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ÖNSÖZ  

 

İnsanoğlu; toplumsal bir varlıktır. Yalnız yaşamak için yaratılmamıştır. 

Doğumundan itibaren belli bir yaşa kadar diğer insanlara bağımlı yaşamak 

zorundadır. Bu süre içinde kendi hayatını devam ettirme yeteneklerini 

kazanabilmektedir. Diğer canlılarda bu yetenek doğuştan vardır. İnsanoğlu bu yetiyi 

ancak aklı ile kazanabilmektedir. Bu durum insanı diğer canlılardan ayıran en büyük 

özelliğidir. İnsanın kendisini geliştirmesine yardım eden bu yeteneği, yaşadığı yere 

göre değişiklikler ve farklı gelişmeler gösterir. Bu duruma çok farklı tanımlamalar 

yapmak mümkündür. Örneğin ırki özellikler, milli özellikler, kültürel özellikler ya da 

coğrafi özellikler gibi. 

 

Toplumlar arası farklılıklar gelişim farklılıklarını da ortaya koyar. Ülkeler 

arası kültürel ve ekonomik farklılıklar bunun en büyük göstergesidir. Bu 

farklılıkların içinde çok çeşitli eğitim anlayışı vardır. Dünyada birtakım ülkeler hala 

açlıkla ve yoksullukla mücadele ederken, bazı ülkelerde refah içinde 

yaşamaktadırlar. Bazı ülkeler de bu iki farkın arasında dolaşmaktadır. Bunun en 

anlamlı şekli eğitim anlayışlarında ve bu alana yaptıkları yatırımlarda yatmaktadır. 

Bu nedenle eğitim toplumların sağlıklı bir şekilde ayakta durabilmeleri için birinci 

önceliği oluşturmaktadır. 

 

Sanat; bir toplumun gelişmişliğinin en büyük göstergesidir. Ancak sanat da 

eğitim vasıtasıyla toplumdaki yerini alabilir. Bu nedenle sanat eğitimi alanı eğitimin 

içinde özel bir yere sahiptir. Sanat eğitimi belli bir yaş sınırı olmadığından canlılığını 

hep korumaktadır. Bu noktadan yola çıkarak Halk Eğitim Merkezlerinin sanat 

eğitimindeki yerini incelemek amacıyla bu araştırma yapılmıştır. 

 

Bu araştırmada bana yardım ve desteklerini esirgemeyen tez danışmanım 

Sayın Doç. Dr. Mehmet BAŞBUĞ’a; babam ve hocam Yrd. Doç. Nihat ŞİRİN ile 

Meram Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu yöneticilerine teşekkür ederim. 
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ÖZET 

 

Sanat eğitimi, ağırlıklı olarak örgün eğitim içerisinde yer alan okul öncesi ve 

ilköğretim okullarındaki sanat eğitimini kapsar. Bu kapsam içine, örgün eğitimin 

dışına çıkmış yetişkinlere yönelik sanat eğitimi çalışmaları girmez. Bu çalışmanın 

amacı; yetişkinlere yönelik sanat eğitimi faaliyetlerinin önemini belirtmek ve bu 

doğrultuda önerilerde bulunmaktır. 

 

Gelişmiş ülkelerde yetişkin eğitimini daha çok yerel yönetimler üstlenmiştir. 

Türkiye’de ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanında yerel yönetimler ve özel 

kuruluşlar bu konuda çalışmalarda bulunmaktadır. Bu araştırmada Milli Eğitim 

Bakanlığı bünyesinde yer alan Halk Eğitim Merkezlerinin sanata katkıları ele 

alınmıştır. Araştırma için Konya Merkez İlçeleri Halk Eğitim Merkezlerinin 

çalışmaları incelenmiş ve bu merkezin kursiyerlerine anket uygulaması yapılmıştır. 

 

Halk Eğitim Merkezlerinde toplam 100 adet anket formu dağıtılmıştır. 

Bunlardan 83 adet anketin geri dönüşü gerçekleşmiştir. Anket sonuçları 

değerlendirildiğinde Halk Eğitim Merkezlerinin yetişkin eğitiminde çok önemli 

katkılar yaptığı tespit edilmiştir. 

 

Anket sonuçları dikkate alınarak bu merkezlerin katkılarını artıracak 

önerilerde bulunulmuştur.  
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SUMMARY 

 

Art education mainly consists of preschool and primary school education. 

This concept does not include adult art education. In this thesis, it is aimed to 

demonstrate the importance of adult art education and supply resultant 

recommendations. 

 

In developed countries, adult art education has been performed by local 

municipalities. In Turkey, this kind of education governs by National Ministry of 

Education, local municipalities and private organizations (companies). In study, 

contributions of the Public Education Centre on adult art education were researched. 

In this research, the works of The Public Education Centers in Konya city and local 

environments around have been searched by specially prepared art education 

surveys. 

 

The survey forms (total 100 surveys) supplied to The Public Education 

Centers were collected carefully back. Total returned survey forms were 83 forms. 

Analyzed these survey forms demonstrated that Public Education Centers supply 

important contributions to adult art education. 

 

The results of survey performed in this thesis studies analyzed and necessary 

recommendation were supplied to improve the Public Education Centre’s art 

education contribution.  
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BÖLÜM 1 

 

GİRİŞ 

 

Günümüzde bilimde, teknolojide, siyasette, ekonomide ve sosyo-kültürel 

alanlarda meydana gelen hızlı değişimler, toplumları derinden etkilemektedir. 

Toplumların bu değişim sürecine hızlı bir şekilde ayak uydurma eğilimi; toplumları 

eğitilmemiş bireyler sorunuyla karşı karşıya bırakmış ve eğitim alanında yeni 

araştırmalar yapmaya sevk etmiştir. Ancak eğitim alanında yapılan bu araştırmalara 

bakıldığında, araştırmaların genel olarak örgün eğitim içerisinde yer alan okul öncesi 

ile ilk ve ortaöğretim üzerinde yoğunlaştığı görülmekte ve araştırma sonuçları 

denemeler vasıtasıyla uygulamaya geçirilmektedir. Fakat toplumların gelişen ve 

değişen dünyaya ayak uydurması için örgün eğitim tek başına yeterli olamamaktadır. 

Dolayısıyla gelişmiş ülkeler eğitime süreklilik kazandırmaya çalışmışlardır. Okçabol 

(1991)’a göre, bilgi, teknoloji ve toplumun ihtiyacı sürekli olarak değişip geliştiği 

için insanın yeni şeyler öğrenme isteği bitmeyecektir. 

 

Eğitimde “sürekli eğitim” kavramının temel alınmasıyla birlikte, eğitim 

terimleri içerisine örgün eğitim kavramının yanında “yaygın eğitim” ve “yetişkin 

eğitimi” kavramları da yerleşmiştir. Çetin’e (1999) göre, bilim ve teknolojideki 

gelişmelerin neden olduğu toplumsal değişmelere ayak uydurmada örgün eğitim tek 

başına yararlı olmamaktadır. Bundan dolayı, bugün gelişmiş ve gelişmekte olan 

birçok ülkede yetişkin eğitimi alternatif bir yaklaşım olarak görülmektedir. Bu 

nedenle yetişkin eğitiminin, eğitim sistemi içindeki önemi artmıştır. Bu önemle 

birlikte yetişkin eğitimi alanında yapılan bazı araştırmalar göze çarpmaktadır.  

 

Araştırmacılar, yetişkin eğitimi ile ilgili farklı kavramlar ve adlandırmalar 

ortaya atmışlardır. Bu kavramlar ve adlandırmalar; andragoji, adult education 

(yetişkin eğitimi), public education (halk eğitimi), non-formal education, yaygın 

eğitim, dönüşlü eğitim, ömür boyu eğitim ve sürekli eğitim şeklindedir. Bütün bu 

kavramların ortak noktası, örgün eğitim dışına çıkmış veya normal okul eğitimi 

sürecini tamamlamış, her yaştaki ve düzeydeki kişilerin daha sonraki dönemlerinde, 
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hayatlarını kolaylaştırmaya yöneliktir. Burada amaç bireylerin bilgi, beceri ve 

birikimlerinin gelişmesine yardımcı olmaya, yeni gelişmelere ayak uydurmasını ve 

gereksinim duyduğu bilgiyi kazanmasını sağlamaya yönelik eğitim sürecini 

tanımlamasıdır (Celep, 2003; Kurt, 2000; Geray, 1978; OECD, 1977 s.23; MEB, 

1990).  

Yetişkin eğitimi alanında çalışan araştırmacıların bugüne kadar dikkatlerini 

çeken başlıca konular; yetişkinlerde öğrenme, grup dinamiği, öğretim yöntemleri, 

yönetimsel ve örgütsel süreçler, değerlendirme ve katılma olmuştur (Adult Literacy 

and New Technologies, 1993; Uşun, 1996). Ancak bu konular, yetişkin eğitimi 

içerisinde genel olarak ele alınmış; farklı disiplin ve eğitim alanlarıyla 

ilişkilendirilmemiştir. Burada sadece yetişkinlerin mesleki ihtiyaçlarının dikkate 

alındığı görülmektedir. Hâlbuki yaşam sadece işten ibaret değildir. İnsanların iş 

dışında da günlük yaşamlarını daha kaliteli bir şekle sokmaya ihtiyaçları vardır. 

 

Yetişkin eğitimi veren, ülkemizde ve bazı batılı ülkelerde, devlete ve özel 

sektöre bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bugün ülkemizde, çeşitli 

bakanlıklar, mahalli idareler, üniversiteler ve meslek kuruluşları tarafından yetişkin 

eğitimi faaliyetleri düzenlenmektedir. Ancak sayıları üç yüzün üzerinde olan kamu, 

özel kurum ve kuruluşları içerisinde, yetişkin eğitimi etkinliklerinin sürekliliği, 

program çeşitliliği, yetişkin eğitiminin ulaştığı kitle açısından durum incelendiğinde 

ilk sırayı Milli Eğitim Bakanlığı almaktadır. Bünyesindeki Çıraklık ve Yaygın 

Eğitim Genel Müdürlüğü aracılığıyla yetişkin eğitimi faaliyetlerinin büyük bir 

bölümünü yürütmektedir. Başta Halk Eğitim Merkezleri olmak üzere, Çıraklık 

Eğitim Merkezleri, Pratik Kız Sanat Okulları, Olgunlaşma Enstitüleri, Endüstri 

Pratik Sanat Okulları, Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı olarak yetişkinlere yönelik faaliyetler düzenleyen kurumların 

başlıcalarıdır (http://www.komek.org, 2007, http://www.konya.bel.tr/komek.php, 

2007; Çetin,1999;). Belediyeler bünyesinde açılan meslek edindirme kursları da 

vardır. Bu kursların denetimi de yine Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitim 

Merkezleri tarafından yapılmaktadır. Ancak bu kurslarda görev alan öğretmenler 

bakanlığın elemanı değildir. Seçimi tamamen belediyece yapılmaktadır 

(http://ismek.ibb.gov.tr/portal/default.asp, 2007).  Bunların dışında şahıslar ya da 
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özel dershaneler tarafından kısa ya da uzun süreli açılan çeşitli meslek ve sanat 

kursları da vardır. Ancak bu tür kurslar tamamen denetim dışıdır. Çünkü tamamına 

yakını gayri resmidir. Program ve program süreleri çoğunlukla kurs veren ile 

kursiyer tarafından belirlenir. 

 

Avrupa ve Amerika’da devlet tarafından kurulmuş halk okulları (public 

schools), üniversiteler, dini kurumlar (kiliseler, camiler vb.), müzeler, galeriler (sanat 

galerileri vb.) ve çeşitli özel sektörlere ve sendikalara bağlı kuruluşlar yetişkinlere 

yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır (Kurt, 2000; Okçabol, 

1994;http://www.theriversidechurchny.org/getinvolved/?education,2007;http://www.

thebritishmuseum.ac.uk/learning/adult_learning.aspx,2007;http://www.metmuseum.o

rg/education/index.asp?HomePageLink=education_l,2007;http://www.nhm.ac.uk/ed

ucation/activities/adult-activities/index.html, 2007; http://www.cps.k12.il.us, 

2007;http://www.vanartgallery.bc.ca/,2007;http://www.louvre.fr/llv/commun/home_f

lash.jsp, 2007).  Bu tür kurumlarda bireylerde eksikliği hissedilen konularla ilgili 

kurslar ya da seminerler verilmektedir.  

 

Ülkemizde yapılan eğitim her ne kadar resmiyette Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

denetiminde olsa da teşkilatın büyüklüğü ve karmaşıklığı içinde boğulmaktadır. Her 

kurum ya da dershane kendi eğitim politikasını uygulama gayretindedir. Bu 

politikaların içinde bir bütünlükten söz etmek mümkün değildir. Bunların çoğu 

eğitimden ziyade ticari zihniyetle olaya bakmaktadırlar. Bütün bunların bir bütünlük 

içinde hareket etmesi için teşkilatın (MEB) kendisi de dahil olmak üzere ülkenin 

eğitim politikası yeniden ele alınmalıdır (Şirin N., 2008). 

 

1.1. Problem: 

 

Toplumsal yaşamda insan için gerekli olan maddi-manevi gereksinimlerin 

karşılanması planlı-programlı yaşam standardına bağlıdır. Bunlardan biri de sanatsal 

eğitimdir. Bu ihtiyacın karşılanmasında örgün eğitim veren okullar ihtiyaca cevap 

verememektedir. Buralarda verilen eğitim belli kıstaslardan dolayı toplumun 
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bütününü kapsamamaktadır. Bu bağlamda Halk Eğitim Merkezleri eğitimdeki bu 

açığı ne ölçüde kapatabilmektedir?   

 

1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi: 

 

Sanat eğitimi alanında yapılan araştırmalara bakıldığında, araştırmaların 

genel olarak örgün eğitim içerisinde yer alan okul öncesi ile ilk ve ortaöğretim 

üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir Bu araştırma sonuçları denemeler vasıtasıyla 

uygulamaya geçirilmektedir. Fakat toplumların gelişen ve değişen dünyaya ayak 

uydurması için örgün eğitimin tek başına yeterli olamadığı da bir gerçektir.  

 

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve ülke genelinde 

teşkilatları bulunan Halk Eğitim Merkezleri de kurslar vasıtası ile sanat 

faaliyetlerinde bulunmaktadır. Hatta son yıllarda yapılan bir değişiklikle belediyeler  

de meslek edindirme kursları adı altında hizmet vermektedir. Bu nedenle sanatın ve 

sanatsal faaliyetlerin toplumun bütününe birden ulaşması ideal hedeftir. Bu araştırma 

hedefin gerçekleşmesi için Halk Eğitim Merkezlerinin rolünün ne olduğunu ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. Konu bu bakımdan önem arz etmektedir. 

 

1.3. Sayıtlılar (Varsayımlar): 

 

— Her bireyin eğitime ihtiyacı vardır. 

— Sanat eğitimi, bireyin hayata olumlu bakmasını sağlar. 

— Toplumun bütün kesimlerinin sanata ilgisi vardır. 

— Her yetişkin; resim, heykel, müzik, tiyatro gibi sanat faaliyetleri içinde 

bulunmak ister. 

— Ankete katılan katılımcıların sorulara verdikleri cevaplar samimi ve 

doğrudur. 
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1.4. Sınırlılıklar: 

 

 Araştırmanın alanı, Konya İli merkez ilçeleri (Meram, Karatay, Selçuklu) Halk 

Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulları ve buralarda sanat eğitimi alan 

kursiyerlerle sınırlıdır. 
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BÖLÜM 2 

 

YETİŞKİN EĞİTİMİ 

 

2.1. Yetişkin Eğitimine İlişkin Tanım ve Kavramlar: 

 

Yetişkin eğitimi ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar 20. yüzyıl başlarında ortaya 

çıkmaktadır. Daha çok çocuk ve genç yaştaki öğrencilerin öğrenmeleri üzerine 

oluşturulan davranışçı ve bilişsel teoriler ışığında geliştirilen klasik öğrenme, 

yetişkinlerin belirli bir yaştan sonra kavramsal ve teknik bilgileri 

öğrenemeyeceklerini savunmaktadır. Bu nedenle, yetişkin eğitimi alanında yapılan 

ilk çalışmalar yetişkin kişinin öğrenip öğrenemeyeceği konusunda yoğunlaşmıştır. 

Bu alanla ilk çalışma yapan kişi Edward L. Thorndike’dır. Thorndike çalışmalarında, 

genç ve yetişkin kişilerin öğrenme düzeylerini karşılaştırmış ve aralarında belirgin 

bir fark bulamamıştır. Bu çalışmalardan bir süre sonra ise yetişkin eğitiminin babası 

sayılan Malcolm S. Knowles dikkatini başka bir alana yöneltmiştir. Knowles, 

yetişkinlerin öğrenip öğrenemedikleri yerine, hangi koşul ve ortamlarda daha iyi 

öğrenebildiklerine yönelik araştırmalar yapmıştır. Bunun sonunda, Knowles, 

pedagoji kavramından yola çıkarak üretilen andragoji (andr- insan ve agos yönetmek, 

yöneltmek) adı altında çalışmalarını sunmuş ve yetişkin eğitimin ilk teorisini 

geliştirmiştir (Göçmen, 2003, s.55–56). Andragoji terimini ilk kullanan Malcolm 

Knowles’in kendisi değildir. İlk olarak 1833’te, Plato’nun eğitim teorisini 

tanımlamak üzere Alman bir öğretmen olan Alexander Kapp tarafından kullanılmıştır 

(Deveci, 2007; Göçmen, 2003). 

 

Yetişkin eğitiminin hedef kitlesi; yaş, eğitim düzeyi, öğrenme isteği, cinsiyeti 

ve farklı gereksinimleri olan kişilerden oluştuğu için çok geniştir ve bu nedenle 

heterojen bir özellik gösterir. Diğer yandan, toplumun farklı kesimlerinden (köylü, 

kentli, işçi, işveren, çiftçi, esnaf, ev hanımı, serbest meslek vb.) oluşan hedef kitlenin 

değişik beklenti ve gereksinimlerinden dolayı yetişkin eğitimi etkinlikleri çok geniş 

bir alanı kapsar (Celep, 2003). Yaş, fiziksel, sosyo-ekonomik, toplumsal yapı 

açısından farklılıklar taşıyan bu geniş kitleyi oluşturan bireylerin halk eğitimi 
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(yetişkin eğitimi) açısından önemli özelliği okul dışında bulunmalarıdır. Bir eğitsel 

çalışmanın halk eğitimi sayılabilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekir 

(Celep, 2003; Geray, 1978, s.2): 

 

1. Eğitimin, işi okula gitmek olmayan, fakat toplumda sorumluluk 

yüklenmiş veya yüklenmeye elverişli durumda olan yetişkinlere, 

okul çağındakilere okul dışında verilmesi, 

2. Bireylerin yeteneklerini, tutumlarını ve davranışlarını geliştirmek 

amacıyla öğrenci-öğretici ilişkisinin kurulması, 

3. Öğrenci-öğretici ilişkisinin düzenli ve tasarlanmış bir yapıda olması 

gereklidir. 

 

Bu araştırma içerisinde ise genel olarak yetişkin eğitimi (adult education) ile 

eşanlamlı olan halk eğitimi (public education) kavramları birlikte kullanılacaktır. 

Ancak ülkemizde yaygın eğitim kavramı, halk eğitim kavramı ile eşanlamlı olarak 

kullanılmaktadır. 

 

OECD tarafından yapılan yetişkin eğitimi (halk eğitimi) tanımı ile ülkemizde 

MEB tarafından yapılan yaygın eğitim şeklinde kullanılan halk eğitimi tanımı 

birbiriyle benzerlik göstermektedir. 

 

OECD’nin tanımına göre halk eğitimi şu şekilde ele alınmıştır: Zorunlu 

öğrenim çağının dışına çıkmış ve asıl uğraşısı okula gitmek olmayan bireylerin 

yaşamlarının herhangi bir kademesinde duyacakları öğrenme gereksinimlerini ve 

ilgilerini gidermek üzere özellikle düzenlenen etkinlikler ya da programlardan olaşan 

bir süreçtir (OECD, 1977, s.23; Celep, 2003; Kurt, 2000, s.6; Lowe, 1985, s.20). 

MEB tarafından yapılan halk eğitimi tanımı ise; herhangi bir örgün eğitim kurumuna 

gitmeyen veya bitiren ya da örgün eğitimin bir kademesinden ayrılan bireylerin ilgi 

ve gereksinimlerini karşılamak ve belli bir meslek kazandırmaya yönelik olarak 

düzenlenen kısa süreli eğitim etkinlikleri şeklindedir. (Celep, 2003).  Yine aynı 

şekilde, 27.11.1972 tarihli Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları 

Yaygın Eğitim Ön Komisyonu Raporu’nda: “Halk eğitimi, asıl işi okula gitmek 
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olmayan, hayatta sorumluluk almış veya alma durumunda bulunan her öğrenim 

seviye ve kademesindeki fert ve toplumlara, ihtiyaçlara dayalı programlar halinde 

uygulanan, onların milli ve insani duygularının gelişmesine, ekonomik, sosyal ve 

kültürel alanlarda ilerlemelerine yardım eden planlı, sistemli ve sürekli bir şekilde 

yürütülen okul dışı eğitim, öğretim ve rehberlik faaliyeti” olarak tanımlanmıştır 

(Kurt, 2000, s.5). 

 

Kurt (2000, s.19)’a göre ise; yetişkin eğitimi, insanların mevcut ihtiyaçlarına 

ve problemlerine yönelen; katılanların yaşı, öğrenim düzeyi gibi özeliklerini dikkate 

alan; hayatın birbirinden farklı pek çok alanını öğretim ortamı olarak kullanabilen 

planlı bir eğitim biçimidir. 

 

Celep (2003)’e göre yetişkin eğitimine ilişkin, yukarıda adı geçen birkaç 

kavramı da şu şekilde açıklamak mümkündür: 

 

Yinelemeli Eğitim: Bireyin zorunlu öğretimden sonra ileri düzeydeki 

eğitimini kendi istediği zamana ertelemesi veya bir meslek edinebilmeye yönelik 

olarak düzenlenen eğitimdir. 

 

Yaşam Boyu Eğitim: Örgün ve yaygın eğitimi kapsayan ve bireyin tüm 

yaşamı boyunca kazandığı eğitimdir. 

 

Toplum Eğitimi: Toplu yaşayışın niteliğini iyileştirmek amacıyla, öğrenme 

gereksinimlerini anlamak, belirlemek ve karşılamak üzere kişileri ve grupları bir 

araya getiren süreçler ve programlardır (Ministry of Education British, 1980, s.15). 

Bu eğitime örnek olarak akıl hastalıkları, anne-baba eğitimi, çevre kirlenmesi ve 

beslenme eğitimi verilebilir.  

 

Bütün bu kavramların ve tanımların ortak noktası; örgün eğitim dışına çıkmış 

veya normal okul eğitimi sürecini tamamlamış, her yaştaki ve düzeydeki kişilerin 

daha sonraki dönemlerinde, hayatlarını kolaylaştırmaya, bilgi, beceri ve 

birikimlerinin gelişmesine yardımcı olmaya, yeni gelişmelere ayak uydurmasını ve 
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gereksinim duyduğu bilgiyi kazanmasını sağlamaya yönelik eğitim sürecini 

tanımlamasıdır (Şirin A., 2007; Celep, 2003; Kurt, 2000; Geray, 1978; OECD, 1977 

s.23; MEB, 1990). 

 

2.2. Yetişkin Eğitiminin Amacı: 

 

Yetişkin eğitimin temel amacı, yetişkin kişinin eğitilmesi ve toplulukların her 

türlü alandaki gelişmelere ayak uydurmasını sağlamaktır. 

 

OECD tarafından yayınlanan bir raporda; halk eğitimin amaçları ulusal ve 

yerel olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır (Lowe, 1985, s.35–38; Celep, 2003, s.23). 

 

Ulusal amaçlar; bir toplumda ekonomik, kültürel, bilimsel, teknolojik ve 

siyasal değişmelere bağlı olarak bireylere, yeni bilgi ve beceri kazandırma amacına 

dayanmaktadır. Ulusal amaçlar, alt amaçlar biçiminde şu şekilde sıralanmaktadır: 

 

1. Bireylere, mesleki bilgi ve beceri kazandırmak, 

2. Bireylerde toplumsallaşmayı ve üretkenliği sağlayıcı davranış 

değişiklikleri oluşturmak, 

3. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yardımcı olmak, 

4. Toplumda okur-yazarlık oranını artırmak, 

5. Toplumsal değişmeye bağlı olarak bireylerin karşılaştıkları sorunları 

çözmelerinde gerekli ortamı sağlamaktır. 

 

Yerel amaçlar; yerel toplulukların, yerel sorunlarını çözmelerine olanak 

sağlayacak ve bölgelerinde yaşamlarını sürdürmelerini kolaylaştıracak bir amaca 

dayanmaktadır. 

 

UNESCO (1972, s.15) tarafından alınan kararlarda, halk eğitimi 

etkinliklerinin aşağıdaki amaçları gerçekleştirmeye dayalı olması gerektiği 

vurgulanmaktadır (Celep, 2003, s.24): 
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1.    Manevi değerlerin, barışın, uluslararası anlayışın, işbirliğinin 

geliştirilmesi ve uluslararası ilişkilerde zorbalığın tüm biçimlerinin 

ortadan kaldırılması,  

2.    Eğitimin, ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomik, toplumsal ve 

kültürel eşitliği sağlaması, 

3.    Eğitimin, çevrenin korunması ve kalkınması ile kültürel kalkınmaya 

daha çok olanak sağlayacak duruma getirilmesi, 

4.    Bireylerin içinde yaşadıkları toplumun kalkınmasına katkıda 

bulunmalarını sağlamak için, katılımları etkili ve anlamlı yaparak 

gerekli tavırların ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

 

Ülkemizde halk eğitimin amaçları MEB’nca özet olarak şu şekilde 

belirlenmiştir (Celep, 2003, s.24–25; Kurt, 2000, s.12): 

 

1. Bireylere okuma-yazma öğretmek ve yaşam boyu eğitimlerini 

sağlamak, 

2. Toplum üyelerinin Atatürk devrimlerine bağlı bilimsel, özgür, 

demokratik düşünme güçlerini geliştirici çalışmalar yapmak, 

3. Toplum kalkınmasını sağlamak için, kamusal, özel ve yerel 

kaynakları harekete geçirerek, kalkınma projelerine bireylerin 

katılımını sağlamak, 

4. Ulusal kültür değerlerini korumak, evrensel kültüre açık olarak 

geliştirmek ve yaygınlaştırmak, 

5. Yerel özellikler ve gereksinimlere göre eğitim-üretim-istihdam, 

pazarlama ve örgütlenmeye yönelik çalışmalar yapmak, 

6. Sanayinin gereksinimi olan işgücünün yetiştirilmesine yardımcı 

olmaya yönelik olarak çeşitli mesleklerde çalışanların hizmet içinde 

yetiştirilmesi için gerekli olanakları sağlamak, 

7. Kırsal kesimden kente göç eden bireylerin bulunduğu topluluğa 

uyumunu sağlayıcı etkinlikler düzenlemek, 
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8. Halk sağlığının korunması, aile planlaması, sivil savunma, sağlıklı 

konuta kavuşmuş bir üretici, tutumlu bir tüketici toplum yaratmaya 

yönelik çalışmalarda bulunmak,  

9. Boş zamanları sosyal ve kültürel etkinliklerle değerlendirmeye 

yönelik eğitim çalışmaları yapmaktır. 

 

Gedikoğlu (1991, s.61)’na göre; gerçekte, tüm bilim, teknik ve sanat 

alanlarında olduğu gibi, halk eğitimi amaçları da; bir bakıma uygarlık düzeyi üstün, 

kalkınmış, iyi bir hayatı olan, ileri bir toplum olmada, bireysel ve toplumsal 

mutlulukta aşamalı ereklerdir. 

 

2.3. Yetişkin Eğitiminin Önemi ve Gerekliliği: 

 

Gelişen bilim ve teknoloji sayesinde, toplumların ekonomik, kültürel, siyasal 

ve toplumsal yapılarında önemli değişimler meydana gelmektedir. Ancak bireylerin 

bu değişimlere ayak uydurmasında örgün eğitim tek başına yeterli olamamaktadır. 

Çünkü bir insanın ilköğretimden yüksek öğretime kadar olan eğitim sürecinde bilim 

ve teknolojide birçok değişim olmakta ve birey, sonraki yaşamı için gerekli olan 

bilgi, beceri ve değerlere sahip olamamaktadır. Dolayısıyla değişimlerin gerektirdiği 

bu bilgi, beceri ve değerlerin kazanımı için yetişkin bireylerin eğitiminin gerekliliği 

ve önemi ortaya çıkmaktadır. Bu önem, sadece bireylerin kendi gelişimleri için değil; 

içinde yaşadıkları toplum ve ülkeler için de etkin bir olgudur. Bu sebeple, gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde yetişkin eğitimine yönelik devlet desteği verilmeye 

başlanmıştır. Bu destek çok yeterli olmasa da yetişkin eğitimi toplumun bütününe 

hizmet verir hale gelmiştir. 

 

Yetişkin eğitimini gerektiren sebepler, ülkelerin ve bireylerin ihtiyaçlarına 

göre değişken olduğundan farklı şekillerde sıralanabilir. Okçabol (1994) ve Kurt 

(2000)’a göre bu sebepleri üç başlık altında incelemek mümkündür: 

 

2.3.1. Örgün eğitimle ilgili sebepler: Yukarıda da bahsedildiği üzere, hızlı 

değişimler sebebiyle örgün eğitim içerisinde bireye kazandırılan bilgi-beceriler 
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çabuk eskimekte ve yetersiz kalmaktadır. Ayrıca çağımızda kırsal alanlardaki olanak 

eksikleri veya ekonomik nedenler gibi etmenlerden dolayı bazı kişiler örgün eğitimin 

tüm olanaklarında faydalanamamaktadır. Bu olanaklardan yeterince faydalanamayan 

aileler de kendi çocuklarına aile içinde yeterli eğitimi verememektedir. Dolayısıyla 

örgün eğitimle ilgili olan bütün bu eksiklik ve yetersizlikler, yetişkin eğitiminin 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

 

2.3.2. Ekonomik ve teknolojik sebepler: Toplumların gelişimi, tarımdaki 

üretim biçiminin değişmesi ve daha sonra ticaret ve sanayi sektöründeki atılımlarla 

olmaktadır. Bütün bu basamaklarda yeni bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca 

kırdan kentlere göç olgusu da yeni yaşama şekillerine uyum ve yeni bilgilere 

ulaşmayı gerektirmektedir. İşsizler; iş bulmak, çalışanlar; işlerinde ilerlemek, 

kimileri de işlerini koruyabilmek için gelişen teknolojiden ve yeniliklerden haberdar 

olmak amacıyla öğrenime ihtiyaç duymaktadırlar. İletişim teknolojisi yetişkinlerin bu 

ihtiyaçlarını her zaman belirgin şekilde hissettirmektedir. 

 

2.3.3. Toplumsal sebepler: Dünyada her alanda olduğu gibi teknolojik ve 

sosyal alanlarda da hızlı bir değişim ve gelişme kaydedilmektedir. Bu gelişmelere 

rağmen “olumsuz” olarak adlandırılacak bazı durumların varlığı da dikkatlerden 

kaçmamaktadır. Mesela; hızlı nüfus artışı, aşırı çocuk ölümleri, okulsuzluk, ulaşım 

güçlüğü, içme ve sulama suyu eksikliği, gelirin düşüklüğü, kaynakların sınırlılığı, alt 

yapının yetersizliği, bilgi ve kaynak aktarımındaki eksiklik bunlardan bazılarıdır. Bu 

sebeplere köyden kente göç neticesindeki uyum problemleri, iş alanlarında duyulan 

nitelikli insan gücü ve işsizliğin getirdiği problemler de eklenebilir. 

 

 Bireye göre, yetişkin eğitimini zorunlu yapan ihtiyaçları şu şekilde sıralamak 

mümkündür.  

1. Öğrenme ve gelişme ihtiyacı,  

2. Top yekûn (her türlü alandaki) gelişmeler, 

3. Olgunlaşma ihtiyacı,  

4. Güven ihtiyacı,  

5.  İş ve etkin rol isteği, 



 
13

6. Değişiklik ve üreticilik isteği,  

7. Statü ve saygı isteği,  

8. Boş (serbest) zamanı değerlendirme ve dinlenme,  

9. İlgiler kazandırma,  

10. Hızlı değişim ve gelişimlere uyum (Kurt, 2000). 

 

Yetişkin eğitimine ilişkin yukarıda bahsi geçen bütün gerekliliklerin ortak 

noktası; bireylerin ve ülkelerin gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurma 

istekleridir.  

 

2.4. Yetişkin Eğitiminin Kapsamı (İçeriği): 

 

Yetişkin eğitimi,  çok geniş bir alanı içerir. Çünkü yetişkin eğitimi, hiçbir 

şekilde eğitim almamış bireylerin temel eğitimlerinden, birçok yönüyle eğitimini 

tamamlayabilmiş; ancak faklı eğitim ihtiyaçları olan bireylere kadar çeşitli 

niteliklerdeki eğitim faaliyet ve konularını kapsamaktadır. Dolayısıyla, yetişkinlere 

yönelik yapılan eğitim faaliyetleri, bireylerin kişisel, mesleki, toplumsal ve kültürel 

gereksinimlerine bağlı olarak planlanır (Şirin A., 2007). Ayrıca bu kapsam, ülkelerin 

toplumsal ve siyasi özelliklerine göre de değişiklik göstermektedir. 

 

Devlet Planlama Teşkilatı’nın 1971 tarihli “Yaygın Eğitim Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu”na göre yetişkin eğitiminin kapsamı; a) okuma-yazma, temel ve 

genel bilgi eğitimi, b) mesleki eğitim, c) toplumsal eğitim, d) kültür eğitimi şeklinde 

belirlenmiştir (Gedikoğlu, 1991). 

 

Yedinci Milli Eğitim Şurası (1962)’nda yetişkin eğitimin kapsamı; a) okuma-

yazma, temel ve genel bilgi eğitimi, b) işe hazırlama ve iş içinde geliştirme eğitimi, 

c) toplum eğitimi biçiminde ortaya konmuştur. 

 

Yetişkin eğitiminin kapsamını daha geniş haliyle aşağıdaki şekilde sıralamak 

mümkündür (Geray, 1978; Kılıç, 1981; Gedikoğlu, 1991; Celep, 2003): 
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2.4.1. Temel Eğitim: Okuma - yazma öğretiminin yanı sıra, örgün eğitimden 

yararlanma olanağı bulamayanları yeterli eğitsel düzeye getirme amacına dayanır. 

Bireylerin en alt düzeyde gereksinme duydukları ve günlük yaşamlarında sürekli 

yararlandıkları temel bilgi ve beceriler (okuma-yazma, aritmetik, ev yönetimi, fen, 

sağlık, yurttaşlık ve mesleki bilgi gibi) temel eğitimin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

2.4.2. Akademik Halk Eğitimi: Zamanında örgün eğitime devam edemeyen 

bireylere belli bir eğitim kurumu diploması kazandırmak için yapılan eğitsel 

etkinliklerdir. Bu eğitimle belli bir eğitim kurumunu tamamlayan; fakat bir üst 

öğrenime devam etme olanağı bulamayanlar ile öğrenim çağında belli bir okulu 

bitiremeyenlere diploma sağlamak amacıyla verilen eğitimdir. Bireyin, ilköğretim, 

ortaöğretim, lise ya da yüksek öğretim bitirmesi ön plandadır.  Bu, okul çağında iken 

kaçırılan fırsatı, yetişkinlik çağında bir kez daha kullanmaya yarayabilir. Ancak bu 

eğitim, örgün eğitimin yerini almamalı, onunla bütünleşmelidir. 

 

2.4.3. Genel Kültür: Belli bir eğitime sahip olan bireylere ekonomi, 

sosyoloji, anatomi, hukuk, yönetim ve güzel sanatlar gibi bireyleri belli konularda 

aydınlatıcı alanları içermektedir. Bu tür eğitim, doğrudan bireylerin gereksinimlerine 

göre düzenlenmiş halk eğitimi programları aracılığı ile yürütüleceği gibi konferans, 

panel, açık oturum ve yayın yoluyla da yapılmaktadır. 

 

2.4.4. Demokrasi ve Yurttaşlık Eğitimi: Bireylerin temel hak ve 

sorumluluklarını tanıması, sorunların çözümünde yeterli duruma gelmesi, demokrasi 

eğitiminin temelini oluşturur. Demokratik bir toplumda, bireylerin etkin duruma 

gelmesi, o ülke yönetiminin etkinliğini artırır. Bireylerin temel hak ve sorumlulukları 

ile üstlendikleri görevlerinin bilincinde olması, toplumda kendi kendine kontrolü 

sağlar. Bu durumda bireyler, birbirlerini ve yönetimi denetleme gücüne 

kavuşacağından, devlet hizmetlerinin daha etkili yürütülmesine olanak sağlanır. Bu 

nedenle, bir toplumdaki bireylere anayasa ve yasalardan kaynaklanan temel hak ve 

sorumluluklarının neler olduğuna yönelik olarak eğitsel etkinlikler düzenleme gereği 

vardır. Bireylerin kamusal, siyasal işlere ilgisinin artırılması, siyasal sürece bilinçle 

daha geniş ölçüde katılması amacı güdülür. Demokraside, halkın karar verme 
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sürecine katılması büyük önem taşıdığından, bu katılmanın bilinçli olarak 

gerçekleştirilmesi, ancak eğitim yoluyla olanaklıdır. 

 

2.4.5. Ev Yönetimi: Bu eğitim, çocuk bakımı, aile üyelerinin birbirleriyle 

ilişkileri ve rolleri, eşler arası ilişki gibi değişik konularda yapılmaktadır. Kadınların 

eğitsel düzeylerinin, toplumsal saygınlığının az olduğu toplumlar için, bu alandaki 

eğitimin ayrı bir önemi vardır. Özellikle ülkemizde kadın nüfusun eğitiminin 

düşüklüğü ve kırsal kesimlerde ataerkil aile yapısından dolayı, kadınlar aleyhine 

gelişen bir durum söz konusudur.  Kırsal ve gecekondu kesiminde kadının toplumsal 

statüsünün güçlendirilmesi ve erkeğin ailede ortak sorumluluk alabilmesi, bu konuda 

düzenlenecek halk eğitimi etkinliklerine bağlıdır.  

 

2.4.6. Mesleki ve Teknik Eğitim: Halk eğitiminin en önemli amaçlarından 

birisi de bireye belli bir mesleki bilgi ve beceri kazandırmak suretiyle bir meslek 

sahibi olması sağlamaktır. Diğer yandan, belli bir mesleki eğitime sahip olanlara da 

meslekleri ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni bilgi ve 

beceriler kazandırmaya yönelik eğitim de bu gruba girmektedir. 

 

2.4.7. Özdoyum (Güzel Sanatlar) Eğitimi: Bireyin, müzik, güzel sanatlar, 

edebiyat, sanat ve el sanatları gibi yaratıcı ve eğlendirici amaçlarla öğrenmek istediği 

her çeşit kültürel konuları içeren programlardır (OECD, 1977, s.24). Ayrıca, güzel 

sanatların belli bir dalında yeteneğe sahip olan; ancak örgün eğitimde bunu 

geliştirme olanağı bulamayanların, bu alanda düzenlenecek halk eğitimi 

etkinliklerine katılması suretiyle kendilerini geliştirmelerine ortam sağlanır. Müzik, 

resim, oyun ve benzeri olanaklarla güzel sanat yapıtlarını anlamaya, sevmeye ve 

uygulamaya yardımcı nitelikteki bir eğitim söz konusudur. Örneğin; bir bireyin 

müzik yapıtını dinlemesine, bilinçli olarak kavramasına, böylece buna karşı ilgisini, 

sevgisini artırmaya yönelik bir eğitsel çalışmayı içerir. 

 

2.4.8. Sosyal Hizmetler Eğitimi: Özellikle gelişmiş sanayi toplumlarında bu 

tür halk eğitiminin önemi daha da artmıştır. Yaşlıların, hastaların, sakatların ve 

suçluların topluma uyumunu kolaylaştırmak; içinde bulundukları psikolojik ve 
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fiziksel koşullardan kaynaklanan olumsuzlukların bireye olan etkisini en aza 

indirgemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yaşlı ve sakatların korunması, uygun 

yaşam koşullarının sağlanması, suçlu çocukların yeniden topluma kazandırılmasına 

dayalı olarak bu tür grupları içine alan halk eğitimi etkinlikleri düzenlenmektedir. 

Ülkemizde, bu tür halk eğitimi etkinliklerinin yok denecek kadar az olduğu 

söylenebilir. 

 

2.4.9. Toplum Eğitimi: Küçük toplumların veya yerel toplulukların sorunları 

ile ilgilenmelerine, bunları benimsemelerine, devletle sıkı işbirliğinde bulunmalarına, 

kendi aralarında örgütlenmelerine ve sorunlarını çözmelerine eğitsel yollarla 

yardımcı olmaya dayalı bir eğitimdir. Toplum eğitimi ile toplumlarda var olan 

ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel kurumların geliştirilmesine ve o topluluğun 

veya yerel toplumların kalkınmalarında önderlik işlevi gerçekleştirilir. Bu yolla yerel 

toplumların kendi olanak, kaynak ve işgüçlerini, devletin olanak ve kaynakları ile 

birleştirerek kalkınmalarına destek sağlanır. Bu tür eğitim, toplum kalkınmasını 

sağlamaya yönelik olduğundan “toplum kalkınması” olarak da ifade edilmektedir. 

 

2.5. Yetişkin Eğitiminin İlkeleri: 

 

Yürütülen yetişkin eğitimi faaliyetlerinin etkin olabilmeleri için belli amaçlar 

ve ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekir. 

 

İlkeler, amaçlara ulaşmayı kolaylaştıran temel öncüllerdir. Yetişkin 

eğitiminde temel amaç, eğitime katılan bireyin gereksinimlerini karşılamak ve onun 

hayatını kolaylaştırmaktır. Bu nedenle yetişkin eğitiminin temel ilkeleri şu şekilde 

sıralanabilir (Celep, 2003, s.26; Gedikoğlu, 1991, s.62): 

 

2.5.1. Bireyin gereksinimleri ile işe başlama: Örgün eğitimde amaç ve 

eğitim programı önceden planlanırken, yetişkin eğitiminde gerçekleştirilecek olan 

eğitim etkinlikleri bireylerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Bu 

gereksinimler; bireyin yaşamını geliştirici, ancak kendisinin farkına varamadığı veya 

vardığı gereksinimlerdir.  
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2.5.2. İşe, eyleme yöneliklik: Bireye, ileriki yaşamında kullanabileceği bilgi 

ve becerilerin kazandırılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, eğitim süreci, 

bilginin yanı sıra, beceri kazandırmaya yönelik uygulamaları da içerir. Yetişkin 

eğitiminde, birey, öğrendiklerini hemen uygulamak isteyeceğinden dolayı eğitim 

süreci, kuramsal bilgiden çok, beceriyi geliştirmeye yönelik etkinliklerden 

oluşmalıdır. 

 

2.5.3. Yararlılık: Yetişkin eğitimi faaliyetlerinin başarı oranı, verilen bilgi ve 

becerilerin bireye sağladığı yararla ölçülür. Bireyin gereksinimlerine uygun olmayan, 

işe yaramayan, uygulanmayan veya uzak geleceği amaçlayan çalışmalardan 

kaçınılmalıdır. Bireyi geliştirmeyen, bilinçlendirmeyen, girişimleri özendiremeyen 

etkinlikler yetişkin eğitiminin verimsizliğine neden olur. 

 

2.5.4. Bireyin eğitsel etkinliklere katılması: En etkili öğrenme, yaparak, 

yaşayarak öğrenmedir. Önemli deneyimlere sahip olan yetişkinlerin, gelişim 

özelliklerinden dolayı öğrenme hızlarında yavaşlama olduğundan, öğrenmenin kalıcı 

ve yararlı olabilmesi için eğitsel etkinliklere etkin bir katılımın olması gerekir. 

Ayrıca yetişkinin ürün ortaya koyabilmesi, onu yeni bilgiler alması için motive eder. 

 

2.5.5. Konuların öncelik sırasına göre planlanması: Toplumun ve 

bireylerin en çok ihtiyaç duydukları, istekli oldukları, çabuk çözüm bekleyen, zaman, 

para, emek açılarından yapılması kolay ve kısa sürede sonuçlanacak konular, öncelik 

sırasına göre planlanmalıdır. Mevcut ekonomik olanakların yetersizlikleri de 

konuların öncelik sırasına göre planlanmasını zorunlu kılmaktadır. 

 

2.5.6. Yerel öncülerden yararlanma: Yetişkin eğitimi programlarının 

etkililiği, sürekliliği yerel öncüleri bulup yetiştirmeye ve bunların yetki ve 

sorumlulukları üstlenmelerine bağlıdır. Bir bölgede gerçekleştirilen eğitim 

çalışmalarının etkinliği, sürekliliğine bağlıdır. Bu nedenle, bu devamlılığı sağlamak 

için, yetişkin eğitimi etkinliklerine önceden katılmış olan bireylerin öğrendiklerini 

yaşamlarına aktarabilmelerine destek sağlayarak, daha sonraki yetişkin eğitimi 
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etkinliklerinde onlardan öncül olarak yararlanma ortamı sağlanmalıdır. Bir bireyin 

başarısı diğer bireyleri de motive eder.  

 

2.5.7. Çalışmaların izlenmesi ve denetlenmesi: Bir çalışmanın başarısı 

hakkında yargıya varmak, hata ve eksiklerin neler olduğunu saptamak, o çalışmanın 

izlenmesi ve denetlenmesini zorunlu kılar. Bu nedenle eğitim süresindeki yanlışlık ve 

eksiklikler izlenerek düzeltilir ve yol gösterici dönütlerle denetim sağlanır. Böylece 

yetişkin eğitimi süreci daha verimli hale getirilir. 

 

2.5.8. İşbirliği: Yetişkin eğitimi faaliyetleri, bireylerin beklentileri açısından 

çok farklılıklar göstermektedir. Bu farklılık, farklı programların yapılmasını ve 

değişik eğitsel etkinlikleri gerektirmektedir. Bu nedenle, her eğitsel etkinlikte, o 

etkinlikle ilgili olan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle bir yandan 

gerekli araç-gereç desteği sağlanmaya çalışılırken; diğer yandan da verilen eğitim, o 

kurum ve kuruluşların gereksinme duyduğu işgücünü yetiştirmeye dayandırılmalıdır.  

 

Farklı açılardan yetişkin eğitimi ilkelerini aşağıdaki gibi tablo halinde 

sıralamak mümkündür (Kurt, 2000, s.14; MEB/MEŞ, 1991; MEB/YEKY, 1990): 

Tablo 1 - Farklı Açılardan “Yetişkin Eğitimi İlkeleri” Tablosu 

Kavram ve 

Tanımlara Göre 

VI. Milli Eğitim 

Şurası’na Göre 

Yaygın Eğitim 

Kurumları 

Yönetmeliğine Göre 

Ortak İlkeler 

1. Süreklilik ve globallik 1. İdare 1. Herkese açıklık 1. Süreklik 

2. Temel oluşturma 2. Koordinasyon 

(İletişim) 

2. İhtiyaca dönüklük 2. Herkese açık olması 

3. Yapısal esneklik 3. Konu 3. Süreklilik 3. Esneklik 

4. İşlevsellik 4. Anlayış ve hoşgörü 4. Bilimsellik 4. Ekonomiklik 

5. Topluma hizmet 5. İstek ve ihtiyaç 5. Planlılık, sunu-istek 5. Hoşgörü 

 6. Eleman 6. Yenileme ve gelişme 6. Gönüllülük 

 7. Sınır 7. Gönüllülük 7. Bilimsellik 

 8. İhtisas (Uzmanlaşma) 8. Mali destek 8. Bütünlük 

 9. Metot (Yöntem) 9. Her yerde eğitim  

 10. Ekonomi 10. Bütünlük  

  11. Koordinasyon  
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2.6. Yetişkinlerin Genel Özellikleri: 

 

Yetişkin eğitimi etkinlikleri gerçekleştirilirken yetişkinlerin genel 

özelliklerinin bilinmesi gerekir. Çünkü bu etkinlikler, yetişkinlerin özellikleri ile 

fiziksel ve psikolojik ihtiyaçları doğrultusunda planlanır ve yürütülür.  

 

Yetişkin özelliklerinden bahsetmeden önce yetişkin kavramını kısaca 

tanımlamak gerekir. Celep(2003, s.40)’e göre, yetişkin; zihinsel, bedensel gelişimini 

tamamlamış ve psikolojik olgunluğa erişmiş, ekonomik bağımsızlığını kazanmış ve 

toplumda bir sorumluluk üstlenmiş bireylere denir. Yetişkinlik kavramı ülkelere ve 

bireylerin üstlendikleri sorumluluklara göre değiştiğinden belli bir yaş sınırı 

belirlenememektedir. Ancak yetişkin kişi, genellikle zorunlu eğitimini tamamlamış, 

örgün eğitim dışına çıkmış birey olarak ele alınır. Yetişkin özelliklerini şöyle 

özetlemek mümkündür (Celep, 2003; Bülbül,1991): 

 

—Yetişkin birey, erken gençlik veya çocukluk dönemindeki bireylere oranla 

hemen hemen her yönüyle (fiziksel, psikolojik, sosyal) hazır bulunuşluk düzeyine 

ulaşmış ve olgunlaşmıştır. Yani yetişkin birey; belli bir sosyal yaşama ve çevreye 

sahip, vücut ve zihin becerileri gelişmiş, olgun bir kişilik kazanmıştır.  

 

—Aile ve iş hayatında belli sorumluluklara sahiptir.  

 

—Yaşamlarında işlerine yarayacağını düşündükleri bilgi ve becerileri 

kazanmak isterler. Bu bilgi ve becerileri de hemen uygulamaya geçirmek isterler. 

 

—Yetişkinlerin yaşamları boyunca edindikleri bir deneyim birikimi vardır ve 

bu deneyim birikimi öğrenmelerini kolaylaştırır.  

 

—Yetişkinlerin öğrenme güçlerinde bir kayıp yaşanmaz; ancak hızlarında 

düşme olur.  
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2.7. Yetişkin Eğitiminde Kullanılan Öğretim Yöntem ve Teknikleri: 

 

Yetişkin eğitimi ile ilgili çeşitli kaynaklarda öğretim yöntem ve teknikleri 

ayrı ayrı sınıflandırılmaktadır. Ancak bu çalışmada iki konu, bir başlık altında özet 

olarak ele alınmaktadır.  

 

Yetişkin eğitimi etkinliklerinde, birçok eğitim faaliyetlerinde olduğu gibi, 

eğitimin etkin ve kalıcı olabilmesini sağlamak amacıyla çeşitli öğretim yöntem ve 

teknikleri kullanılmaktadır. Halk eğitiminde uygulanan program ve içeriğin çok 

çeşitli olması sebebiyle, duruma ve programa göre farklı öğretim yöntem ve 

tekniklerine ihtiyaç vardır. Bu yöntem ve teknikler aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(Celep, 2003; Kurt, 2000; Bülbül, 1991; Geray, 1978): 

 

Yöntemler: 

—Sunuş yoluyla öğretim 

      —Buluş yoluyla öğretim 

—Araştırma-inceleme yoluyla öğretim 

—Tartışma yoluyla öğretim 

—Tam öğrenme modeli 

—Uzaktan öğretim 

—Toplum kalkınması 

—Halkla ilişkiler 

 

Teknikler: 

—Anlatım 

—Tartışma 

—Gösteri 

—Sergi 

—Örnek olay 

—Konferans 

—Sempozyum 

—Açık oturum (panel) 
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—Forum 

—Kitle iletişim araçları ( radyo, TV, basılı yayınlar, sinema ve tiyatro) 

 

Yukarıda sınıflandırılan bazı yöntem ve teknikler genel eğitim alanlarının 

hepsinde kullanılmaktadır. Ancak yetişkin eğitimi etkinlikleri için asıl önem arz eden 

yöntem ve teknikler; uzaktan öğretim, toplum kalkınması, halkla ilişkiler, konferans, 

sempozyum, açık oturum (panel), forum ve kitle iletişim araçlarıdır (radyo, TV, 

basılı yayınlar, sinema ve tiyatro).  

 

2.8. Dünyada Yürütülen Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri: 

 

Geçmişte yaşanan Sanayi Devrimi, I. ve II. Dünya Savaşları gibi ülkeleri 

derinden etkileyen bazı olaylar, toplum yaşantısındaki her alanda büyük bunalımlara 

yol açmıştır. Ülkeler, bu bunalımlardan hızla kurtulabilmek için yetişkin eğitime 

ağırlık vermişlerdir. Yetişkin eğitimi çalışmalarının ülkelerdeki kısa tarihi geçmişi bu 

bölümde özetlenmeye çalışılacaktır (Kurt, 2000, s.60–62; Okçabol, 1994): 

 

2.8.1. ABD’de Yürütülen Yetişkin Eğitimi: 

 

 Yetişkinlere yönelik eğitim merkezi B. Franklin tarafından 1727 yılında 

kurulmuştur. Rutgers Üniversitesi’nde ise halk için fen kursları 1816 yılında 

gerçekleştirilmiştir. 1876 yılında sürekli eğitim programları açılmış, 1836 yılında 

şehir kitaplıkları kurulmaya başlanmıştır. Amerika’da daha sonra 1874 yılında yaz 

programı verecek enstitülerin kurulduğu, 1876 yılında da mektupla öğretim 

uygulamasının başlatıldığı anlaşılmaktadır. Daha sonraki yıllarda devletin ve halkın 

ihtiyaçlarına yönelik yetişkin eğitimi programları ve meslek kursları çalışmalara 

eklenmiştir. 

 

ABD’de, 1926 yılında Amerika Yetişkin Eğitimciler Derneği kurulup 

derneğin para yardımında bulunması ile Thorndike’ın 1920’lerin sonuna doğru 

yetişkinlerin öğrenmesine yönelik çalışmaları ve yetişkinlerde de öğrenme 

durumunun devam ettiğini göstermesi, yetişkin eğitiminin gelişmesine yardım 
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etmiştir. Üniversite düzeyinde ilk ders 1920’lerde düzenlenmiş, yetişkin eğitimi 

konusunda ilk dergi 1929 yılında yayına başlamış, ilk ders kitabı Yetişkin Eğitimi 

(Adult Education) adıyla 1936 yılında Lyman Bryson tarafından yazılmıştır. Daha 

sonraki yıllarda konu eğitim ve yasal boyutları ile zenginleştirilerek geliştirilmiştir. 

 

2.8.2. İngiltere’de Yürütülen Yetişkin Eğitimi: 

 

 Denizciler Birliği 1776 yılında denizcilere gemicilikle ilgili eğitici hizmetler 

verilmekle başlatılmıştır. İngiltere’de Notingham Yetişkin Okulu 1798 yılında 

açılmıştır. 1823’de Londra’da açılan Mekanik Enstitüsü, 1854 yılında açılan Çalışan 

İnsanlar Koleji, din eğitimi vermek üzere açılan Pazar Okulları, Kilise Okulları ve 

akşam dersleri ile yetişkinlere yönelik eğitici hizmetler artmaya başlamıştır. 

İngiltere’de üniversitelerin halk için eğitici etkinlikler düzenlemesi 1867 yılında 

üniversite dışında konferanslarla başlamıştır. 

 

1914’te oluşturulan Ulusal Yetişkin Okullar Sendikası yetişkinlere yönelik 

eğitim birimleri açmaya, Yıllık Çalışma El Kitabı yayımlamaya ve 1917’de mektupla 

öğretim uygulamalarına başlamıştır. İngiliz Yetişkin Eğitim Enstitüsü 1921 yılında 

kurulmuştur. İngiltere’de yetişkin eğitimi yerel eğitim yetkililerince, üniversitelerde 

yayın hizmeti olarak, Açık Üniversite’de, sürekli eğitim kolejlerinde, yetişkin eğitim 

kurumlarında ve Toplum Kolejleri’nde, Çalışanların Eğitimi Birliği vasıtasıyla 

yapılır. Bu faaliyet Açık Tek ( sanayi ve ticaret alanında yatılı kolejler), bağımsız 

eğitim kurumları ve Kent Kadınları Loncası, Kadın Enstitüleri ve Gönüllü Örgütler 

Ulusal Birliği gibi gönüllü kuruluşlarca sürdürülmeye çalışılmaktadır. 

 

2.8.3. Danimarka ve İsveç’te Yürütülen Yetişkin Eğitimi: 

 

 Bu ülkelerde yetişkin eğitimi uygulamalarının 1800’lerde başladığı 

görülmektedir. Şimdi dağılmış olan Sovyetler Birliği’nde de aynı yılda başlamıştır. 

Danimarka’da Halk Okulu (Folk High School) ile Sovyetlerde Pazar Okulu bu 

ülkelerde başlatılan ilk uygulamalardır. İsveç’te yetişkin eğitimi hareketleri 1833 

yılında başlamış ve ilk halk lisesi 1868 yılında açılmıştır. 
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2.8.4. Hollanda’da Yürütülen Yetişkin Eğitimi: 

 

 Bu ülkede 1784 yılında ilk gönüllü kuruluşlardan biri olan Fen-Edebiyat 

Topluluğu oluşturulmuştur. Hollanda’da yetişkin eğitimi olarak düşünülen kurslar 

1823’te ve yüksek okulların halk konferansların düzenlemesi ise 1800’lerin ikinci 

yarısında başlamıştır. 

 

2.8.5. Yunanistan’da Yürütülen Yetişkin Eğitimi:  

 

Bu ülkede de 1800’lerin ikinci yarısında dernekler vasıtasıyla yetişkin eğitimi 

uygulamaları başlamış; 1900’lerde işçi eğitimi önem kazanmış; 1943 yılında yetişkin 

eğitimi ile ilgili bir birim oluşturulmuştur. Yetişkin eğitimi kuruluşları olarak; Halk 

Eğitimi Genel Sekreterliği, Yunanistan Üretim Merkezi, İnsan gücü İstihdam Örgütü 

sıralanabilir. 

 

2.8.6. Avusturya’da Yürütülen Yetişkin Eğitimi:  

 

Avusturya’da yetişkin eğitimi 1848’den sonra işçi eğitimi dernekleri ile 

başlatılmıştır. 1867 Anayasası’nın eğitici derneklerin açılmasına izin vermesi 

yetişkin eğitiminde bir dönüm noktası olmuştur. Danimarka’daki halk okullarına 

benzer bir biçimde 1890 yılında yatırım merkezleri olarak Köylü Üniversiteleri, 1895 

yılında da Viyana Üniversitesi halk kursları açılmaya başlanmıştır. 1973 yılında Halk 

Kütüphaneleri ile yetişkin eğitimin geliştirilmesi yasası kabul edilmiştir. II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra Yetişkin Eğitimi Enstitüsü kurulmuş ve “Halk Eğitimi” dergisi 

yayımlanmaya başlanmıştır.  

 

2.8.7. Japonya’da Yürütülen Yetişkin Eğitimi:  

 

1868 yılındaki Meiji reformundan II. Dünya Savaşı’na kadar yetişkin eğitimi 

“toplumsal eğitim” adı altında imparatora bağlı bir millet yaratma amacıyla yarı 

resmi kuruluşlar olan Genç Erkekler Birliği, Ulusal Savunma İçin Genç Kadınlar 
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Birliği ve Eski Askerler Topluluğu gibi kuruluşlarda sürdürülmüştür. Yetişkin 

eğitimi, ABD’nin işgalinden sonra “halkın demokratik hayatı öğrenmesi” aracı 

olarak ele alınmıştır. 

 

2.8.8. Avustralya’da Yürütülen Yetişkin Eğitimi: 

 

 Bu ülkede yetişkin eğitimi 1880’lerde üniversitelerin halk toplantılarıyla 

başlamıştır. Daha sonraki yıllarda sivil örgütlerle devam ettirilmiştir. Son yıllarda ise 

kent ve kırsal bölgelere yönelik toplum kalkınması programları vasıtasıyla yetişkin 

eğitimi, çalışmaları devam ettirilmektedir. 

 

2.8.9. Pakistan’da Yürütülen Yetişkin Eğitimi:  

 

Pakistan’ın bağımsızlık kazanmasıyla birlikte “köye yardım” programı 

altında okuma-yazma çalışmaları başlatılmıştır. 1972 yılında ise, eğitim politikaları 

çerçevesinde yetişkinlerde işlevsel okur-yazarlığı gerçekleştirmek üzere merkezler 

açılmıştır. İlköğretim Ve Yaygın Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlık ve kuruluşlar 

yetişkin eğitimi etkinliklerini sürdürmektedirler. 

 

2.8.10. Latin Amerika’da Yürütülen Yetişkin Eğitimi: 

 

 Burada ilk gelişmeler beceri eğitimi merkezleri ile eğitici amaçlı radyo 

okullarında olmuştur. Brezilya’da beceri eğitimi veren SENAI (Servico Nacional de 

Apprendizagem Industrial) kuruluşu ile Kolombiya’daki ACPO ( Action Cultural 

Popular) radyo okulu bu tür uygulamalar yapmışlardır. 

 

Bu ülkelerin çoğundaki ortak nokta; yetişkin eğitiminin, ortalama 1800’lü 

yıllarda devlet desteği ile üniversiteler, dini kuruluşlar ve çeşitli resmi, yarı resmi ya 

da sivil eğitim kurumları vasıtasıyla başlaması ve uygulanmasıdır. Daha sonraki 

yıllarda, bu ülkelerde devletin ve halkın ihtiyaçlarına yönelik yetişkin eğitimi 

programları ve meslek kursları çalışmalara eklenmiştir. 
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2.9. Türkiye’de Yürütülen Yetişkin Eğitimi Faaliyetleri: 

 

Türkiye’de yürütülen yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi, Cumhuriyet öncesi 

ve Cumhuriyet sonrası olmak üzere iki başlık altında ele alınabilir (Celep, 2003; 

Gedikoğlu, 1991). 

 

Cumhuriyet öncesi dönemde, Selçuklular ve Osmanlılarda, Medreseler ve 

Enderun Okulları (Fatih döneminde kurulan) birer örgün eğitim kurumu olsalar da 

halk eğitimi alanında -sınırlı da olsa- etkinliklerde bulunmuşlardır. Bunların yanında 

esnaf kuruluşları olan ahilik ve loncalar, ordu ile gönüllü kuruluşlar tarafından 

bugünkü anlamda olamasa da yetişkin eğitimi faaliyetlerini yürütmüşlerdir.  

 

Cumhuriyet öncesi ilk düzenli yetişkin eğitimi faaliyetleri 19. yy.ın ikinci 

yarısında başlamıştır. 1862’de ilk resmi halk eğitimi çalışmaları üniversiteler 

tarafından başlatılmıştır. Uzman kişiler tarafından halka açık derslerde çeşitli bilim 

alanlarıyla ilgili eğitim verilmiştir. Ayrıca bu dönemlerde çok sayıda gönüllü 

kuruluşlar tarafından halka konferanslar, toplantılar ve gece kursları vasıtasıyla temel 

eğitim, din, siyaset ve sosyal konularda eğitim verilmiştir. Bu kuruluşlar arasında 

İslam Öğretim Derneği (1864), Osmanlı Bilim Derneği (1860), Beşiktaş Bilim 

Derneği (1868), İtilaf ve Terakki Fırkası (1910) ve Türk Ocağı (1911) sayılabilir. 

Aynı zamanda, İzmir Öğretmen Okulu müdürü olan Ethem Nejat, 1911 yılında halk 

eğitimine ilişkin önerilerinin bulunduğu bir broşür yayınlamıştır. 

 

Cumhuriyet’in ilanından sonraki dönemde ise, devletin ve toplumun hızla 

kalkınması için eğitim faaliyetlerine büyük önem verilmiştir. Bugün Milli Eğitim 

Bakanlığı adını alan Maarif Vekilliği kurulmuştur. Ayrıca TBMM Hükümeti 

zamanında 14.08.1923’de okunan hükümet programında “halkın eğitimi ve öğretimi” 

önemi vurgulanmıştır. Özellikle halka yönelik eğitim kurumlarının açılacağı ve 

gereksinimlere uygun kitapların bastırılacağı belirtilmiştir. Ayrıca 1924 yılında 

çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Eğitim Birliği Yasası) ve 1926’da çıkarılan 789 

sayılı yasa ile de eğitim ve öğretimin yasal dayanağı oluşturulmaya başlanmıştır.  
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Cumhuriyet döneminin başlarında, halka devrimleri benimsetmek ve halkın 

temel eğitim, kültürel ve sosyal gelişimini sağlamak amacıyla çeşitli kurumlar 

oluşturulmuştur. Bunlar; Halk Eğitim Şubesi (1926), Halk Derslikleri (1927), Millet 

Mektepleri (1928), Halk Okuma Odaları (1930), Halkevleri (1932) ve Köy Eğitmen 

Kursları (1936) ile Köy Enstitüleri (1942)’dir. Ancak bütün bu kurumların 

yürüttükleri görevler, daha sonra çıkarılan yasalarla Milli Eğitim Bakanlığı 

bünyesindeki İlköğretim Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Ayrıca 1960 yılında 

yine aynı bakanlık bünyesinde Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

 

Celep (2003)’in “Halk Eğitim” adlı kitabında belirtildiği üzere, 1939 yılıyla 

birlikte çeşitli aralıklarla bilim adamları, eğitimciler ve sanatçıların katılımlarıyla 

Milli Eğitim Şuraları düzenlenmiştir (MEB/Milli Eğitim Şuraları). Bu şuralarda 

eğitimle ilgili konular tartışılmış ve eğitim politikaları hakkında önerilerde 

bulunulmuştur. I. Milli Eğitim Şurası’nda; halk eğitimine değinilerek, fakültelerin 

Halkevleriyle yakın ilişki kurmaları ve Anadolu’da üniversite haftaları düzenlenerek 

yetişkinlerin eğitilmesine önem verilmesi önerilmiştir.  

 

IV. Milli Eğitim Şurası (22–31 Ağustos 1949): Bu şurada, demokrasi eğitimi 

üzerinde durularak, halkın bu konuda okul dışında eğitilmesi gereği belirtilmiştir. Bu 

nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü’nde halk eğitimi için bir birimin 

kurulması önerilmiştir. Tartışmalarda, devletin bir halk eğitimi örgütünün olmadığı, 

halk eğitimi ile ilgilenen kuruluşların yaptığı çalışmaların sınırlı, programsız ve 

sistemsiz olduğu üzerinde durularak, bu konuda devletin denetim ve gözetiminde bir 

halk eğitimi örgütü kurulması istenmiştir. 

 

VI. Milli Eğitim Şurası (18–23 Mart 1957): Halk eğitim ilk defa bu şurada 

ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Şurada, ülke çapında halk eğitim çalışmalarının amacı, 

ilkeleri, yöntem ve amaçları; bunu yürütecek örgüt ve bu örgütte çalışacak personelin 

yetiştirilmesi konuları üzerinde durulmuştur.  
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VII. Milli Eğitim Şurası (5–15 Şubat 1962): Halk eğitiminin ülke için önemi, 

amaçları, çalışma ilkeleri, araçları açıklanmış ve tanımı verilmiştir. 

 

X. Milli Eğitim Şurası (23–26 Haziran 1982): Halk eğitimin örgün eğitimi 

tamamlayan bir sistem olarak geliştirilmesi görüşü benimsenmiştir. 

 

XI. Milli Eğitim Şurası (8–11 Haziran 1982): Halk Eğitim Merkezleri’nde 

görevlendirilecek uzmanların ve diğer personelin sayıları, nitelikleri ve branşları 

üzerinde durulmuştur. 

XII. Milli Eğitim Şurası (18–22 Temmuz 1988): Bu şurada da halk 

eğitimcilerinin yetiştirilmesi için yeni programların açılması, eğitim merkezlerindeki 

donanımın çağdaş teknolojiye uygun hale getirilmesi kırsal kesime yönelik özel 

olarak yaygın eğitim programlarının hazırlanması gibi konularda kararlar alınmıştır. 

 

XIII. Milli Eğitim Şurası (15–19 Ocak 1990): Cumhuriyet tarihinde ilk defa 

halk eğitim ile ilgili konular geniş boyutta bu şurada ele alınmıştır. Şuranın konusu 

sadece halk eğitimidir. XIII. Millî Eğitim Şûrasında, "Yaygın Eğitimde Kavram, 

Kapsam ve Eğilimler" konusunda şu kararlar alınmıştır 

(http://ttkb.meb.gov.tr/secmeler/sura/13_sura.pdf, 2008):  

 

— Ülkemizde bir "Millî Eğitim Terimleri Sözlüğü" hazırlanmalıdır. Bu 

sözlükte, yaygın eğitim alanında gelişen, uluslararası terminolojiyi de dikkate alacak 

şekilde bir yaygın eğitim bölümü yer almalıdır.  

 

— Sosyal kültürel kurs programları içinde sanat eğitimine ağırlık verilmedir.  

 

— Demokrasi ve çevre konusuna ağırlık verilmedir.  

 

— Yaygın eğitimin kapsamı, hedef kitlesi açısından oldukça geniş 

tutulmalıdır.  

 

— Halkın yaygın eğitime katılması hususunda motivasyonu sağlanmalıdır.  
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— Yaygın eğitimde alınan belgelerin örgün eğitimdeki denklikleri 

belirlenerek, iki sistem arasında yatay ve dikey geçişler sağlanmalıdır.  

 

— Yaygın eğitimde kazanılan bilgi ve becerilerin bireyin güncel yaşamında 

fonksiyonel olmasını sağlayıcı tedbirler alınmalıdır.  

 

— Yaygın eğitim hizmetine duyulan ihtiyacın gerçekçi bir biçimde 

belirlenebilmesi için ulusal ve yerel düzeyde araştırmalar yapılmalıdır.  

 

— Vatandaşların yaygın eğitimi anlamaları konusunda bilgilendirilmeleri 

sağlanmalıdır.  

 

— Halk Eğitimi Merkezleri yalnız kurs açılan bir yer değil, yetişkinlerin 

buluştuğu, çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin sürdürüldüğü, ortak sorunlara 

çözüm yollarının aranacağı ortamları sağlayan toplum merkezleri hâline 

dönüştürülmelidir. Bu konuda yerel yönetimlerin de desteği sağlanmalıdır.  

 

— Gerek yüz yüze eğitimle, gerekse de birbirleriyle desteklenerek kitle 

iletişim araçlarının yaygın eğitimde kullanılmaları teşvik edilmelidir.  

 

— Orta ve yüksek dereceli bütün meslek okulları ve öğretmen yetiştiren 

kurumların programlarında halk eğitimi konularına yer verilmelidir.  

 

— Gelişen dünyada yaygın eğitim çalışmaları sürekli takip edilmeli ve 

bunlardan yararlanma yolları aranmalıdır. 

 

XV. Milli Eğitim Şurası (13–17 Mayıs 1996): Bu şurada da yaygın eğitimle 

ilgili olarak kurumların fiziki yapılarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, bu 

kurumlarda görev alacak eğitimcilerde öğretmenli formasyonu şartının aranması gibi 

konular görüşülmüştür.  
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Türkiye’de halk eğitiminin gelişimi planlı kalkınma dönemine geçişle 

olmuştur. Çünkü ilk defa halk eğitimi alanında geniş bir örgütlenmenin temeli bu 

yıllarda atılmıştır. 1963 ve 2000 yılları arasında beşer yıllık aralıklarla 

gerçekleştirilen Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, ilk olarak halk eğitimi, toplum 

kalkınması ve yetişkin eğitimi gibi kavramlar “yaygın eğitim” başlığı altında ele 

alınmıştır. Bu planlarda, genellikle temel eğitim (okuma-yazma vb.), mesleki ve 

teknik eğitim, pratik sanat, pratik sağlık ve pratik tarım eğitimi gibi konular 

işlenmiştir. Bu sayede, toplumun bilgi, beceri ve ekonomik düzeylerinin 

yükseltilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca yaygın eğitim etkinliklerinin örgün eğitimi 

destekleyecek şekilde oluşturulması tasarlanmıştır.  

 

2.10. Yetişkin Eğitimi Veren Kurum ve Kuruluşlar:  

 

Yetişkin eğitimi veren, ülkemizde ve bazı batılı ülkelerde, devlete ve özel 

sektöre bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bugün ülkemizde, çeşitli 

bakanlıklar, mahalli idareler, basın-yayın kuruluşları, üniversiteler ve meslek 

kuruluşları tarafından yetişkin eğitimi faaliyetleri düzenlenmektedir. Ancak sayıları 

üç yüzün üzerinde olan kamu, özel kurum ve kuruluşları içerisinde, yetişkin eğitimi 

etkinliklerinin sürekliliği, program çeşitliliği, yetişkin eğitiminin ulaştığı kitle 

açısından durum incelendiğinde ilk sırayı Milli Eğitim Bakanlığı almaktadır. 

Bünyesindeki Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü aracılığıyla yetişkin 

eğitimi faaliyetlerinin büyük bir bölümünü yürütmektedir. Başta Halk Eğitim 

Merkezleri olmak üzere, Çıraklık Eğitim Merkezleri, Pratik Kız Sanat Okulları, 

Olgunlaşma Enstitüleri, Endüstri Pratik Sanat Okulları, Yetişkinler Teknik Eğitim 

Merkezleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak yetişkinlere yönelik faaliyetler 

düzenleyen kurumların başlıcalarıdır (Şirin A., 2007; Çetin, 1999). 

 

 Yukarda bahsedilen merkezlerin büyük bölümü alanlarında yükselmek 

isteyenlere, yeni bilgilere ulaşmak isteyenlere hizmet vermektedir. Bu hizmetler 

çoğunlukla gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bunların içinden Halk Eğitim 

Merkezlerini ayırmak gerekir. Çünkü bu merkezler ülkenin en ücra köşelerine kadar 
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yayılmışlardır. Merkezlerin öncelikleri, bulundukları bölgenin ihtiyaçlarına göre 

şekillenir. Bu nedenle bu merkezleri daha detaylı incelemekte fayda vardır. 

 

2.10.1. Halk Eğitim Merkezleri:  

 

1952’de kapatılan Halkevlerinin bıraktığı boşluğu doldurmak için 1954’de 

Milli Eğitim Bakanlığı’nda “Halk Eğitim Merkezleri” açma girişimi başlamıştır. 

Halkevlerinden esinlenerek, 08.08.1955 tarihli ve 863 sayılı Tebliğler Dergisi’nde 

yayınlanan “Halk Eğitim Merkezleri Geçici Yönetmeliği”ne göre çalışan bu 

kurumların bazıları, eski halkevi binalarında açılmıştır. Halkevleri gibi bunlar da 

genel halk eğitimi alanıyla ilgili konuların üstünde (okuma-yazma, temel bilgi, genel 

kültür, güzel sanatlar, toplumsal eğitim) çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 1961’e kadar 

anılan geçici yönetmeliğe göre yönetilen, 01.06.1963 tarih ve 11417 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan “Halk Eğitim Merkezleri Yönetmeliği” gereğince, çalışmaları 

yeni yaptırıma bağlanan amaçlar şöyle saptanmaktadır: 

 

a) Vatandaşlara Atatürk devrimlerinin anlamını kavratmak, Cumhuriyet 

esaslarını ve demokratik yaşayışı benimsetmek, yurt ölçüsünde geliştirmek, 

demokratik yaşayışın temeli olan disiplin, karşılıklı anlayış, sevgi, saygı, hoşgörü 

duygularını geliştirmek, 

 

b) Vatandaşlara bilgi, hüner kazandırmak, vatandaşların bilgi ve hünerlerini, 

davranışlarını ve değer yargılarını geliştirmek ve ilerletmek suretiyle, toplumun 

sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına eğitsel yollarla yardım ve kılavuzluk 

etmektedir (Gedikoğlu, 1991). 

 

Daha sonraki yıllarda yapılan eğitim şuraları ve kalkınma planları 

doğrultusunda çıkarılan yasalarla, Halk Eğitim Merkezleri ile ilgili yeni amaçlar ve 

görevler belirlenmiştir. 
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Milli Eğitim Bakanlığı’nca saptanan yaygın eğitim temel ilkeleri 

doğrultusunda halk eğitimin amaç ve işlevlerini gerçekleştirmek için kurulan Halk 

Eğitim Merkezi’nin görevleri şunlardır (MEB, 1992, s.106–107; Celep, 2003, s.110): 

 

1. Okuma-yazma, eksik eğitimlerin tamamlanması için sürekli eğitim, 

yabancı dil ve benzeri etkinlikleri içeren okul dengi programları uygulamak. 

 

2.  Geleneksel kültür derlemeleri, sosyal-kültürel eğitim ve etkinlikleri, güzel 

sanatlar, çağdaş bilime uyum, yurttaşlık eğitimi ve benzeri konuları içeren öğretim 

programı dışı etkinlikler düzenlemek. 

 

3.  Meslek öncesi eğitimi, yeni bir meslek edinmeyi, çok yönlü iş eğitimini, 

endüstri içinde öğretimi, büro etkinlikleri ile yönetimi ve benzeri konuları içeren 

ekonomik ve teknik programları uygulamak. 

 

4.  Mevsimlere göre tarımsal teknik eğitimi, ev ekonomisini, kooperatifçilik 

ve toplum kalkınması, çevre sorunları ile doğal çevrenin korunması ve benzeri 

konuları içeren kırsal ve toplumsal kalkınma programları uygulamaya koymak. 

 

5.  Turizm, sivil savunma, halk sağlığı, hizmet-içi eğitim ile iş-kredi-pazar 

bulma gibi konuları içeren diğer programlar, kurs, seminer, konferans, açık oturum, 

panel, sempozyum, gösteri ve benzer yöntemler yürütmek. 

 

6.  Sabit ve gezici kitaplık kurmak, periyodik yayınlar yayınlama, eğitim 

araç-gereçlerini sağlama, yörenin öz geçmişine ait olayları tarihi gelişme süreci 

içinde derleme ve yayınlama, yörede yetişmiş ünlü kişilerin öz geçmişlerini 

hazırlama ya da hazırlanmasını özendirme ve destekleme gibi yayın çalışmalarına 

yer vermek. 

 

7.  Ulusal ve yerel bayramlar ile belirli gün ve haftalar, çevreye özgü olumlu 

gelenekler ile kültür değerlerini tanıtma, koruma ve yaşatmaya yönelik etkinlikler 

düzenlemek. 
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8.  Gereksinimlere göre geziler, yarışmalar ve sergiler düzenlemek. 

 

9.  Genel eğitim veren okullar, özel tersaneler, tarım-sanayi-hizmet kesimleri 

ve gönüllü kuruluşlar arasında eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak, etkinliklere 

olanaklar ölçüsünde katılmak.  

 

Yukarıdaki görevler doğrultusunca Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel 

Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde verilmek üzere modüler 

programlar hazırlanmıştır.  Şu anda 307 adet olan bu modüler programlar; okuma-

yazma, meslek ve sosyal-kültürel olmak üzere üç temel başlık altında oluşturulmuş 

ve MEB’na ait internet sitesinde yayınlamıştır (http://cygm.meb.gov.tr, 2008). Bu 

programlarda; kursların tanımları, amaçları, uygulama yöntemleri ve süreleri aşağıda 

açıklanmıştır (http://cygm.meb.gov.tr/halkegtim/kurslar.html, 2008): 

Kurslara Kabul: Halk eğitimi merkezlerince açılacak kurslara devam 

edeceklerde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma (Yabancı uyruklular için valilik 

izni gerekir) şartı aranır.  

Etkinliklerden yararlanmak için yaş sınırı yoktur. Ancak ilköğrenim çağında 

bulunanlar devam ettikleri öğrenim kurumlarının öğrenime kapalı olduğu sürelerde 

etkinliklere katılabilirler. Örgün eğitime devam eden öğrenciler derslerinden arta 

kalan zamanlarda halk eğitimi etkinliklerinden yararlanabilirler.  

Belirli yaş ve eğitim seviyesi programın özelliğine göre gerektiğinde aranır. 

Bu durum halk eğitimi merkezlerince kurs duyurularında belirtilir.  

Kurslara Kayıt: Kurslara kayıt olmak üzere başvuranlardan nüfus cüzdanı 

(kayıttan sonra örneği alınarak geri verilir), öğrenim belgesi, ikametgâh belgesi ile 

belge defteri için iki adet fotoğraf istenir. Okuryazar olmayan vatandaşlardan 

öğrenim belgesi talep edilmez. Ancak açılacak kurslarda bu kişilerin okuryazar hale 

getirilmeleri yönünde gerekli önlem alınır (Kurs Başvuru  Formu - EK). 
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Kurslara kayıt için bireysel olarak başvuru yapılacağı gibi halk eğitimi merkezlerinin 

bulunduğu il ve ilçe merkezlerinden uzak yerleşim birimlerinde ikamet edenler,  

bağlı oldukları köy ve mahalle muhtarlığı ile Bakanlığa bağlı okul ve kurum 

müdürlüklerine de başvuruda bulunabilirler. Mahalle muhtarlıkları ve okul-kurum 

müdürlükleri kendilerine yapılan başvuruyu ilgili halk eğitimi merkezine 

ulaştırdıktan sonra halk eğitim merkezleri talep doğrultusunda alan çalışması yaparak 

kursun açılması yönünde gerekli önlemleri alır.  

Kurslara Kayıt Dönemleri: Kurslara kayıt olmak için yılın on iki ayında 

halk eğitimi merkezlerine başvuru yapılabilir. Özelliklerinden dolayı bazı kurslar için 

sadece bazı dönemlerde kayıt açılabilir. Bu durum da merkez yönetim tarafından 

iletişim araçları yoluyla duyurulur.  

Kurslara Devam: Kurslara kabul edilenler devam etmek zorundadırlar. Kurs 

süresinin 1/5’i kadar devamsızlık gösterenlerin kaydı silinir ve belgesi verilmez. Geç 

kalmayı alışkanlık haline getirenler hakkında devamsızlık işlemi yapılır.  

Kurslar Nasıl Açılır: Kurslar genel olarak 15 kişilik katılımın 

tamamlanmasıyla açılır. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatların yaşatılması 

yönünde açılacak kurslarda katılım sayısı 15 kişiden daha az olabilir. Bu husus 

istihdam kolaylığı sağlayan, üretime yönelik gelir getirici kurslar için de geçerlidir.  

Kurslar Nerelerde Açılır: Halk eğitim kursları genel olarak; 

•    Halk eğitimi merkezlerinde, kendi hizmet binalarında,  

•    Mahalle ve köylerde temin edilen kurs yerlerinde,  

•    Eğitim odalarında,  

•    Ceza ve ıslah evlerinde,  

•    Rehabilitasyon gerektiren hastanelerde,    

•    Kamu ve özel kuruluşlara ait binalarda,  

•    Örgün eğitim kurumlarına ait binalarda,  

•    Gönüllü kuruluşlarca sağlanan yerlerde,  

•    İhtiyaç duyulan uygun diğer yerlerde açılır.  
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Halk Eğitimi Merkezlerinde Yıllık Çalışma Süresi: Halk eğitimi 

merkezlerindeki etkinlikler yılın on iki ayında sürdürülür. Kadrolu kurs öğretmenleri 

yıllık izinlerini diğer örgün eğitimde görevli öğretmenler gibi kullanırlar. 

Öğretmen/öğreticiler ile kursiyerlerin ortak talepleri doğrultusunda kurslar tatil 

dönemlerinde de devam edebilir.  

Kursların Haftalık Çalışma Süresi: Kursların haftalık çalışma süresi, 

uygulanan programın, kurs yerinin durumu, kursiyerlerin devam edebilmeleri 

durumları dikkate alınarak merkez müdürlüğünce belirlenir.  

Kursların Günlük Çalışma Saatleri: Kurslar uygulanan programın, 

katılımcıların devam edebilmeleri talepleri ve imkânların dikkate alınması suretiyle 

sabah 07.00 ile 24.00 (tam gün tam yıl uygulaması kapsamında) saatleri arasında 

belirlenir ve mülki amir onayı ile uygulanır.  

Kurslarda Bir Ders Saati Süresi: Kurslarda bir ders saati süresi 40 

dakikadır. Atölye veya uygulamalı derslerde blok ders yapılabilir.  

Kurslarda Başarı Değerlendirmesi: Kurs süresince uygulanan öğretim 

programının özelliğine göre; 

• Öğretim süresince yapılacak uygulama, deney, yazılı ve sözlü 

yoklamaların sonucuna,  

 

• Yapılacak ev ödevlerinin sonucuna,  

 

• Öğretim süresince bitiminde yapılacak sınav sonucuna göre 

kursiyerlerin başarısı saptanır. Kurslarda başarılı olanlara kurs bitirme belgesi, kursa 

devam edip de başaramayanlara  kursa devam belgesi verilir.  

Halk Eğitimi Merkezlerinde Hangi Tür Kurslar Açılır: Halk eğitimi 

merkezlerinde okuma yazma, mesleki teknik ve sosyal kültürel amaçlı kurslar açılır. 
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Tür sınırlaması yoktur. İhtiyaç duyulan her alanda kurslar düzenlenir. Düzenlenen 

kurslardan bazı örnekler ve tahmini süreleri  EK’deki tabloda verilmiştir.  

Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Resmi ve Özel Kuruluşlar 

İle Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği: Halk eğitimi faaliyetleri halk eğitimi 

merkezlerince ve tamamen halk eğitimi merkezlerinin imkânlarıyla açıldığı gibi belli 

prensipler dâhilinde diğer resmi ve özel kurum-kuruluşlar ile gönüllü kuruluşlar 

işbirliğinde de düzenlenir.  

Birlikte hazırlanıp uygulamaya konulan bir işbirliği protokolü çerçevesinde 

düzenlenen kurslarda tarafların yükümlülükleri ve görevleri açık olarak belirtilir ve 

faaliyetler bu doğrultuda yürütülür.  
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BÖLÜM 3 

 

SANAT EĞİTİMİ 

 

3.1. Sanat Eğitimine İlişkin Tanım ve Kavramlar: 

 

Sanat eğitimi kavramı hakkında birçok tanım yapılmaktadır. Bu kadar çok 

tanımın olmasının sebepleri arasında sanatın plastik, fonetik, ritmik, dramatik, 

yazınsal ve kinetik sanat gibi türlerinin olmasıdır. Ayrıca sanat eğitimi kavramına 

yönelik resim-iş, sanat yoluyla öğretim, estetik eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, plastik 

sanatlar eğitimi, sanata doğru eğitim ve temel sanat eğitimi gibi adlandırmalar da 

yapılmaktadır (Yolcu, 2005). Dolayısıyla kesin bir sanat eğitimi tanımı 

yapılamamaktadır. Sanat eğitimi denilince ortaya çıkan başka bir yanlış anlama ise, 

sadece plastik sanatların akla gelmesidir (San, 2003; Yolcu, 2005). Oysa yukarıda da 

bahsedildiği gibi sanatın farklı türleri de vardır. Bu amaçla, bütün sanatları ve bu 

sanatların birbiriyle ilişkisini düşünsel boyutta sanatçı, sanat tüketicisi, toplum, 

kültür ve eğitim bağlamında irdeleyen kuramsal çalışmalara “Güzel Sanatlar 

Eğitimi” denilebilir.  

 

San’a (2003, s.18–19) göre, tümel anlamda bir sanat eğitimi, sanatın 

oluşumu, sanatsal yaratma, sanatın toplumdaki yeri, sanat türleri, sanat akımları ve 

anlayışları, sanatçının kişilik özellikleri vb. konuları işleyen çeşitli birimler bulunur. 

Sanat (ve kültür) tarihi, estetik, sanat kuramları ve eleştirisi, sanat psikolojisi, sanat 

sosyolojisi, sanat coğrafya ve topografyası gibi, sanat olayına, sanat ürünlerine ve 

sanat-toplum-kültür ilişkisini irdeleyen kuramsal bilgi dallarının da katılmasıyla 

tamamlanıp bütünleşir. 

 

Sanat eğitiminin örgün ve yaygın eğitim içindeki tanımını şöyle yapmak 

mümkündür: Kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve 

yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin 

tümü (Yolcu, 2005). 
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3.2. Sanat Eğitiminin Kapsamı, Hedef Kitlesi ve Amacı: 

 

Sanat eğitimin kapsamının, hedef kitlesinin ve genel eğitim içindeki rolünün 

ne olması gerektiğine dair farklı görüşler bulunmaktadır.  

 

Genellikle sanat eğitimin kapsamı denilince sanat tarihi (bilgisi), estetik, 

sanat eleştiri ve uygulama alanları akla gelir. Stokrocki ve Kırışoğlu’na (1996) göre, 

sanat eğitimi, dört disiplini; sanat tarihi, estetik, sanat eleştirisi ve uygulamalı 

çalışmaları, birleştirmek için kendi konu kapsamını genişletmiştir.  Dolayısıyla da 

sanat eğitiminin içeriği ve öğretim yöntem-teknikleri, bu alanlar doğrultusunda 

hazırlanır.  

 

Hedef kitlesi olarak da, örgün eğitim içinde bulunan bireyler ele alınır. Giriş 

kısmında belirtildiği gibi bu hedef kitle üzerine yapılan araştırma ve çalışmalar, 

çoğunlukla okul öncesi ve ilköğretim dönemi bireyleri üzerinde yoğunlaşır. Ancak 

sanat eğitimi, her yaştaki birey için gereklidir. Bu durum aynı zamanda sanat 

eğitiminin amacını ve genel eğitim içindeki rolünü de vurgulamaktadır.  

 

Sanat eğitiminin amacı salt sanatçı yetiştirmek değil (Stokrocki ve Kırışoğlu, 

1996); bireyin yaratıcı güç ve potansiyellerini eğitmek, estetik düşüncesini ve 

bilincini örgütlemek, sosyal hayatını düzenlemesini sağlamak ve hayatını 

kolaylaştırarak ondan zevk almasını sağlamaktır (Yolcu, 2005). 

 

İnsanın genel eğitimini bir bütünlük içinde düşünürsek, sanat eğitimini genel 

eğitimin bir parçası olarak kabul etmek zorundayız. Ancak sanatın bir özgünlük ve 

bireysel yaratıcılık olgusu olduğunu dikkate alırsak; sanat eğitiminin kendine özgü 

çok özel yasalarının ve ilkelerinin dizgesi içerisindeki yerini çok iyi belirlemek 

gerekir. Yaygın bir biçimde sanıldığı gibi, sanat eğitimi yalnızca yeteneklerin eğitimi 

için bir “lüks” değil, herkes için gerekli olan bir kişilik eğitimidir. Burada sanat 

eğitiminde amaçlanan, sanatçı yetiştirmeye yönelik değil, bireyin sanat yoluyla 

eğitimi, bireyin estetik eğitimidir. Başka bir deyişle, insanın yaratıcı güçlerini ortaya 
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çıkartmasına yardımcı olacak koşulları hazırlayan ve bireyin kişilik kazanmasını 

sağlayan bir etkinliktir (Gençaydın, 1990). 

 

Sanat eğitiminin amaç ve gerekliliğinin özünde; insan ruhunun yüceltilmesi, 

insanın özgürleşmesi, bireylerin ruhsal gereksinimlerini doyurulması, dengeli, 

çağdaş, duyarlı bir toplum yaratılması çabası görülür. Sanat eğitimi, bireylerin özgün 

anlatım olanaklarını sağlar (Artut, 2001). 

 

San (1985)’a göre, sanat eğitiminin baş amaçlarından biri, görmeyi, işitmeyi, 

dokunmayı, tat almayı öğretmektir. Çevresini hakkıyla algılayıp onu 

biçimlendirmeye yöneltmek için ilk koşuldur. Yalnızca bakmak değil, görmek; 

yalnızca duymak değil, işitmek; yalnızca dokunmak değil, hissetmek yaratıcılık için 

gerekli ilk aşamadır.  

 

Yetkin’e (1968, s. 126) göre, bilimsel yöntem insan oluşumunun bir yönünü 

işliyor, eğitiyorsa diğer yönünü de sanat eğitimi işlemelidir. Çünkü insan yalnız akıl 

ve zekâya değil, aynı zamanda duygulara sahiptir. Yaşamımız boyunca edindiğimiz 

deneyimlerin niteliğini değerlendirmemize olanak veren duyum ve duygularımızı bir 

yana bırakamayız. Gerçekçi bir eğitim, bilim ve sanatın ayrılmaz işbirliğine bağlıdır 

(Ayaydın, 2002). Sanat eğitimi sayesinde, bireyin düşünce sistemi, olayları ele alış 

biçimi, kendisine ve çevresine karşı olan tutumları, estetik anlayışı ve sanat 

ürünlerine bakış açısı değişerek gelişme gösterir. 

 

Peter Wolters (1994) ‘Sanat Eğitiminin Geleceği’ konulu seminerde, kültürel 

eğitim ve estetik öğretimin hedeflerini şu şekilde açıklamıştır: 

- Algılama yeteneği 

- Biçimlendirme yeteneği 

- Aktarma yeteneği 

- Düş gücü 

- Yargıya varma yeteneği 

Bu hedeflerden de anlaşıldığı gibi sanat eğitimi sadece biçimlendirme 

yeteneğini temel alan, sadece yeteneklerin eğitildiği bir sistem değil; herkes için 
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gereken bir algılama, aktarabilme, düş kurabilme ve yargıya varabilme gibi kişilik 

eğitimini de kapsamaktadır (Mamur, 2002). 

 

Görülüyor ki, sanat eğitimi, birey için, içinde yaşadığı dünyayı kavramada, 

karşılaştığı problemleri çözmede, gördüğü, hissettiği şeylere karşı reaksiyon 

göstermede son derece önemli bir rol üstlenir. Sanat eğitimi, bir bütünlük içerisinde 

düşünüldüğünde, birey ve toplum için can damarı durumundadır. Çünkü genel 

eğitimin hem bilimsel, hem duygusal, hem de psiko-motor alandaki hedeflerine 

hizmet verir. Böylece bireyin estetik, fiziksel, zekâ, toplumsal gelişmelerine katkıda 

bulunur ve yaşamın bütünselliği içerisinde sanat yoluyla eğitimini sağlar. Bu yolla, 

eğitimde, iletişimde, estetik beğenide bütünlük sağlamış olur (Özdemir, 2007; 

Turhal, 2005). 

 

Sanatla uğraş içine girmek isteyen yetişkinler aslında günlük alışılagelmiş 

yaşamlarından uzaklaşmak ruhsal ve bedensel olarak rahatlamak isteyen kişilerdir. 

Bu sayede iş stresinden, çevre sorunlarından ve monotonluktan kurtulmak isterler.  

Boş zamanlarını değerlendirmek isteyen bu tür insanlarda yetişkin hedef kitleyi 

oluşturur. 

 

3.3. Halk Eğitim Merkezlerinde Yürütülen Sanat Eğitimi Faaliyetleri: 

 

Halk Eğitim Merkezlerinde Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’nce 

meslek ve sosyal-kültürel kurs kategorileri altında hazırlanan modüler programlarla, 

bütün sanat alanlarıyla ilgili eğitim faaliyetleri planlanmaktadır. Ancak bu eğitim 

programları, halk eğitimi merkezinin bulunduğu çevrenin özelliklerine ve eğitimi 

talep edenlerin ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermektedir 

(http://cygm.meb.gov.tr/halkegtim/index.html, 2008).  

 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, halk eğitim merkezlerinde çeşitli sanat 

alanlarıyla ilgili eğitim faaliyetleri bulunsa da bu bölümde plastik sanatlarla ilgili 

eğitim faaliyetlerinden bahsedilecektir.  
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Halk eğitim merkezlerinde, resim (ayrı olmak üzere karakalem, suluboya, 

guaj boya ve yağlıboya tekniklerinde), baskı resim, batik, ebru, fotoğrafçılık, kil 

heykel, gravür, serigrafi, vitray, çini desenleme, çini, işlemeciliği, minyatür yapımı, 

seramik biçimlendirme, seramik el dekoru ve seramik eşya yapımı gibi alanlarla ilgili 

hazırlanan modüler programlar doğrultusunda kurslar verilmektedir 

(http://cygm.meb.gov.tr/halkegtim/index.html, 2008). 

 

Halk Eğitim Merkezlerinin çalışması tek merkezli; ama ihtiyaca göre dağınık 

şubeler şeklinde olmaktadır. Müdürlük, ilçe merkezindedir. Açılan kurslar ihtiyaç 

durumuna göre farklı mahalle ya da köylerde olabilmektedir. Kurs süreleri açılan 

kursun özelliğine ve yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Bununla ilgili 

örnekler aşağıdaki tablolarda mevcuttur.  

 

Meram Halk Eğitim Merkezi idarecilerinin verdiği bilgiye göre kırsal 

kesimde el becerisine yönelik açılan kurslar ev hanımları tarafından sıklıkla tercih 

edilmektedir. Biçki–dikiş, nakış, ev ekonomisi, piko, çorap örgü gibi sosyal 

kaynaşmayı sağlayan ve ekonomik getirisi olan alanlarla ilgili kurslar daha çok tercih 

edilmektedir. Büyük yerleşim yerlerinde ise daha çok görselliğe dayalı el becerisini 

geliştiren kurslar ilgi görmektedir. 

 

Halk Eğitim Merkezlerinin dönemlik ve yıllık faaliyetlerinin sonucunda faaliyetlerin 

sonuçlarının halka duyurulması için gösteriler ya da sergiler düzenlenir. Sergiler ve 

gösteriler halka açık yerlerde düzenlenir. Gösteriler esnasında kursları derece ile 

bitirenlere ödül ve kurs bitirme belgeleri takdim edilir. Çevre halkının sonuçları 

görerek özendirilmesi amaçlanır. Bu arada gelecek dönemle ilgili yapılması 

düşünülen kurslar ve amaçları ile ilgili bilgiler verilir. Aşağıda, tablolar halinde, halk 

eğitim merkezlerinde verilen sanat kurslarının listeleri, süreleri, kurs sayıları ve bu 

kurslara katılan kişi (cinsiyetlerine göre) sayıları verilmiştir (http://cygm.meb.gov.tr, 

2008):  
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 Tablo 2 - Halk Eğitim Merkezleri Sanat Kurs Programları Listesi* 

Program Adı Süre (saat) 

Resim 560 

Resim (Guaj Boya Tekniği) 200 

Resim (Suluboya Tekniği) 150 

Resim (Yağlıboya Tekniği) 250 

Ebru Kursu 60 

Baskı Resim 40 

Fotoğrafçılık 235 

Gravür 60 

Serigrafi 60 

Seramik Biçimlendirme 105 

Seramik El Dekor 80 

Seramik Eşya Yapımı 115 

El Sanatları Çinicilik 256 

Çini Desenleme 80 

Çini İşlemeciliği 220 

Minyatür Yapımı 600 

Tezhip Yapımı 600 

Vitray 256 

Takı Tasarımı 210 
* MEB’nca belirlenmiş “El Sanatları” grubu altında yer alan bazı kurslar da bu listeye eklenmiştir. 

 

Tablo 3 - 2006–2007 Öğretim Yılında Türkiye Genelinde Halk Eğitimi 

Merkezlerinde Açılan Kurs Çeşitleri ve Bu Kurslara Katılan Kursiyer Sayıları 

Kurs Türü Kurs Adı Kurs 
Sayısı Toplam Erkek Kız 

Güzel 
Sanatlar 

Baskı Resim 16 331 133 198 
Dekoratif Resim 18 138 24 114 
Fotoğrafçılık 12 256 140 116 
Gravür 15 274 29 245 
Guaj Boya Tekniği (Resim) 57 834 156 678 
Plastik Sanatlar 17 546 178 368 
Resim 212 4062 1329 2733 
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Restorasyon 2 12 12 0 
Suluboya Tekniği (Resim) 84 1499 372 1127 
Yağlıboya Tekniği (Resim) 430 8259 1510 6749 

Güzel 
Sanatlar 
Toplam 

 863 16211 3883 12328 

El Sanatları 

Çini Dekorlama 18 299 38 261 
Çinicilik 96 1533 360 1173 
Ebru Kursu 251 4288 867 3421 
Hüsnühat 56 1136 326 810 
Rölyef 80 1374 45 1329 
Seramik 86 1304 409 895 
Seramik Dekorlama 10 159 7 152 
Seramik Şekillendirme 37 522 91 431 
Takı Tasarımı 361 6865 496 6369 
Tezhip 46 788 117 671 
Vitray 35 587 54 533 

El Sanatları 
Toplam  1076 18855 2810 16045 

 

3.3.1. Konya İli Merkez İlçe Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat 

Okulları: 

 

Konya’da Halk Eğitim Merkezleri, 1962 yılında Merkez İlçe ve Halk Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü olarak kurulmuştur. 1986–1987 eğitim-öğretim yılında Bakanlık 

genelgesi ile okulun adı “Merkez İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 

Müdürlüğü” olarak değişmiştir. Ancak 1987 yılında Konya’nın Büyükşehir olması 

nedeniyle Merkez ilçe, Meram, Karatay ve Selçuklu olmak üzere üç ilçeye 

bölünmüştür. 1989 yılına kadar Konya iline hizmet veren merkez müdürlük, 1989 

yılında idari yapılanmanın değişmesi nedeniyle üç ilçe müdürlüğü olarak ayrılmıştır. 

Bunlar: Meram Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Karatay Halk Eğitim 

Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Selçuklu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat 

Okulu (Meram HEM ve ASO Arşivi, 2008).  

 

Bu üç ilçedeki Halk Eğitim Merkezleri yöneticilerden alınan bilgilere göre, 

kendi binalarında haftanın yedi günü, gece ve gündüz eğitim-öğretim yapılmaktadır. 

Kendi bölgelerindeki mahalle, kasaba ve köylerde ise, hafta sonları hariç gündüz 

eğitim-öğretim yapılmaktadır. Bu merkezler, bina sıkıntısı çektiğinden dolayı, 
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yürüttükleri kursların çok az bir kısmını kendi binalarında gerçekleştirmekte. Diğer 

kurslar ise, başka kurum ve kuruluşlarla (MEB’e bağlı okullar, belediyeler, cezaevi 

müdürlükleri, dernekler, vakıflar, vb.) işbirliği yaparak bu kurum ve kuruluşların 

tahsis ettiği yerlerde ve merkez müdürlüklerince kiralanan mekânlarda 

gerçekleştirilmektedir. Bu merkezlerde, her türlü okuma-yazma, meslek ve sosyal-

kültürel kursları verilmektedir. Ancak bölgelerin ihtiyaçlarına ve kursiyerlerin 

tercihlerine göre her sene açılan kurs türlerinde farklılıklar olmaktadır. 

 

Yapılan inceleme ve gözlemler sonucunda, Konya İli Merkez İlçelerindeki 

halk eğitim merkezlerinden sanat kursları bakımından en aktif olanı Meram Halk 

Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’dur. Aşağıda Konya İli Merkez ilçe halk 

eğitim merkezlerinde verilen sanat kurslarının sayıları ve katılımcıların sayıları tablo 

halinde verilmiştir (http://cygm.meb.gov.tr, 2008): 

 

Tablo 4 - 2006–2007 Öğretim Yılında Açılan Sanat Kurslarının Konya İli 

Merkez İlçelerine ve Kurs Türlerine Göre Dağılımı 

İlçe Adı Kurs Adı Kurs 
Sayısı Toplam Erkek Kız 

KARATAY 
Resim 1 23 22 1 

Toplam KARATAY 1 23 22 1 

MERAM 

Ebru Kursu 3 43 0 43 

Resim 1 14 0 14 

Takı Kursu 2 29 0 29 

Toplam MERAM 6 86 0 86 

SELÇUKLU 

Takı Kursu 3 28 0 28 

Vitray 1 15 0 15 

Toplam SELÇUKLU 4 43 0 43 
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BÖLÜM 4 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ    

 

Bu tez araştırmasında kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Araştırma 

yönteminin temeli nicel araştırma yöntemlerinden oluşmaktadır. Nicel araştırma 

yöntemlerinden olan anket yöntemi kullanılarak yüzdelik sayısal verilere ulaşılmıştır. 

Bu verilerin analizi sonucunda yorumlama ve değerlendirme yapılmıştır. Ancak 

araştırmayı daha verimli kılabilmek ve sonuçlara daha çabuk ulaşılabilmek adına 

Halk Eğitim Merkezlerinde görevli olan idareci ve öğretmenlerle çeşitli aralıklarla 

eğitim-öğretim dönemlerinde kayıtsız görüşmeler yapılmış; kurslarda usta öğretici 

olarak görev alınmış ve bu süreç içindeki veriler kayıt dışı olarak gözlemlenmiştir. 

Bu yönüyle tez çalışmasında, nitel araştırma yöntemlerinden de faydalanılmıştır. 

 

Sanat eğitimi araştırmacıları, deneysel bilgiye usul ve kurallara (sistemli)  

göre anlamaya ihtiyaç duydukları için, sanat eğitimine özgü nitel ve nicel yöntem 

bilimlerini geliştirmişlerdir. Nicel yaklaşım, sanatsal deneyimin, istatistiksel 

yorumlar ve evrensel yasalar önceliği ile daha etkili ve sınırlı bir yolla açıklanması 

için yeğlenir. Nitel yöntem bunun aksine, sanatsal deneyimin estetiksel, kişisel, 

toplumsal ve politik boyutlarının erişilmez ya da mutlak yönlerini araştırmak için 

kullanılır. Nitel araştırma, günlük deneyimi, katılımcıların düşüncelerini ve 

inançlarını dikkate alarak gözlemleme, yorumlama, çözümleme yapmanın bir 

yoludur. Bir başka deyişle, nitel araştırma, süreçteki belirgin farklılıkların çeşitli 

görüş açılarından tanımlanması ve çeşitli değişkenlerin keşfiyle ilgilidir. Bilgileri ve  

/ veya hipotezleri biçimlendirmek için işlem, verilerin dikkatli kaydını ve kavramsal 

sınıflandırmalar amacıyla yapılacak bir araştırmayı gerektirir (Özsoy, 2001). 

 

Tezin II. bölümünde; yetişkin eğitimine ilişkin tanımlar ve kavramlar 

işlenmiş, yetişkin eğitiminin amacı, önem ve gerekliği, kapsamı (içeriği) ile dünyada 

ve ülkemizde yürütülen yetişkin eğitimi faaliyetleri üzerinde durulmuştur. III. 

bölümde de; sanat eğitimi kavramı ve sanat eğitimin amacı, gerekliği ile Türkiye’de 

halk eğitim merkezlerinde yürütülen sanat eğitimi faaliyetleri üzerinde durulmuştur. 
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Tezin IV. bölümünde; araştırmanın yöntemi, evren ve örneklemi ile veri toplama 

araçlarından bahsedilmiştir. V. bölümde ise; yapılan anketin sonuçları analiz edilmiş 

ve yorumlanmıştır. Tezin VI. bölümde de; çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular 

ve yorum kısmı vardır.      

 

4.1. Veri toplama Yöntemleri  

   

Bu tez için veri toplamakta; çeşitli kitap, dergi ve internet sitelerinden elde 

edilen yazılı dokümanlar (makaleler, bildiriler, vb.), Konya İli merkez ilçelerin halk 

eğitim merkezlerindeki görevlilerle yapılan kayıtsız görüşmeler ve yine bu 

merkezlerde sanat kurslarına katılmış kursiyerlere yönelik yapılan anket ile kayıtsız 

gözlemler kullanılmıştır. Meram Halk Eğitim Merkezine 2004–2007 yılları arasında 

sanat danışmanlığı yapmış; ayrıca bu kurslarda uzman öğretici olarak görev almış 

Yrd. Doç. Nihat ŞİRİN ile kurslar hakkında görüşme yapılmıştır (Şubat 2008). 

 

Bu araştırma için kullanılan veri toplama yöntemlerinin temelinde nitel 

araştırma yöntemleri yatmaktadır. Aynı zamanda anket sonuçlarının 

değerlendirilmesi kısmında yüzdelik nicel hesaplamalardan da faydalanılmıştır. 

 

4.2. Evren ve Örneklem 

 

Araştırmanın evrenini, Konya/Merkez’e bağlı Meram Halk Eğitim Merkezi 

ve Akşam Sanat Okulu, Karatay Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ve 

Selçuklu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu oluşturmaktadır. 

 

Araştırmanın örneklemini, Konya/Merkez’e bağlı Meram Halk Eğitim 

Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Karatay Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat 

Okulu ve Selçuklu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile bu kurumlarda 

sanat kurslarına katılan kursiyerler oluşturmaktadır. 
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4.3. Veri Toplama Araçları 

 

Yazılı dokümanlar, anket formu, kaynak kişilerle yapılan kayıtsız görüşmeler 

ve kayıtsız gözlem. Veri toplamada ders müfredatı tam açıklayıcı bilgiye ulaşmada 

kısır kalmaktadır. Bu nedenle, merkezlerde görevli idareci ve kurs öğretmenleri ile 

kayıtsız görüşlerine de başvurulmuştur. 
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BÖLÜM 5 

 

ANKET CEVAPLARINA İLİŞKİN SONUÇLAR 

 

Araştırmayı desteklemesi amacıyla, iki sorusu boşluk doldurmalı, diğer 

soruları çoktan seçmeli cevaplanacak şekilde toplam yirmi bir (21) soruluk bir anket 

formu hazırlanmıştır. Anketin amacı; halk eğitim merkezlerine giden kursiyerlerin, 

kursları neden tercih ettiklerini ve bu kurslarla ilgili düşüncelerini öğrenmektir. 

Anketin ilk beş sorusu ankete katılan kursiyerlerin kişisel bilgilerine yöneliktir. Diğer 

sorular ise; kursiyerlerin sanatla ilgilenme durumlarına ve kurslar hakkındaki 

görüşlerine yöneliktir. Oluşturulan bu anket formu, sadece belli bir öğretim 

dönemine ait kursiyerlere değil; ulaşılabilen geçmiş dönem kursiyerlerine de 

dağıtılmıştır. Dağıtılan bu anket formlarından seksen üç (83) tanesi geri dönmüştür.  

 

Bu bölümde, kursiyerlerin verdikleri cevaplara göre her soru için ayrı ayrı 

cevap sayısı ve yüzde (%) tabloları oluşturulmuş ve altlarında cevaplara ilişkin 

yorum ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

SORU 1- Yaşınız?      

Ankete katılan kişi sayısı: 83 

Yaş aralığı Cevap sayısı Cevap yüzdesi 

20’nin altında (17 – 19) 30 % 36,16 

20 – 29 24 % 28,91 

30 – 39 13 % 15,66 

40 – 49  9 % 10,84 

50 – 59   7 % 8,43 

 59’un üstünde 0 (sıfır) % 0 

 

Tabloya göre; kursa 17 ve üzeri yaşlardan katılım olmuştur. Buna göre 

kurslara yaş sınırlamasının getirilmediği anlaşılmaktadır. Ancak genç katılımcıların 

sayısı oldukça dikkat çekicidir. Bu sayı, katılımcıların % 80,73’ünü oluşturmaktadır. 
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SORU 2- Cinsiyetiniz?      

Ankete katılan kişi sayısı: 83 

Cinsiyet Cevap sayısı Cevap yüzdesi 

Erkek 13 % 15,66 

Bayan 70 % 84,34 

 

Tabloya göre; bu tür kurslara katılımda, bayanların çok daha istekli olduğu 

görülmektedir. Yapılan gözlemlerde, hem halk eğitim merkezlerindeki sosyal-

kültürel kurslar hem de diğer kurumların açtığı çeşitli kurslarda da bu oran 

değişmemektedir. Özellikle ev hanımlarının el becerilerini geliştirmeye yönelik 

kurslara daha çok rağbet ettikleri gözlenmiştir. 

 

SORU 3- Mesleğiniz? 

Ankete katılan kişi sayısı: 83 

Yaş aralığı Cevap sayısı Cevap yüzdesi 

Öğrenci 36 % 43,39 

Öğretmen 15 % 18,09 

Emekli 9 % 10,84 

Çalışmayan 11 % 13,25 

Ev hanımı 7 % 8,43 

 Seramik 1 % 1,2 

 Müzisyen 1 % 1,2 

 Hemşire     1 % 1,2 

 Makine mühendisi 1 % 1,2 

 Tekstil (triko ustası) 1 % 1,2 

 

         Anket verileri katılımcıların üçte birini yüksek okul öğrencileri 

oluşturmaktadır. Yaklaşık % 22’lik “Ev Hanımı ve Çalışmayan” gruplarının dışında 
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kalan büyük bölüm orta öğretim veya yüksek okul mezunu ve kültür seviyesi yüksek 

kişilerden oluşmaktadır. Bu sonuç sanat bilincinin genel eğitim seviyesi ile doğru 

orantılı olduğunu göstermektedir. 

 

SORU 4- Medeni haliniz? 

Ankete katılan kişi sayısı: 83 

Medeni hal Cevap sayısı Cevap yüzdesi 

Bekâr (hiç evlenmemiş) 58 % 69,89 

Evli 22 % 26,5 

Eşinden Ayrı 3 % 3,61 

 

 Anket verileri katılımcıların % 50’den fazlasının genç olduğu anlaşılmaktadır. 

Ancak kurs kayıtlarına göre; bekâr katılımcıların bir kısmının yaşı 40’ın üzerindedir. 

İçlerinde emekli öğretmen ve hemşire bulunmaktadır. Büyük bölümünün boş 

zamanlarını sanatsal faaliyetlerle değerlendirdikleri düşünülmektedir. 

 

SORU 5- Öğrenim durumunuz nedir? 

Ankete katılan kişi sayısı: 83 

Öğrenim durumu Cevap sayısı Cevap yüzdesi 

İlköğretim 6 % 7,23 

Ortaöğretim 41 % 49,4 

Lisans 31 % 37,35 

Yüksek lisans / Doktora 5 % 6,02 

 Hiç okula gitmemiş 0 (sıfır) % 0 

 

 Anket verileri katılımcıların % 44’ünün yüksek okul ve üzeri mezunu 

olduğunu göstermektedir. Geri kalan % 49’luk kısım ise orta öğrenim mezunudur. 

Bu veriler 3. sorudaki sonucun yorumunu daha da güçlendirmektedir. Ancak çok az 

bir yüzdesi de olsa, ilköğretim mezunlarının da bu kurslara katıldıkları gözlenmiştir.  
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SORU 6- Resim sanatı ile ne zaman ilgilenmeye başladınız? 

Ankete katılan kişi sayısı: 83 

Cevap Cevap sayısı Cevap yüzdesi 

Okul öncesinde 11 % 13,25 

İlköğretim sırasında 30 % 36,16 

Lise yıllarında 23 % 27,71 

Üniversite yıllarında 10 %  12,04 

 Diğer 9 % 10,84 

 

 Anket verileri katılımcıların yaklaşık % 77’lik bölümü sanatla ilgilerinin 

yüksek okul öncesine dayandığını belirtmektedirler. Bu veriler ilköğretim ve 

liselerdeki sanat derslerinin etkili olduğunu düşündürmektedir. Ancak daha kapsamlı 

olarak diğer kurumların ve özel kursların da içinde bulunduğu kurslar tarandığında 

gerçek verilere ulaşmak mümkün olacaktır.  

 

SORU 7- Resim sanatı ile ilgilenmenize ne sebep oldu? 

Ankete katılan kişi sayısı: 83 

Cevap Cevap sayısı Cevap yüzdesi 

Anne – Baba  7 % 8,43 

Resim öğretmeni 19 % 22,9 

Arkadaş çevresi 14 % 16,86 

Okul etkinlikleri (sergi, gezi, yarışma, vb.) 14 % 16,86 

 Diğer 29 % 34,95 

 

            Anket verileri, katılımcıların %22,9’unun sanat öğretmenlerinden 

etkilendiğini göstermektedir. Buna, %16,86’lık okul etkinliklerini grubu da ilave 

edilirse sanat eğitiminin genel yüzde içinde %50’nin altında kaldığı görülür. Anket 

verileri de bu gelişmeyi doğrulamaktadır. Toplumun sanat bilincinin gelişmesinde 

okulların yetmediği görülmektedir. %35’e yakın diğer etmenlerin dergi, bilgisayar ve 
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televizyonlardaki yazılı ve işitsel-görsel yayınların etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu 

oran diğer seçeneklere göre oldukça yüksek bir değer taşımaktadır. Anne-Baba 

yönlendirmesinin fazla etkili olmadığı görülmektedir. 

 

SORU 8- Resim sergilerine ne sıklıkla gidersiniz? 

Ankete katılan kişi sayısı: 83 

Cevap Cevap sayısı Cevap yüzdesi 

Her açılan sergiye giderim 9 % 10,84 

Arada bir giderim 49 % 59,04 

Hiç gitmem 6 % 7,24 

Davetiye / Tavsiye üzerine giderim 14 % 16,86 

 Diğer 5 % 6,02 

 

 Ankete katılan kursiyerlerin verdikleri cevaplar incelendiğinde “Hiç gitmem” 

ve “Diğer” seçeneklerinin toplamı %13’ü geçmektedir. Bu da % 87‘lik bir oranın 

sanat faaliyetlerini takip ettikleri görülmektedir. Bu kurslara katılımcılar açısından 

olumlu bir durumdur. Sanatsal etkinliklerle ilgilenenlerin aynı zamanda kendilerini 

bu alanlarda geliştirmek istediklerini göstermektedir. 

  

SORU 9- Resim sergilerinde en çok neye dikkat edersiniz? 

Ankete katılan kişi sayısı: 83 

Cevap Cevap sayısı Cevap yüzdesi 

Eserlerin nasıl yapıldığını incelerim 36 % 43,39 

Sanatçı ile eserleri hakkında konuşmaya 

çalışırım 
6 % 7,24 

Eserler üzerinde yapılan yorumları dinlemeye 

çalışırım 
9 % 10,84 

Kendi eksikliklerimi eserleri inceleyerek 

görmeye çalışırım 
24 % 28,91 

 Diğer 8 % 9,62 
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 Sorulara verilen cevap oranları incelendiğinde katılımcıların kendilerini 

geliştirme yönünde çaba gösterdiği görülmektedir. “Eserlerin nasıl yapıldığını 

incelerim” ve “Kendi eksiklerimi eserleri inceleyerek görmeye çalışırım” şıklarının 

toplam oranı %72,3’dür. Bu oran, kursiyerlerin sanatsal etkinliklere katılımlarında ne 

kadar istekli olduklarını da göstermektedir 

 

SORU 10- Resim sanatı ile ilgili yayınları takip eder misiniz?    

Ankete katılan kişi sayısı: 83 

Cevap Cevap sayısı Cevap yüzdesi 

Takip etmem 40 % 48,2 

Takip ederim 42 % 50,6 

 Boş bırakan 1 % 1,2 

 

 Sanat yayınları ile ilgili takip etme oranı hemen hemen yarı yarıyadır. Bu 

sonuç yayın takibi konusunda hala eksiklerimizin olduğunu gösterir. Bu soru eğer 

süreli yayınlarla ilgili olsaydı oran daha da düşük çıkabilirdi. 

 

SORU 11- Halk Eğitim Merkezlerinin kurslarından nasıl haberdar oldunuz? 

Ankete katılan kişi sayısı: 83 

Cevap Cevap sayısı Cevap yüzdesi 

Arkadaş çevresinden 31 % 37,35 

Basın ve Yayın organlarından 17 % 20,49 

Halk eğitim merkezlerinden 24 % 28,91 

 Diğer 11 % 13,25 

 

 Bu tür kurslara katılımda aile ve arkadaş çevresinin etkili olduğu 

anlaşılmaktadır. Daha önce buna benzer kurslara gidenlerin tavsiyeleri olumlu ve 

olumsuz katkılarda bulunmaktadır. Halk Eğitim Merkezlerinin kendi ilanlarının ve 

basın yayın organlarının yayınları kurs katılımlarında %50’e varan bir oranda etkili 
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olmuşlardır. “Diğer” grubunun öbür oranlarla karşılaştırıldığında fazla etkili 

olmadığı görülmektedir. “Diğer” seçeneği çoğunlukla “hepsi” şeklinde 

cevaplanmıştır. 

 

SORU 12- Sanat eğitimi ile ilgili olan kurslardan hangisine katıldınız 

(yağlıboya tekniği, suluboya, karakalem vb.)? 

Ankete katılan kişi sayısı: 83 

Cevap Cevap sayısı Cevap yüzdesi 

Yağlıboya  11 % 13,25 

Suluboya  6 % 7,24 

Karakalem  17 % 20,49 

Pastel Boya  1 % 1,2 

Guaj Boya  0 % 0 

 Yağlıboya - Suluboya 0 % 0 

 Suluboya - Karakalem 1 % 1,2 

 Karakalem - Pastel Boya   5 % 6,02 

 Yağlıboya - Karakalem 6 % 7,24 

 Suluboya - Pastel Boya 0 % 0 

 Guaj Boya - Yağlıboya 0 % 0 

 Pastel Boya -Yağlıboya 0 % 0 

 Suluboya - Guaj Boya 0 % 0 

 Guaj Boya - Karakalem 0 % 0 

 Pastel Boya - Guaj Boya 0 % 0 

 Yağlıboya - Suluboya - Karakalem - Pastel Boya  6 % 7,24 

 Guaj Boya - Karakalem - Suluboya 1 % 1,2 

 Yağlıboya - Suluboya - Pastel Boya 0 % 0 

 Yağlıboya - Suluboya - Karakalem 1 % 1,2 

 Suluboya - Karakalem - Pastel Boya   0 % 0 

 Yağlıboya - Karakalem - Pastel Boya   8 %  9,62 
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 Seramik - Çini - Ebru 1 % 1,2 

Hiçbiri diyen veya Boş bırakan 19 % 22,9 

 

Bu soruda, diğer soruların aksine cevaplama yönteminde çoklu seçenek 

yöntemi değil de; boşluk doldurma yöntemi kullanılmış ve katılımcıların kendilerine 

uygun durumlarını yazmaları istenmiştir.  

 

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların %42,18’i halk eğitim merkezlerinde 

verilen kurslardan yalnızca birine gitmiştir. Katılımcıların %22,9’u ise bu sorunun 

cevabını ya boş bırakmış ya da “hiç birine katılmadım” veya “ilk defa katılıyorum” 

şeklinde yazmıştır. Bu katılımcılar ya soruyu anlamadılar ya da seçim yapmakta 

zorlandıkları için bu şıkkı cevapladılar. Katılımcıların geri kalan kısmı ise, birden 

çok kurs faaliyetine katılmıştır. Bu durum, katılımcıların büyük bir kısmının, bilinçli 

olarak, bir veya birkaç kurs faaliyetini seçtiklerini göstermektedir. 

 

SORU 13- Bu kursu tercih etme sebebiniz nedir? 

Ankete katılan kişi sayısı: 83 

Cevap Cevap sayısı Cevap yüzdesi 

Kendimi bu alana daha yatkın hissettiğim için 34 % 40,97 

Eksikliklerimi gidermek için 22 % 26,5 

Sadece merak ettiğim için 16 % 19,28 

 Diğer (Hepsi) 11 % 13,25 

 

 Sonuçlar incelendiğinde bütün kursiyerlerin kursa ilk defa katılmadıkları 

anlaşılıyor. “Eksiklerimi gidermek için” bölümünü işaretleyen kursiyerlerin daha 

önce sanat çalışmalarında bulunduğu görülmektedir. Bu grupla birlikte, yaklaşık 

%41’lik “Kendimi bu alana daha yakın hissediyorum”  grubu beraber % 67’lik bir 

oran ortaya koymakta ve kurs tercihinin bilinçli yapıldığı göstermektedir. “Diğer” 

şıkkını işaretleyenleri bir kısmı herhangi bir gerekçe göstermemiş, bir kısmı da 

“Diğer” seçeneğinin yanına “hepsi” şeklinde cevap yazmışlardır. 
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SORU 14- Sanat (resim) kursuna neden katıldınız?       

Ankete katılan kişi sayısı: 83 

Cevap Cevap sayısı Cevap yüzdesi 

Arkadaş tavsiyesi üzerine katıldım 9 % 10,84 

Resim tekniklerini öğrenmek için 30 % 36,16 

Resim yapmayı hep istediğim için 34 % 40,97 

Yalnız başıma çalışmayı sevmediğim için 1 % 1,2 

 Diğer 8 % 9,62 

 Boş bırakan 1 % 1,2 

 

Kursa katılma sebepleri ile ilgili soruya verilen cevaplar 13. soruya verilen 

cevaplarla doğru orantılıdır. “Resim tekniklerini öğrenmek için” ve “Resim yapmayı 

hep istediğim için” cevaplarının toplam yüzdesi % 77’yi geçmektedir. Bu oran 

bilinçli katılım seviyesini yükseltmektedir. “Diğer” seçeneği işaretleyenler herhangi 

bir sebep göstermemişlerdir. 

 

SORU 15- Sanat (resim) kursu size ne gibi katkıda bulunuyor? 

Ankete katılan kişi sayısı: 83 

Cevap Cevap sayısı Cevap yüzdesi 

Boş zamanlarımı dolduruyor 13 % 15,66 

Yeni arkadaşlıklar kurmamı sağlıyor 0 (sıfır) % 0 

Çevremde daha çok ilgi çekmemi sağlıyor 0 (sıfır) % 0 

Resim bilgimin artmasını sağlıyor 54 % 65,06 

 Diğer 15 % 18,07 

 Boş bırakan 1 % 1,2 

 

 Bu soruya verilen cevaplar 9. ve 14. sorulara verilen cevaplarla paralellik 

göstermektedir. “Resim bilgimin artmasını sağlıyor “ ve “Diğer” seçeneğini 

işaretleyenlerin toplam oranı %83’ü geçmektedir. Bu sonuç, kursa katılımın tesadüfî 
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olmadığını göstermektedir. %15,66’lık  “Boş zamanlarımı dolduruyor” cevabı bile 

olumsuzluk olarak algılanmamalı. Çünkü kursiyerlerin zamanlarını sanatsal 

faaliyetlerle geçirmelerini kazanç olarak değerlendirmek gerekir. 

 

SORU 16- Halk Eğitim Merkezlerindeki kurs sürelerini yeterli buluyor 

musunuz? 

Ankete katılan kişi sayısı: 83 

Cevap Cevap sayısı Cevap yüzdesi 

Kesinlikle yeterli 16 % 19,28 

Kısmen yeterli 39 % 46,99 

Kesinlikle yetersiz 18 % 21,69 

Kararsızım 9 % 10,84 

 Boş bırakan 1 % 1,2 

 
Kurs süresinin yeterliliği ile ilgili soruya katılımcıların %19’u kesinlikle 

yeterli cevabını vermiştir. Diğer katılımcıların tamamına yakını ya kısmen yeterli ya 

da yetersiz cevabı vermişlerdir. Bu da kurs süresinin ders programının 

uygulanmasına yetmediğini göstermektedir. 

 
SORU 17- Halk Eğitim Merkezlerindeki atölye ortamını ve araç-gereçleri 

yeterli buluyor musunuz? 

Ankete katılan kişi sayısı: 83 

Cevap Cevap sayısı Cevap yüzdesi 

Kesinlikle yeterli 17 % 20,49 

Kısmen yeterli 42 % 50,6 

Kesinlikle yetersiz 16 % 19,28 

Kararsızım 7 % 8,43 

 Boş bırakan 1 % 1,2 
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 Atölye ve malzemelerin yeterli olup olmadığı ile ilgili soruya verilen 

cevaplarda katılımcıların % 20,49’u yeterli derken, diğer katılımcılar yetersiz 

bulmuşlardır. Halk Eğitim Merkezlerinde standart sınıf ya da atölye sıkıntısı her 

zaman vardır. Açılan kurslar çoğunlukla mahalle aralarında bulunan dairelerde, 

küçük iş yerlerinde ya da araç garajlarında olabilmektedir. Bu tür yerlerin çoğunda 

ışık sıkıntısı birinci sorundur. Bunun yanında geniş mekân sorunu da vardır.  

 

SORU 18- Halk eğitim merkezlerinde uygulanan sanat (resim) dersi 

müfredatı(programı) sizce yeterli mi? 

Ankete katılan kişi sayısı: 83 

Cevap Cevap sayısı Cevap yüzdesi 

Kesinlikle yeterli 20 % 24,09 

Kısmen yeterli 36 % 43,39 

Kesinlikle yetersiz 13 % 15,66 

Kararsızım 13 % 15,66 

 Boş bırakan 1 % 1,2 

 

 Katılımcıların yaklaşık % 72’si kurslarda yürütülen sanat eğitim 

programlarının yeterli olduğunu belirtmiştir. Ancak “Kısmen yeterli” ve “Kesinlikle 

yetersiz” grupları birlikte ele alındığında kurslarda uygulanan ders programlarının 

gözden geçirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu durumu 16 ve 17. sorulara verilen 

cevaplar da desteklemektedir. 

 

SORU 19- Halk Eğitim Merkezlerindeki görevli olan sanat (resim) 

öğretmenini yeterli buluyor musunuz? 

Ankete katılan kişi sayısı: 83 

Cevap Cevap sayısı Cevap yüzdesi 

Kesinlikle yeterli 63 % 75,92 

Kısmen yeterli 11 % 13.26 
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Kesinlikle yetersiz 5 % 6,02 

Kararsızım 3 % 3,61 

 Boş bırakan 1 % 1,2 

 

 Katılımcıların % 75,92’i dersin öğretmenini yeterli bulmaktadırlar. % 

13,26’lık kısmı da kısmen yeterli bulmuştur. Katılımcı gurubun %89’luk gibi büyük 

bir bölümü ders hocasını kabullenmiştir. Bu durum ders hocası ve ders verimi 

açısından olumlu bir yüzdedir. % 6,02’lik yetersiz oranı normal bir değerlendirmedir. 

 

SORU 20- Kurslarda aldığınız bilgilerin, sizin dışınızda başkalarına 

katkısının olacağını düşünüyor musunuz? 

Ankete katılan kişi sayısı: 83 

Cevap Cevap sayısı Cevap yüzdesi 

Evet 69 % 83,14 

Hayır 11 % 13,25 

 Boş bırakan 3 % 3,61 

 

 Anket sorusuna verilen cevap yüzdeleri katılımcıların kurstan memnun 

olduklarını gösteriyor. Ayrıca kurstan aldıkları hazzın ve bilgilerin çevrelerine de 

faydasının olacağına inanmışlardır. 

 

SORU 21- Katıldığınız kurslarla ilgili eksikler sizce nelerdir ve bu yöndeki 

önerileriniz nedir? 

 

Ankete katılan 83 kişiden 42’si bu soruya cevap verirken; 41 kişi boş 

bırakmıştır. Bu soruyu cevaplayanların %90’dan fazlası, 16’ncı, 17’nci, 18’inci ve 

19’uncu sorulara verdikleri cevapları destekleyici şekilde, katıldıkları kurslarla ilgili 

eksiklikleri belirtmiş ve bu yönde önerilerde bulunmuşlardır. Cevaplarda 

eksikliklerle ilgili kısımlar, genellikle atölye ortamı, araç-gereç sıkıntısı, kurs süreleri 

ve günleri ile dersin işlenişi hakkındadır. 
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BÖLÜM 6 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 
 
 

Halk Eğitim Merkezlerinde toplam 100 adet anket formu dağıtılmıştır. 

Bunlardan 83 adet anketin geri dönüşü gerçekleşmiştir. Anket sonuçları 

değerlendirildiğinde aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 

 
 1-Ankete 83 kursiyer katılmıştır. Bu kursiyerlerde herhangi bir yaş ve 

öğrenim sınırlamasına rastlanmamıştır. 

 

 2-Ankete katılımda kadın-erkek ve evli-bekar ayrımı yapılmamıştır. 

 

 3- Ankete her türlü meslekten katılıma olanak sağlanmıştır. 

 

 4-Anket üç bölümden oluşmaktadır. 

      a)- Kişisel bilgiler, 

      b)- Sanat bilgileri,**** 

      c)- Kurslar hakkında genel görüşler. 

 

 5- Katılımcıların %90’nın sanatsal faaliyetlere okul öncesi ve okul yıllarında                            

katıldıklarını göstermektedir. 

 

 6- Kursiyerlerin sanatla ilgilenmelerine anne-baba ve arkadaş çevresinin 

toplam %21, okul ve öğretmenin %39 ve diğer faktörlerin %35 etkili olduğunu 

göstermektedir. 

 

 7- Kursiyerlerin sanatsal etkinliklere (sergi, gösteri vb gibi) % 92 oranında 

iştirak ettiklerini göstermektedir. 

 

 8- Sanatsal yayınlarla ilgili verilen cevaplarda bu oranın %50’ ye düştüğü 

görülmüştür. 
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 9- Katılımcıların katıldıkları sanatsal etkinliklerinde, eser ve sanatçısı açından 

%100 ilgili oldukları gözlenmektedir. 

 

 10- Kurslara katılımın tamamen %100 arzu ve istekle gerçekleştiği tespit 

edilmiştir.  

 

 11- Katılımda sanatsal merak ve arkadaş etkisi dikkat çekmektedir. 

 

 12- Bu kursa katılım nedeni olarak sanatsal merak cevabının yanında 

arkadaşları ile birlikte olma isteği de (% 10,84) gözlenmiştir. 

 

 13- Kursiyerlerin bu kurslarla ilgili bilgiyi % 20,49 oranında basından, % 

28,91 oranında Halk Eğitim Merkezlerinden edindiği görülmüştür. 

 

 14- Kurs katılımcılarının % 80’e yakını karakalem ve yağlıboya tekniğini 

tercih etmişlerdir. 

 

 15- Kurs katılımcılarının % 65’i kurs sürelerini yeterli bulmuşlardır. Ancak 

yeterli bulmayanların oranı genel sayının ¼ ne yakınıdır. 

 

 16- Kursiyerlere sağlanan kurs olanaklarının yeterli olduğu görüşünün ağırlık 

kazandığı gözlenmiştir.  

 

 17- Ders içeriklerinin kurs katılımcılarının gelişiminde yeterli oranda katkı 

sağladığı tespit edilmiştir. 

 

 18- Kursta görev alan öğretmenlerin öğrencilere yeterli düzeyde katkı 

sağladığı tespit edilmiştir. 

 

 19- Kursiyerlerin kurslarda aldıkları bilgi ve becerilerin geleceklerine katkı 

yapacağı tespit edilmiştir. 
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 20- Kurslarda gözlemlenen eksikler daha çok atölye,  araç-gereç yetersizliği 

ve kurs sürelerinin azlığı ile ilgilidir. Bu tür söylemlerin çoğu kursun daha verimli 

olması yönündeki temenniden ibarettir. 
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BÖLÜM 7 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
 

Yetişkinlerin sanat eğitimindeki Halk Eğitim Merkezlerinin konumunu konu 

alan bu araştırmada Konya merkezindeki Meram, Selçuklu ve Karatay İlçeleri Halk 

Eğitim Merkezleri incelenmiştir. Bu merkezlerde açılan resim kurslarının 

verimlilikleri kursiyerlerle yapılan anket sonucunda tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Ayrıca konu ile ilgili uzman kişilerin görüşlerine başvurulmuştur.  

 

Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kursların genelinde eğitimden ziyade 

teknik öğretime ağırlık verildiği gözlemlenmiştir. Ancak resim kurslarında; resim 

yapmanın yanında yapılmış bir eserin nasıl anlaşılacağı konusunda kursiyerlerin 

eğitildiği anlaşılmaktadır. Yapılan anket verileri bizi bu sonuca götürmektedir. 

Kursiyerlerin sanat yoluyla toplumsal iletişim kurmaları yönünde gelişim 

gösterdikleri tespit edilmiştir. 

 

Resim kurslarında uygulanan programın genel içeriği meslek edindirmeye 

yönelik teknik bilgilerle yüklüdür. Buna göre bu kurslar sonucunda kursiyerlerin 

meslek edinmeleri beklenmektedir. Bu nedenle program uygulamaya yönelik 

düzenlemiştir. Teknik yapılanma da daha bu yönde ele alınmıştır. 

 

Yapılan araştırmanın sonucunu aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

 

1- Halk Eğitim Merkezlerinin sanata ve sanat eğitimine olumlu katkıları 

olmuştur. Bu günkü yapısı gereği, olmaya da devam edeceği anlaşılmaktadır. 

 

2- Halk Eğitim Merkezlerinin toplumun bütününe birden ulaşması diğer 

kurumlara göre, yapısı gereği daha kolaydır. Çünkü ülkenin bütün yerleşim 

merkezlerinde teşkilatları vardır. 
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3- Açılan kurslara bölgenin olanakları doğrultusunda ders materyali 

sağlanabilmektedir. Bu konuda yardım dernekleri ile iç içe çalışarak diğer 

kurumlardan daha esnek olabilmektedirler.  

 

 4- Ders içerikleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkezi teşkilatı tarafından 

gönderilmekte ve kursiyerlere yeterli oranda katkı sağlanabilmektedir. 

 

 5- Kurslarda görev alan öğretmenler çoğunlukla kurum dışından temin 

edilmektedir. Bu da kuruma, alanında başarılı kişileri seçme şansı tanımaktadır. 

Öğreticilerin diplomalarından ziyade mesleki deneyim ve başarıları ölçüt 

alınmaktadır. 

 

 6- Bu kurumlarda kursiyerlerden karşılık olarak ücret talep edilmemektedir. 

Bu da toplumun her kesiminin açılan kurslara katılımını kolaylaştırmaktadır. 

 

 7- Kursların bitiminde sergiler açılarak kursiyerler onurlandırılmakta ve 

sonraki kurslar için halk özendirilmektedir. 

 

 8- Bu kurumların işleyişinde resmi yapı fazlaca kendini hissettirmektedir. Bu 

yapı kursiyer ve öğreticiler açısından zaman zaman sıkıntılara neden olmaktadır. 

 

 9- Halk Eğitim Merkezlerindeki bürokratik İşleyişin ağır olması ders 

konularının gecikmesine neden olabilmektedir. 

 

Halk Eğitim Merkezlerinde yetişkinlere yönelik verilen sanat eğitimi 

faaliyetlerinin daha verimli olabilmesi için şu önerilerde bulunulmuştur. 

 

1- Üniversiteler ve Halk Eğitim Merkezleri arasında işbirliği kurularak, 

yetişkinlere yönelik sanat eğitimi faaliyetleri geliştirilmelidir.  

 

2- Yetişkin eğitimi için ayrılan ödeneklerin artırılması ve akademik 

araştırmalara devlet desteğinin sağlanması gerekir. 
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3- Halk Eğitim Merkezlerindeki sanat atölyeleri ve araç-gereçler 

zenginleştirilmelidir.  

 

4- Ünlü sanatçı ve bu alanda uzmanlaşmış eğitimcilerle işbirliği yapılarak 

yetişkinlere yönelik sanat ve sanat eğitimi konulu seminer, konferans vb. çalışmalar 

yapılmalıdır.  

 

5- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bütün Halk Eğitim Merkezleri arasında 

sergi, yarışma vb. faaliyetler yapılmalıdır.  

 

6- Basın ve yayın organlarıyla işbirliği oluşturulmalı; Halk Eğitim 

Merkezlerinde yürütülen sanat kursları, sergi, yarışma, vb. faaliyetler halka 

duyurularak ilginin ve katılımın artması sağlanmalıdır. 

 

7- Halk Eğitim Merkezleri ile yerel yönetimler (valilikler, belediyeler) ve 

özel sektör arasında işbirliği kurulmalı ve sanat eğitimi faaliyetlerine destek 

sağlanmalıdır. 

 

8- Müze ve galerilerin sanat eğitimi etkinliklerinin içinde yer alması ve 

yetişkinlerin buralardan faydalanması sağlanmalıdır. 
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EKLER 
 
HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ KURS PROGRAMLARI LİSTESİ*  

(* http://cygm.meb.gov.tr, 2008) 

Sıra 
No PROGRAM ADI PROGRAM 

SÜRESİ (saat) 

1 0–3 Yaş Çocuk Bakıcısı  192 
2 3–6 Yaş Çocuk Bakıcısı  192 
3 Aerobik Fitnes  200 
4 Afet Programı  30 
5  Ahşap Doğramacılığı 100 
6 Aile Eğitimi  260 
7 Aile Planlaması  40 
8 Alabalık Yetiştiriciliği  260 
9 Alaca Dokuması 200 
10 Aliminyum Kabartma  40 
11 Ana Arı Yetiştiriciliği 80 
12 Antep İşi Yapımı 192 
13 Arıcılık  40 
14 Arpa Yetiştiriciliği 60 
15 Avcı Eğitimi 32 
16 Ayakkabı Tamirciliği 318 
17 Ayçiçeği Yetiştiriciliği 50 
18 Badminton 120 
19 Bağcılık 98 
20 Bağımsız Hareket (Görme engelliler için) 80 
21 Bahçe ve Saksı Çiçeği Yetiştiriciliği  40 
22 Bakır İşlemeciliği 210 
23 Baklavacılık 80 
24 Balık Ağı Örücülüğü 60 
25 Basketbol 90 
26 Baskı Resim 40 
27 Baş Soğan Yetiştiriciliği 60 
28 Batik 160 
29 Bayan Terziliği                                                                                Seviye 1 160 
30 Bayan Terziliği                                                                                Seviye 2  160 
31 Bayan Terziliği                                                                                Seviye 3 330 
32 Betonarme Demirciliği 180 
33 Beyaz Peynir Yapımcılığı 60 
34 Biber Yetiştiriciliği 60 
35 Bilet Satış Elemanı 80 
36 Bilgisayar Bakım, Onarımı 168 
37 Bilgisayar Destekli Çizim 120 
38 Bilgisayar Destekli Grafik 100 
39 Bilgisayar İşletmenliği (Operatör) 160 
40 Bilgisayar Teknik Servis Elemanı  240 
41 Bitkisel Kök Boyama 128 
42 Bodur - Yarı Bodur Elma Ağaçları Budama  
43 Boya - Badana 128 
44 Cam-Seramik Boyama 100 
45 Ceviz Yetiştiriciliği 80 
46 Cicim Dokuma 192 
47 Cilt Bakımı ve Makyaj 60 
48 Ciltçilik 40 
49 Cüzdan Yapımı 80 
50 Çanta İmalatçılığı 200 
51 Çeltik Yetiştiriciliği  100 
52 Çevre Sağlığı                                                                                   Seviye 1 40 
53 Çiçek Yetiştiriciliği 80 
54 Çiçekçilik 60 
55 Çiğ Köfte Yapımı 30 
56 Çini Desenleme 80 
57 Çini İşlemeciliği 220 
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58 Çocuk Bakıcısı 364 
59 Çorap Örme Makine Operatörlüğü 80 
60 Dekoratif Kırlent Yapımı 40 
61 Dekoratif Mum Yapımı  70 
62 Denizde Can Kurtarma Araçları  
63 Denizde Kişisel Canlı Kalma Tekniği 18 
64 Denizde Personel Güvenliği 18 
65 Denizde Temel İlk Yardım 18 
66 Deri Ceket Mont Dikimi 150 
67 Deri Yelek Dikimi 100 
68 Deve Kuşu Yetiştiriciliği 116 
69 Dış Cephe Isı Yalıtım 50 
70 Diksiyon Eğitimi 200 
71 Dolgu Oyuncak Yapımı  100 
72 Duvarcılık 200 
73 Ebru Kursu 60 
74 El Nakışları 700 
75 El Nakışları 1 Beyaz İş 192 
76 El Nakışları 2 Çin İğnesi 192 
77 El Nakışları 3 Suzeni 92 
78 El Nakışları 4 Tel Kırma 120 
79 El Nakışları 5 Tül İşi 92 
80 El Nakışları 6 Hazır Gereçlerle El Nakışı 95 
81 El Nakışları 7 Aplike  192 
82 El Nakışları 8 Dantel Anglez 192 
83 El Sanatları (Ahşap Boyama) 200 
84 El Sanatları Boncuk Oyası 40 
85 El Sanatları Çinicilik 256 
86 El Sanatları Firkete Oyası 40 
87 El Sanatları İpek Kurdele 92 
88 El Sanatları Kumaş Boyama 256 
89 El Sanatları Mekik Oyası 40 
90 El Sanatları Tığ Oyası 40 
91 Elektrikli Ev Aletleri Bakımı  100 
92 Epilasyon 220 
93 Erik Yetiştiriciliği 30 
94 Erkek Kuaförü (Berber) 800 
95 Ev Mefruşat 250 
96 Ev, Büro, Kurum Temizliği 160 
97 Evde Yaşlı Hasta Bakımı 120 
98 Fayans Karo Döşeme 160 
99 Fındık Yetiştiriciliği 40 
100 Fidan Yetiştiriciliği 120 
101 Folklorik Bebek Yapımı  150 
102 Fotoğrafçılık 235 
103 Gaz Altı Kaynakçılığı 280 
104 Gelin Başı Ve Buket Yapımı 96 
105 Girişimci Yetiştirme 80 
106 Gitar                                                                                      Seviye 1 68 
107 Gitar                                                                                      Seviye 2 68 
108 Gitar                                                                                      Seviye 3 68 
109 Gitar                                                                                      Seviye 4 68 
110 Gitar, Piano, Keman Solfeji                                                  Seviye 1 68 
111 Gitar, Piano, Keman Solfeji                                                  Seviye 2 68 
112 Gitar, Piano, Keman Solfeji                                                  Seviye 3 68 
113 Gitar, Piano, Keman Solfeji                                                  Seviye 4 68 
114 Görgü Kuralları 32 
115 Gravür 60 
116 Gübre Ve Gübreleme  12 
117 Gümüş İşleme Elemanı 800 
118 Güreş 120 
119 Hacım Kalıpçılığı 320 
120 Halı Dokuma 192 
121 Halı Onarımı 700 
122 Halk Oyunları Bolu Yöresi 129 
123 Halk Oyunları Van Yöresi 190 
124 Hasır Takı Örücülüğü 520 
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125 Hesap İşi Yapımı 192 
126 Hızlı Okuma 68 
127 Hindi Yetiştiriciliği 85 
128 Hizmet Eğitimi 60 
129 Hukuk Sekreteri 80 
130 İç-Dış Mekan Bitki Yetiştiriciliği 50 
131 İğne Oyası  160 
132 İleri Düzey Boyama 150 
133 İngilizce                            Seviye (Seviye1–340; Seviye 2–320 saat) 660 
134 İnşaat Camcılığı 170 
135 İnşaat Kalıpçılığı 240 
136 İpek Böceği Yetiştiriciliği 40 
137 İpek Halı Dokumacılığı 640 
138 İşitme Engelliler Tercümanlık Kursu 120 
139 Jimnastik 120 
140 Kalıpçı (Hazır Giyim) 80 
141 Kantin Ve Açık Alan İşletmeciliği 30 
142 Kaporta Tamirciliği 300 
143 Karton Alçı Levha Montaj 80 
144 Kasiyer Eğitimi 40 
145 Kat Şefi (Turizm) 120 
146 Kaysı Yetiştiriciliği  30 
147 Keman                                                                                  Seviye 1 68 
148 Keman                                                                                  Seviye 2 68 
149 Keman                                                                                  Seviye 3 68 
150 Keman                                                                                  Seviye 4 68 
151 Kesme Çiçek 50 
152 Kırkpare 260 
153 Kil Heykelciliği 240 
154 Kilim Dokuma 192 
155 Kick-Box 200 
156 Kiraz-Vişne Yetiştiriciliği 30 
157 Kivi Yetiştiriciliği 80 
158 Kooperatifçilik 104 
159 Koyun Yetiştiriciliği 100 
160 Kuaför 800 
161 Kumaş Desenleme - Boyama  640 
162 Kuru Temizleme 43 
163 Kuyumculuk 260 
164 Kuyumculukta Mum Kalıp 80 
165 Küçük - Büyük Baş Hayvan Kesimi 40 
166 Leblebi Yapımı 261 
167 Makastar 80 
168 Makine Nakışları 600 
169 Makine Nakışları 1 Antep İşi 120 
170 Makine Nakışları 10 Mimoza İşi 92 
171 Makine Nakışları 11 Türk İşi 120 
172 Makine Nakışları 12 Suzeni 92 
173 Makine Nakışları 2 Aplike 92 
174 Makine Nakışları 3 Astragan İşi 92 
175 Makine Nakışları 4 Beyaz İş 120 
176 Makine Nakışları 5 Blonya İşi  92 
177 Makine Nakışları 6 Çin İğnesi 120 
178 Makine Nakışları 7 Kordela İşi 92 
179 Makine Nakışları 8 Kum İğnesi 92 
180 Makine Nakışları 9 Maraş İşi 120 
181 Makrome 160 
182 Manikür Pedikür 200 
183 Mantar Yetiştiriciliği 80 
184 Maraş İşi Yapımı 256 
185 Mekanik Bakım Onarımcılığı 400 
186 Mekik Dokuma 206 
187 Memur Eğitimi 60 
188 Mermer Kaplama Döşeme Montajı 150 
189 Mermer Mozaik Yapımı 40 
190 Metal Dokum Kalıpçılığı 240 
191 Meyve Aşıcılığı  30 
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192 Mısır Yetiştiriciliği 60 
193 Minyatür Halı Dokuma 80 
194 Minyatür Yapımı 600 
195 Mis Sabunculuğu 80 
196 Mobilya Döşemeciliği 245 
197 Motorlu. Araç Yıkama Elemanı 20 
198 Muhasebe Yardımcısı 160 
199 Muz Yetiştiriciliği 80 
200 Narenciye Yetiştiriciliği 30 
201 Oda Görevlisi 100 
202 Organik Tarım Fideden Sebze Yetiştiriciliği 70 
203 Organik Tarım Tohumdan Sebze Yetiştiriciliği 75 
204 Oto Boyacılığı 320 
205 Oto Döşemeciliği 260 
206 Oto Elektrikçiliği  320 
207 Oto Lastik Tamiri 130 
208 Otobüs -Tren Seyahat Servis Elemanı 40 
209 Overlok Makinesi Operatörü 80 
210 Ödemiş İpliği El Dokuma 224 
211 Öğretmen Eğitimi 60 
212 Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği 95 
213 Pamuk Yetiştiriciliği 50 
214 Pastacılık 100 
215 Patates Yetiştiriciliği 80 
216 Patlıcan Yetiştiriciliği 80 
217 Piano                                                                                    Seviye 1 68 
218 Piano                                                                                    Seviye 2 68 
219 Piano                                                                                    Seviye 3 68 
220 Piano                                                                                    Seviye 4 68 
221 Plastik Doğrama Montajcılığı  200 
222 Polimer Kil Takı Tasarımı 160 
223 Rehber Öğretmen Eğitimi Semineri 60 
224 Reklamcılık Ve Tanıtım 300 
225 Remayözcü 50 
226 Resepsiyonist 140 
227 Resim 560 
228 Resim Guaj Boya Tekniği 200 
229 Resim Suluboya Tekniği 150 
230 Rize Bezi Dokuma 200 
231 Sağlık                                                                                   Seviye 1 60 
232 Sağlık Hayat Sigorta Satış Temsilcisi 40 
233 Sahne Makyajcısı 100 
234 Satış Elemanı 80 
235 Satranç 200 
236 Sayacılık  90 
237 Sepet Örücülüğü 70 
238 Seramik Biçimlendirme 105 
239 Seramik El Dekor 80 
240 Seramik Eşya Yapımı 115 
241 Serigrafi 60 
242 Sıcak Mutfak Aşçısı 180 
243 Sığır Besiciliği 100 
244 Sıva 160 
245 Slaj Yapımı 80 
246 Soğuk Demirci 300 
247 Soğuk Mutfak Aşçısı 125 
248 Soğutma-Isıtma Sistemleri Bakım Onarımcısı 250 
249 Stilistlik 482 
250 Sucuk Yapımı 40 
251 Suzeni Yapımı   192 
252 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 200 
253 Süt Keçisi Yetiştiriciliği 100 
254 Süt Sığırcılığı 100 
255 Süt ve Süt Ürünleri 150 
256 Şeftali Yetiştiriciliği 30 
257 Şeker Pancarı Yetiştiriciliği 40 
258 Tabldot Aşçılığı 200 
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259 Takı Tasarımı 210 
260 Taşçılık 500 
261 Tavşan Yetiştiriciliği 40 
262 Teknisyen Eğitimi 60 
263 Telkari 230 
264 Temel Bağlama 100 
265 Temel Ud 300 
266 Tenis  120 
267 Terzi-Abiye 225 
268 Tezhip Yapımı 600 
269 Tıp Sekreterliği 80 
270 Trikotaj                                                                                  Seviye 1 364 
271 Trikotaj                                                                                  Seviye 2 170 
272 Tüketici Eğitimi 60 
273 Türk İşi 256 
274 Türk Müziği Nazariyatı                                                          Seviye 1 64 
275 Türk Müziği Nazariyatı                                                          Seviye 2 64 
276 Türk Müziği Nazariyatı                                                          Seviye 3 64 
277 Türk Müziği Repertuarı                                                         Seviye 1 128 
278 Türk Müziği Repertuarı                                                         Seviye 2 128 
279 Türk Müziği Repertuarı                                                         Seviye 3 128 
280 Türk Müziği Usulleri                                                              Seviye 1 64 
281 Türk Müziği Usulleri                                                              Seviye 2  64 
282 Türk Müziği Usulleri                                                              Seviye 3 64 
283 Türk Sanat Müziği Öğretim 180 
284 Türk Sanat Müziği Solfeji                                                      Seviye 1 128 
285 Türk Sanat Müziği Solfeji                                                      Seviye 2 128 
286 Türk Sanat Müziği Solfeji                                                      Seviye 3 128 
287 Usta Öğretici Eğitimi 60 
288 Ütücü 40 
289 Vatandaşlık Bilgisi 30 
290 Vitray 256 
291 Vizon Yetiştiriciliği 24 
292 Voleybol 90 
293 Web Tasarım 150 
294 Yağlıboya Resim Tekniği 250 
295 Yangın Önleme 18 
296 Yapı Teknik Ressam   140 
297 Yapma Kumaş Çiçek Kursu 160 
298 Yer Fıstığı Yetiştiriciliği 50 
299 Yorgancılık 200 
300 Yönetici Eğitimi Semineri 60 
301 Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği 90 
302 Yükleyici Operatörlüğü 100 
303 Yüzme 200 
304 Zeytin İşlemeciliği 40 
305 Zeytin Yetiştirmeciliği 80 
306 Zili Dokuma 192 
307 Zirai Sulamacılığı 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





ANKET FORMU 
 
 

Sayın katılımcı; 
 
Bu anket halk eğitim merkezlerinin sanat eğitimi bağlamında yetişkin eğitimindeki 

yerini ve önemini tespit etmek için yapılmaktadır. Bu anketin sonucunda, siz yetişkinlerin, 
halk eğitim merkezlerinde verilen bu sanat eğitimi kurslarından ne kadar faydalanabildiği 
anlaşılacaktır. Bu sayede halk eğitim merkezlerinde verilen sanat eğitimi kurslarının 
eksiklikleri tespit edilecek ve bu eksikliklerin giderilmesi yönünde önerilerde bulunulacaktır. 
Hazırlanmış olan bu ankette size verilen sorulara samimiyetle cevap vereceğinizi umuyorum. 

 
Lütfen işaretlemek istediğiniz seçeneği daire içine alınız. Ankete katıldığınız için 

şimdiden teşekkür ederim. 
 

Atilla ŞİRİN 
 
 
 
1- Yaşınız?      
  
A- 20’nin altında                                 B- 20–29                                      C- 30–39                                   
D- 40–49                                              E- 50–59                                      F- 59’un üstü 
                                                  
2- Cinsiyetiniz?         Erkek                                           Kadın 
  
3- Mesleğiniz:…………………                                        
 
4- Medeni haliniz? 
 
A- Bekar (Hiç evlenmemiş) 
B- Evli 
C- Boşanmış / Ayrı 
D- Dul 
 
5- Öğrenim durumunuz nedir? 
 
A- İlköğretim     
B- Ortaöğretim 
C- Lisans 
D- Yüksek Lisans / Doktora 
E- Hiç okula gitmemiş  
 
6- Resim sanatı ile ne zaman ilgilenmeye başladınız? 
 
A- Okul öncesinde     
B- ilköğretim sırasında 
C- Lise yıllarında 
D- Üniversite yıllarında                                                     
E- Diğer………………………….. 



 
7- Resim sanatı ile ilgilenmenize ne sebep oldu? 
 
A- Anne-Baba 
B- Resim öğretmeni 
C- Arkadaş çevresi 
D- Okul etkinlikleri (sergi, gezi, yarışma vb.) 
E- Diğer………………………….. 
 
8- Resim sergilerine ne sıklıkla gidersiniz? 
 
A- Her açılan sergiye giderim 
B- Arada bir giderim 
C- Hiç gitmem 
D- Davetiye/Tavsiye üzerine giderim 
E- Diğer………………………….. 
 
9- Resim sergilerinde en çok neye dikkat edersiniz? 
 
A- Eserlerin nasıl yapıldığını incelerim 
B- Sanatçı ile eserleri hakkında konuşmaya çalışırım 
C- Eserler üzerinde yapılan yorumları dinlemeye çalışırım 
D- Kendi eksiklerimi eserleri inceleyerek görmeye çalışırım. 
E- Diğer………………………….. 
 
10- Resim sanatı ile ilgili yayınları takip eder misiniz?    
 
A- Takip etmem 
B- Takip ederim 
 
11- Halk Eğitim Merkezlerinin kurslarından nasıl haberdar oldunuz? 
 
A- Arkadaş çevresinden 
B- Basın ve yayın organlarından 
C- Halk eğitim merkezlerinden 
D- Diğer…………………………. 
 
12- Sanat eğitimi ile ilgili olan kurslardan hangisine katıldınız (yağlıboya tekniği, suluboya, 
karakalem vb.)? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
13- Bu kursu tercih etme sebebiniz nedir? 
 
A- Kendimi bu alana daha yatkın hissettiğim için 
B- Eksikliklerimi gidermek için 
C- Sadece merak ettiğim için 
D- Diğer…………………………. 



  
 
 
14- Sanat (resim) kursuna neden katıldınız?       
 
A- Arkadaş tavsiyesi üzerine katıldım 
B- Resim tekniklerini öğrenmek için 
C- Resim yapmayı hep istediğim için 
D- Yalnız başıma çalışmayı sevmediğim için 
E- Diğer………………………….. 
 
15- Sanat (resim) kursu size ne gibi katkıda bulunuyor? 
 
A- Boş zamanlarımı dolduruyor 
B- Yeni arkadaşlıklar kurmamı sağlıyor 
C- Çevremde daha çok ilgi çekmemi sağlıyor 
D- Resim bilgimin artmasını sağlıyor. 
E- Diğer………………………….. 
 
16- Halk Eğitim Merkezlerindeki kurs sürelerini yeterli buluyor musunuz? 
 
A- Kesinlikle yeterli 
B- Kısmen yeterli 
C- Kesinlikle yetersiz 
D- Kararsızım  
 
17- Halk Eğitim Merkezlerindeki atölye ortamını ve araç-gereçleri yeterli buluyor musunuz? 
 
A- Kesinlikle yeterli 
B- Kısmen yeterli 
C- Kesinlikle yetersiz 
D- Kararsızım  
 
18- Halk eğitim merkezlerinde uygulanan sanat (resim) dersi müfredatı(programı) sizce 
yeterli mi? 
 
A- Kesinlikle yeterli 
B- Kısmen yeterli 
C- Kesinlikle yetersiz 
D- Kararsızım  
 
19- Halk Eğitim Merkezlerindeki görevli olan sanat (resim) öğretmenini yeterli buluyor 
musunuz? 
 
A- Kesinlikle yeterli 
B- Kısmen yeterli 
C- Kesinlikle yetersiz 
D- Kararsızım  
 



20- Kurslarda aldığınız bilgilerin, sizin dışınızda başkalarına katkısının olacağını düşünüyor 
musunuz? 
 
A- Evet  
B- Hayır 
 
21- Katıldığınız kurslarla ilgili eksikler sizce nelerdir ve bu yöndeki önerileriniz nedir? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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GİRİŞ 

 
 Son yıllarda sanata, özellikle resim sanatına ilgi artmaktadır.  Resim sanatının 

temel kavramları desen, kompozisyon, ışık-gölge, renk gibi kavramlardır.  Doğa 

aslında bir şekil ve renk yığınından ibarettir.  Resim yapan kimse bu yığının içinden 

hoşuna giden elemanları seçer alır.  Kendi duygularını ifade edebilecek duruma 

gelinceye kadar değiştirdikten sonra resme geçirir.  Doğanın şekilleri oldukları halde, 

resim yapan kişi bu elemanları kendi duygularına ve isteklerine göre değiştirdiği için 

artık doğanın değil resmi yapan kişinin ürünü olacak hale gelirler. 

 Bütün bunları yapabilmek için sabırlı çalışmalarla belirli bir fikir olgunluğuna 

ihtiyaç olduğunu unutmamalıyız.  İyi bir resim yapabilmek için önce resim tekniğini 

öğrenmek lazımdır.  Resmin temeli iyi bir desen anlayışına, gözleme ve özel bir 

eğitime dayanır. 

 Resim sanatına karşı olan ilginin değerli eserlere dönüştürülebilmesi, 

yeteneğin teknik bilgi ile yoğrulabilmesi ve duygu, düşünce ve gözlemlerin resim 

yoluyla anlatımını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve yaygın 

eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde “Yağlıboya Resim 

Tekniği” programı teorik ve uygulamalı ders saati olarak hazırlanmıştır. 

 Kursiyerler; Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 101. maddesi 

kapsamına giren kursa kabul için aşağıda belirtilen gerekli şartları taşımadırlar. 

a) T.C. vatandaşı olmak. (Yabancı uyruklu olanlar için valilik izni gerekir.) 

b) Yaygın eğitim etkinliklerinden yararlanmak için yaş sınırı yoktur.  Ancak 

ilköğrenim çağında bulunanlar devam ettikleri öğrenim kurumlarının 

öğrenime kapalı olduğu sürelerde etkinliklere katılabilirler.  Belirli yaş ve 

eğitim düzeyi programın özelliğine göre gerektiğinde aranır. 

Programın uygulanmasında kursiyerlerin eğitim düzeyleri, ilgi ve gereksinimleri, 

çevre koşulları gibi etmenler göz önüne alınarak, gerektiğinde vatandaşlık bilgisi, 

girişimcilik, belirli günler ve haftalar, Atatürkçülük, resim sergilerinin gezilmesi 

gibi konulara da yer verilecektir.  Kurslar Halk Eğitim Merkezlerinde 

yürütülecek, olanaklar ölçüsünde konuyla ilgili çevredeki kurum, kuruluş ve 

işletmelerde uygulamalar yaptırılacaktır. 

 



PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

 

1. Öğretmen Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin kursiyerlere tanıdığı hak 

ve sorumlulukları öğretir. 

2. Öğretim ortamı, çevre olanakları ve kursiyerlerin düzeyleri dikkate alınarak 

gerektiğinde konuların işleniş sırası ve konulara ayrılan süre değiştirilebilir. 

3. Dersin işleniş sürecinde konuların özelliğine uygun öğretim yöntem ve 

teknikleri kullanılır. 

4. Teorik ve uygulamalı konular birbirine paralel olarak yürütülür. 

5. Kursta verilen bilgilerin kalıcı olabilmesi için, olanaklar ölçüsünde güncel 

gelişimlerin takip edilip, bunların sınıfta konuşularak tartışılması sağlanır. 

6. Konuların işlenişinde, ilgi çekmek ve kalıcılığı sağlamak amacıyla görsel ve 

işitsel eğitim araçlarından yararlanılır. 

7. Tekniklerin öğretimde öğretmen konuyu teorik olarak anlatıp uygulamalı 

göstererek kursiyerlerinde yapmalarını sağlar. 

8. Kursiyerler öğrendikleri teknikleri kendi duygularını da katarak kurs içinde 

ve dışında kullanmaya yönlendirilir. 

9. Programın içeriğini genel ve özel amaçlar, konular, yöntem ve teknikler 

oluşturmaktadır.  Konuların işlenmesinde kursiyerlerin eğitim düzeyleri ve 

gereksinimleri göz önünde tutularak sanat akımları ve sanatsal değerler 

doğrultusunda bakış açısı kazanmaları sağlanır. 

10. Programın sonunda öğretmene yol göstermek amacıyla işlenen konunun 

amacına yönelik örnek işleniş ve ölçme soruları verilmiştir.  Öğretmen 

bunları çevre koşulları ve eğitim düzeylerine göre değiştirerek uygulayıp 

geliştirebilir. 
 

GENEL AMAÇLAR 
 

 Bu program kursiyerlerin; 

1. 4702 Sayılı Mesleki Eğitim Kurulu Kanununun, Halk Eğitim Merkezleri 

Yönetmeliğinin kendilerine tanıdığı hak ve sorumlulukları kavramalarını, 

2. Resim sanatıyla ilgili gelişmeleri ve sergileri takip etmelerini, 



3. İyi bir gözlemci olmayı ve malzemeyi doğru kullanma tekniklerine uygun 

çalışmayı alışkanlık haline getirmelerini, 

4. Sanatsal alanlardaki girişimcilik ruhunu kazanmalarını, 

5. Çalışmalarında disiplinin ve konsantrasyonun önemini kavramalarını 

amaçlamaktadır. 

 

KONU DAĞILIM TABLOSU 
 

 KONULAR SÜRE (SAAT) 

A Resim ve yağlıboya malzemelerini tanıma 1 

B Desen, çizgi 7 

C Form, biçim, simetri, eksen 8 

D Ritm ve simetri 8 

E Işık-gölge, ışığın özellikleri: yönü, türü, miktarı 20 

F Ton dereceleri (Valör), tonlama, hacimlendirme 8 

G Tonlamayı parmakla kaynaştırma, koyu siyahın elde 
edilmesi, kumaş çizimi 14 

H Persfektif, ufuk çigisi, kaçan çizgiler, gölge perspektifi 12 

I Gölge ve ışığın kaçış noktaları, gölgelerin rengi 12 

J Bitmiş resimde gerçek renk ve ışıklandırma 8 

K Vücut oranları, insan figürü etüdü, portre çizimi, çocuk 
resimlerinde oran 16 

L Renk kavramı, renklerin birbiriyle etkileri 8 

M Hava perspektifi, sıcak-soğuk renkler, renklerde 
perspektif, resimde derinlik 16 

N Ton, nüans, armoni, renklerde armoni 8 

O Yağlıboya tekniğinde dikkat edilmesi gereken kurallar 8 

P Natürtmort, peyzaj, kar ve deniz manzaraları, ev içi 
çalışmaları 72 



Q Portre çalışması 8 

R Sergi hazırlıkları 10 

S Sanat akımları, tabloların korunması 4 

T Yazılı sınav 2 

 

ÖZEL AMAÇLAR 

 

 Bu programı yönetmeliğin belirlediği devam süresi içerisinde başarı ile 

tamamlayan her kursiyer, 

1) Resim ve yağlıboya malzemelerini tanır. 

2) Desen hakkında bilgi edinir. 

3) Çizgi üstünlüğünü ve çizgi perspektifini kavrar. 

4) Form, biçim ve simetri hakkında bilgi sahibi olur. 

5) Işık ve gölge kurallarını öğrenir. 

6) Işığın özelliklerini kavrar. 

7) Ton derecelerini ve tonlama sanatını kavrar. 

8) Perspektifin temel kurallarını öğrenir. 

9) Ufuk ve kaçan çizgiler hakkında bilgi edinir. 

10) Doğal ışıkta gölge perspektifini öğrenir. 

11) Gölge ve ışığın kaçış noktalarını öğrenir. 

12) Hacim ve derinlik duygusu veren ışıklandırmayı kavrar. 

13) Vücut oranlarını öğrenir ve oranlara uyarak insan figürü çizebilir. 

14) Portre çizimini kavrar. 

15) Çocuk resimlerinde oran hakkında bilgi edinir. 

16) Ana ve ara renkleri kavrayarak renklerin birbiriyle etkilerini öğrenir. 

17) Hava perspektifini kavrar. 

18) Renklerde perspektifi öğrenir. 

19) Ton, nüans, armoniyi kavrar ve tuval üzerinde uygulayabilir. 

20) Fırça, boya ve inceltici medyumları tekniğine uygun kullanabilir. 

21) Kompozisyon hazırlayabilir. 



22) Doğadan çalışmalarda gözlemin önemini kavrar. 

23) Sanatçı üslupları ve sanat akımları hakkında bilgi edinir. 

24) Çalışacağı obje ve kompozisyonlarda mesafeyi ayarlayabilir. 

25) Kar ve deniz manzarası çalışmadaki detayları öğrenir. 

26) Sergilere giderek sanatçıların kullandıkları teknikler ve onların tarzları 

hakkında bilgi sahibi olur. 

27) Tabloların nasıl korunacağını öğrenir. 

28) Öğrendikleri bilgilerden yola çıkarak kendi tarzlarını oluşturabilir. 

 

KONULARIN AÇILIMI 

 

A) Resim ve yağlıboya malzemelerini tanıma 

1. Resim kalemlerinin özellikleri 

2. Tuval, gode, şövale 

3. Resim kağıları 

B) Desen, çizgi 

1. Desenin dik, yatık, eğri çizgileri 

2. Çigilerin anlatmak istedikleri özellikler 

3. Çizgi perspektifi 

C) Form, biçim, simetri, eksen 
1. Form 
2. Biçim 
3. Simetri 
4. Eksen 

D) Ritm ve simetri 
1. Ritm 
2. Figür ve kompozisyondaki çizgi yönleri 
3. Hareketi belirleyen çizgiler 

E) Işık-gölge, ışığın özellikleri: yönü, türü, miktarı 
1. Önden ışık 
2. Yanal önden ışık 
3. Yarı arkadan, tam arkadan ışık 
4. Alttan ve üstten ışıklandırma  

F) Ton dereceleri (Valör), tonlama, hacimlendirme  
1. Tonlama sanatı 
2. Ton derecelerinin elde edilmesi 

G) Tonlamayı parmakla kaynaştırma, koyu siyahın elde edilmesi, kumaş 
çizimi 



1. Parmakların kullanımı 
2. Koyu siyahta kullanılacak kalem 
3. Kumaş çizimindeki parmak ve kalem kullanımı 

H) Persfektif 
1. Ufuk çizgisi 
2. Kaçan çizgiler 
3. Gölge perspektifi 

İ) Gölge 
1. Gölge 
2. Işığın kaçış noktaları 
3. Gölgelerin rengi 

J) Bitmiş resimde gerçek renk ve ışıklandırma 
1. Gölge rengini yaratma 
2. Hacim ve derinlik duygusu 

K) Vücut oranları 
1. İnsan figürü etüdü 
2. Altın oran 
3. Portre çizimi 
4. Çocuk resimlerinde oran 

L) Renk kavramı, renklerin birbiriyle etkileri 
1. Ana ve ara renkler 
2. Tamamlayıcı renkler 
3. Karşıt renkler 

M) Hava perspektifi 
1. Sıcak-soğuk renkler 
2. Renklerde perspektif 
3. Resimde derinlik 

N) Ton, nüans, armoni, renklerde armoni 
1. Zıt renklerin armonisi 
2. Soğuk ve sıcak renklerin aksettirilmesi 
3. Tek renk armonisi 

O) Yağlıboya tekniğinde dikkat edilmesi gereken kurallar 
1. Fırçayı kullanma 
2. Astar boyanın atılması 
3. Ön plandaki renklerin daha canlı çalışılması 
4. Arka plandaki renklerin grileşmesi 

P) Natürtmort, peyzaj, kar ve deniz manzaraları, ev içi çalışmaları 
1. Resime hangi noktadan başlanarak çizileceği 
2. Uzak ve yakın durumlarına göre uzaklıkları tespit etme 
3. Resmin çizimine bize en yakın noktadan başlama 

Q) Portre çalışması 
1. Kafatası ve saç çizgisi 
2. Kaş hizası ve kulak üstü 
3. Burnun alt bölümü 
4. Dudak ve yüzün alt bölümü 

R) Sergi hazırlıkları 
1. Tabloları konu ve renklerine göre dizayn etme 



S) Sanat akımları, tabloların korunması 
1. Sanat akımları 
2. Tabloların korunması 

T) Yazılı sınav 
 

 
İŞLENİŞ 

Dersin adı   : Yağlıboya Tekniği Resim 

Konu    : Ritm, simetri 

Süre    : 8 

Yöntem ve Teknikler : Anlatım, soru-cevap, uygulama 

Araç-Gereçler  : Resim kağıdı, 2B, 4B, 8B kara kalem, hamur silgi 

Amaç    : 1. Eğik ve yay çizgilerin ritmi sağladığını kavrama 

      2. Simetri kavramını öğrenme 

      3. Eksen ve ritmi kavrama 

      4. Objelerde geometrik şekilleri bulma 

 
ÖĞRETME VE ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ 

 Öğretme ve öğrenme etkinlikleri resim sanatına karşı olan ilginin değerli 

eserlere dönüştürlebilmesi, yeteneğin teknik bilgi ile yoğrulabilmesi ve duygu, 

düşünce ve gözlemlerin resim yoluyla anlatımını sağlamaya yönelik öneriler 

biçiminde hazırlanmıştır.  Öğretmen bunları aynen veya değiştirerek uygulayabilir.  

Çevre ve kursiyerlerin eğitim düzeyine göre değiştirebilir.  Öğretmen bu bilgi, beceri 

ve teknikleri kursiyerlere kazandırmak için örnek kompozisyonlar hazırlama, 

hazırlatma, gezi-gözlem, sergi incelemeleri, eserlerle ilgili fikir alışverişinde 

bulunma gibi yöntem ve teknikleri uygulayabilir.   

 Gezilen bir serginin kursiyerlerle kritiğini yapabilir.  Yazılı ve görsel 

basından sanat ve sanatçıyla ilgili düşünceler kurs ortamında aktarılabilir. 

 

DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ 

 Kursiyerlerin amaçlarla edinecekleri bilgi, beceri, uygulama ve 

gözlemlemeye ne derece ulaştıklarının belirlenmesine yönelik olmalıdır.  Öğretmen 

amaçlara yönelik olarak kursiyerlerin gözlem ve duygularına dayanarak kendi 

tarzlarını belirlemelerine yardımcı olabilir. 



 Öğretmen kursiyerleri değerlendirirken ölçme sonuçlarıyla kursiyerlerin;sınıf 

içi etkinliklere katılımı, tutum ve davranışları, gözlem yapma, araştırma-inceleme, 

bilimsel düşünme, sahip oldukları ve sergiledikleri fikir zenginlikleri, sorumluluk 

alma, ekip çalışmalarına yatkınlıkları, edindiği bilgi ve bulguları paylaşabilme gibi 

özelliklerinide göz önüne alarak başarıları hakkında karar verir. 

 

ÖRNEK ÖLÇME SORULARI 

1. Dik, yatık ve eğik çizgilerin ifade ettikleri anlamlar nelerdir? 

2. Parmakla kaynaştırmada koyu siyahı nasıl elde ederiz? 

3. Altın oran ne demektir? 

4. Ana renklerin birbirleriyle etkileşimlerini açıklayınız. 

 

Hazırlayan 

Çankaya Halk Eğitim Merkezi 

ve 7. Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 

Yağlıboya Teknikleri Resim Kursu Öğretmeni  

Saadet TUFAN 

(Kaynak: http://cygm.meb.gov.tr, 2008) 
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
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Adres: Alaaddin  Keykubat Kampüsü  42079 KONYA Tel: 0 332 241 05 21-22   Fax: 0 332 241 05 24 
 

Özgeçmiş 
 
Adı Soyadı: Atilla ŞİRİN İmza:  

Doğum Yeri: BAYAT / ÇORUM 

Doğum Tarihi: 23.04.1984 

Medeni Durumu: BEKÂR 

Öğrenim Durumu 

Derece Okulun Adı Program Yer Yıl 

İlköğretim 
Konya Meram Sare 
Özkaşıkçı İlköğretim 
Okulu 

I. Kademe Konya Meram 1995 

Ortaöğretim 
(Ortaokul) 

Konya Meram 
Ortaokulu II. Kademe Konya Meram 1998 

Lise 
Konya Selçuklu 
Dolapoğlu Anadolu 
Lisesi 

 Konya Selçuklu 2002 

Lisans S.Ü. Eğitim Fakültesi  

Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü 
Resim-İş 
Öğretmenliği 

Konya 2006 

Yüksek Lisans 
S.Ü. Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 

Güzel Sanatlar 
Eğitimi ABD. 
Resim-İş 
Öğretmenliği Bilim 
Dalı 

Konya ------------------ 

 
Becerileri: 
 

 

 
İlgi Alanları: 
 

Plastik Sanatlar, Bilim ve Teknoloji, Anadolu ve Türk Tarihi, Sanat Eğitimi, Yetişkin 
(Halk) Eğitimi 

 
İş Deneyimi: 
 

— 2005–2006 öğretim yılında MEB Konya Meram Halk Eğitim Merkezi ve 
ASO’nda “Yağlıboya Resim Kursu”nda usta öğretici olarak görev yaptı. 
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Resim-İş Öğretmenliği;  Doç. Dr. Melek GÖKAY YILMAZ - S.Ü. Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği;  Yrd. Doç. Nihat ŞİRİN - S.Ü. 
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