sorumlu olma, öz yö-
netimli olmaya ilişkin bir benlik kavramına eriştiği zaman.

Çocuklar, bu dünyaya yaşamları yetişkinler tarafından kendileri için yöneti-
len bağımlı kişilikler olarak girerler. Biyolojik işlevler dışındaki ihtiyaçları, başka-
ları tarafından karşılanmak zorundadır. Bu bağımlılık kavramı, yetişkin dünyası 
tarafından teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Toplum, çocukların uygun ro-
lünü öğrencilik olarak tanımlamaktadır, bu onların tam zamanlı mesleği, ödülle-
rinin kaynağı ve kendilerini gerçekleştirmenin yoludur. Çocukların öz kimlikleri 
şekillenmeye başladığında, yetişkin dünyasını etkilemeyen küçük meselelerde 
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kendileri için karar almaya başlayacak kapasiteye sahip olduklarını görmeye baş-
larlar. Olgunlaştıkça, özellikle ergenlik döneminde, kendi yaşamlarını yönetme 
konusunda sorumluluk alma gereksinimi oldukça güçlü hale gelir. Buradaki traje-
di, kültürümüzde yetişkin dünyasının, çocuk kavramını mümkün olan en son ana 
kadar bağımlı bir kişilik olarak tutma eğiliminde olmasıdır. Her ne kadar çocuk-
ların sorumluluk alma kapasitesi ve yetişkin dünyasının sorumluluk almasına izin 
verme özgürlüğü arasındaki bu kültürel gecikme yaşamlarının hemen hemen tüm 
yönleri için geçerli olsa da, özellikle eğitimleriyle ilgili kısmında daha baskındır. 
Ancak insanlar kendilerini yetişkin olarak tanımladıklarında, hayattaki normal 
rollerini artık tam zamanlı öğrenenler olarak görmeye başlarlar. Kendilerini gi-
derek artan bir şekilde üretici olarak görürler. Başlıca kendini gerçekleştirme kay-
nakları artık çalışan, eş, ebeveyn ve vatandaş olma performanslarıdır. Yetişkinler, 
bu eğitimsel olmayan sorumluluklardan, kendi gözlerinde ve başkalarının gözün-
de yeni bir statü kazanırlar (Knowles, 1980).

Yetişkin Eğitimi Nedir?

Bilgi ve teknoloji üretiminin yoğun bir biçimde gerçekleştiği, yeni mesleklerin 
ortaya çıktığı günümüzde, bireylerin ihtiyaç duydukları bilgilerin ve becerilerin 
sadece örgün eğitim içerisinde verilmesi olanaksız görülmektedir. Çünkü örgün 
eğitim sisteminden çıktıktan sonra da bireylerin kendilerini geliştirme ve bilgiye 
ulaşma ihtiyaçları belirebilmektedir. Dolayısıyla, birçok nedenden dolayı örgün 
eğitim sisteminden çıkmış bireylere de eğitimin verilmesi bir zorunluluk haline 
gelmiştir. Bu kişilere sunulan eğitim “yetişkin eğitimi” olarak adlandırılmaktadır 
(Çelikkaleli, 2011). Yetişkin eğitimi, TDK (2019) sözlüğünde “yetişkin kimselere 
yönelik eğitim ve öğretim programı” olarak yer almaktadır. UNESCO (2010) ye-
tişkin eğitimini, “15 ve daha yukarı yaşlardaki normal okul ve üniversite sistemi-
nin dışında bulunan kişilerin yararına sunulan ve ihtiyaçlarına göre düzenlenen 
eğitim” olarak tanımlamıştır. Yetişkin eğitimi, gelişim süreçlerini tamamlayarak, 
belli bir yaşam birikimine sahip, öz güvenini kazanmış ve kendi sorumluluğunu 
üstlenmiş bireylere yönelik; içerik, düzey ve yöntem sınırlılığı olmaksızın gönüllü 
olarak herhangi bir alanda gelişimi amaçlayan ve olanak sağlayan düzenli eğitim 
süreçlerinin tümüdür (MEB, 2009). Merriam ve Brockett’a (1997) göre yetişkin 
eğitimi, kendilerini yaş ve sosyal rol bakımından yetişkin olarak gören ve kendi 
hayatından sorumlu olduğunun bilincinde olan bireylere mesleki veya güncel ha-
yatlarındaki ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve beceri kazandırma sürecidir. 
Jarvis’e (2010) göre ise yetişkin eğitimi, toplumda yetişkin statüsünde olan kişile-
rin anlamasına ve öğrenmesine yönelik, planlanmış ve insancıl temelleri olan et-
kinlikler dizisidir. Ayhan (1988) yetişkin eğitimini, tam zamanlı ve sürekli olarak 
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