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Bilgi Toplumunun Temel 
Paradigmaları Çerçevesinde 
Yaşam Boyu Eğitim ve İstihdam 
Edilebilirlik

Özet

Bilgi çağı ya da dijital çağ olarak nitelendirdiğimiz son yüzyılda bilinen gerçeklik-
ler kısa sürede eskimekte, bugün doğru olarak bilinen bir bilgi çok kısa bir zaman 
diliminde güncelliğini kaybetmektedir. Bireyler ve toplumun geleceği, ekonomik 
kalkınması açısından bu dönemin belki de en önemli özelliği bilginin öğrenilmesi 
noktasında yenilenme ve güncellenme kavramının ön plana çıkmasıdır. Artık bi-
reylere örgün eğitimde kazandıkları bilgiler yeterli olmamakta, dolayısıyla birey-
ler yaşamları boyunca değişen parametreler çerçevesinde yeni şeyler öğrenme 
mecburiyetinde kalmaktadırlar. Tam da bu noktada yaşam boyu eğitim kavramı 
bilgi çağının en önemli uzantısı haline gelmekte, bireyi yeniliğe açık, günceli takip 
eden bir yaklaşımla yaşamın değişen koşullarına hazırlamaktadır. Yaşam boyu 
eğitim konsepti etrafında düzenlenen gerek kişisel gelişim eğitimleri, gerek kurs-
lar, hareketlilik programları bilginin ve bireyin yenilenmesi adına önemli roller üst-
lenmekte ve istihdama olumlu anlamda katkıda bulunmaktadır. Çalışmanın te-
mel amacı bilgi çağının paradigmatik özelliklerini dikkate almak suretiyle yaşam 
boyu eğitim kavramı ve istihdama katkılarını kavramsal bir analizle ele almaktır. 
Anahtar Kelimeler: Bilgi Çağı, Yaşam Boyu Eğitim, İstihdam

Basic Paradigms in the Framework of the 

Information Society Lifelong Learning and 

Employability
Abstract

In recent century referred as information or digital age, the well-known realities 
are getting out of date and the data known as correct lose their contemporary va-
lue in a short period of time. In regards to the future of individuals as well as the 
society and their economic developments, perhaps the most significant feature 
of the period is the fact that innovation and renewing come to the fore on the ba-
sis of data learning. From now on, the information learned through formal chan-
nels are not adequate for individuals, therefore they are supposed to learn new 
things perpetually due to the ongoing paradigmatic changes in their lives. At this 
point, lifelong learning becomes one of the indispensable parts of information 
age and prepares individuals to the altering concepts of life by means of an app-
roach which lays an emphasis on innovation and renewal. The individual deve-
lopment educations, courses, mobility programs within the framework of lifelong 
learning take over a great responsibility on renovating knowledge and the indi-
viduals themselves and contribute to employment positively. The main objective 
of the study is to deal with lifelong learning and its contributions to employment 
from a conceptual analysis perspective by regarding the paradigmatic peculiari-
ties of the information age.
Keywords: Information Age, Life Long Learning, Employment
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Giriş

Günümüzde meydana gelen en önemli gelişme 
bilginin vazgeçilmez bir değer, bilgi çağının ise 
kaçınılmaz bir çıktı olduğudur. Bilgi, bilginin üre-
tilmesi, geliştirilmesi ve kullanılması günümüzün 
en temel öncelikleri haline gelmiştir. Daha açık 
bir ifadeyle, bilgi çağı veya dijital çağ olarak nite-
lendirilen son yüzyılda bilgiyi geliştiren, yenilikçi 
teknolojilere yer veren ülkeler uluslararası pazar-
larda rekabet üstünlüğü elde etmekte ve ekonomi-
leri için bir katma değer unsuru oluşturmaktadır-
lar. Artık ülkelerin gelişmişliklerini tarım ve tarım 
ürünlerinden elde ettikleri gelirler belirlememekte, 
tam aksine bilgiye, bilgi teknolojisine ve bilgi yo-
ğunluklu üretim sistemlerine yaptıkları yatırımlar 
şekillendirmektedir. Dolayısıyla insanlığın gelişi-
minin bu son döneminde bilgi ve otomasyon, ülke-
lerin güçlerini belirleyen bir faktör olarak ön pla-
na çıkmaktadır. 

Bilginin gelişen önemine paralel olarak işçilerin 
de vasıfları değişime uğramıştır. Tarım veya sa-
nayi işçisinin yerine bilgiyi üreten ve geliştiren, 
ARGE ve inovasyona katkı sağlayan, her şeyden 
öte zihin gücünü kullanarak düşünen ve bu mental 
aktiviteyi ekonomik değere dönüştüren beyinlerin, 
yani bilgi işçilerinin üretimin ve ekonominin loko-
motif unsuru olmaları bu dönemin bir diğer ekono-
mik gerçekliğidir. Dolayısıyla bilginin ekonomik 
ve stratejik bir güç olarak kullanıldığı bu dönem, 
vasıfsız veya yarı vasıflı işçi tanımlamasından va-
sıflı işçi düzlemine geçişin de ayrı bir sembolüdür. 

Bilgi çağı sadece dönemin üretim, işçi ve ekono-
mik paradigmalarını değiştirmekle kalmamış, aynı 
zamanda eğitimin esnekleşmesi, örgün eğitimin 
dar kalıplarından sıyrılarak daha geniş ve hayat 
boyu devam eden bir hal almasında da ciddi rol-
ler oynamıştır. Her şeyin hızla değiştiği ve eskidiği 
bu dönemde bilginin güncel tutulması ve bireyle-
rin sürekli yenilenmeleri adına yaşam boyu eğitim 
kavramı ön plana çıkmıştır. Avrupa Birliği prog-
ramları, üniversitelerde açılan yaşam boyu eğitim 
merkezleri ve faaliyetlerine, İŞKUR, KOSGEB ve 
İŞGEM’lere bakıldığında Türk gelenek ve örfünde 
de ‘Beşikten mezara kadar eğitim.’ şeklinde kendi-
ni bulan bu anlayışa ne kadar değer verildiği orta-
dadır. Başka bir bakış açısıyla konuya değinilecek 
olursa ‘yaşam boyu eğitim, yaşam boyu istihdam’ 
sloganıyla bütünleşmiş ve bir değer unsuru oluş-
turmuştur. Makalenin genelinde bilgi ve bilgi top-

lumunun tanımından hareketle bilgi çağının bir so-
nucu olarak yaşam boyu eğitim kavramına, önemi-
ne, bu yaklaşımın amaçlarına ve istihdama katkıla-
rına değinilecektir.    

1. Bilgi ve Bilgi Toplumu

Kökeni Latince ‘informatio’ kelimesinden gel-
mekte olup, biçimlendirme, değer verme ve ha-
ber verme eylemi olarak tanımlanan kavram bilgi 
olarak tanımlanmaktadır. Genel anlamı açısından 
bilgi “düşünme yargılama, akıl yürütme, okuma, 
araştırma, gözlem ve deney sonucunda elde edilen 
ürün” olarak da tanımlanmaktadır. Bilgi, alınıp sa-
tın alınabilen bir kaynak, işlenmiş ve anlamlı veri-
lerdir (Şimşek ve Çelik, 2011: 374). 

Zihinsel faaliyetler yoluyla üretilen, analitik dü-
şünme ve değerlendirme yoluyla elde edilen de-
ğere bilgi adı verilmektedir. Başka bir tanımla-
mayla bilgi, kullanıcıları için anlamlı ve fayda-
lı olan veridir. Son yıllarda bilgi, rekabet edilebi-
lirlik ve başarı açısından ele alındığında yükselen 
oranda önemli bir varlık haline gelmektedir. Baş-
ka bir ifadeyle günümüzde bilgi paraya çevrilebi-
len en önemli değer unsurudur (Mukherjee, Lap-
re ve Wassenhove, 1998: 35; Akolaş, 2004: 29). 
Bilgi paylaşımı ve öğrenmenin entegreolduğu gü-
nümüz koşullarının işletmeler açısından bir kriti-
ği yapıldığında işletmelerin bölgeler ve bölgele-
rarası stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için bilgi-
ye ve bilginin üretimine, bilgi merkezli tecrübele-
re yani örgütsel öğrenmeye önem vermesi gerekti-
ği oldukça açıktır. Çünkü üretilen yeni bir bilgi iş-
letmelere rekabet avantajı kazandırmaktadır (Koo-
hang, 2008: 3). 

Daniel Bell tarafından ortaya konulan ‘endüstri 
ötesi toplum’ artık hayatın her alanında aktif bir 
şekilde hissedilmektedir. Ekonomiyi yönlendiren 
unsurun bilgi olması, örgütlerin performanslarının 
bilgi ile ölçülmesi, bilgi işçilerinin ortaya çıkışı 
bilgi toplumunun en önemli konuları olmuştur (Er-
demir ve Koç, 2009: 156). Diğer taraftan ülkeler 
ve işletmeler ölçeğinde bilginin önemi her geçen 
gün daha da önemli hale gelmektedir. Bilgi tek-
nolojisinin önem kazanmasına paralel olarak eko-
nomik faaliyetler bilgi temelli olarak yürütülme-
ye başlanmıştır. Bu durum bilginin rekabet avan-
tajı olarak kullanılmasını beraberinde getirmiştir. 
Organizasyonlar faaliyetlerini bilgi teknolojileri-
ni kullanarak yaygınlaştırmış ve bilgi teknolojile-
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107ri sayesinde bilgi stratejik bir güç haline gelmiştir. 
Dolayısıyla bilgiyi işleyen ve üreten tüm işletme-
ler aynı zamanda güç unsurunu da şekillendirmiş-
lerdir. Özellikle tarihsel perspektifle ele alındığın-
da dikkat edilmesi gereken kitle üretimine geçişle 
Sanayi Devrimi’nden sonraki süreçte gerek insan-
lığın gelişimini etkileyen olguların değişmesi ge-
rek ticaretin uluslararası bir nitelik kazanmasıyla 
ciddi bir dönüşümün başlamasıdır. Bu değişimin 
temelinde küresel ticaretin yaygın hale gelmesiy-
le birlikte günümüzde finansal kaynak kullanımı-
nın bilgi ekonomisi ve bilgiye yapılan yatırımlarla 
özdeş hale getirilmesi yatmaktadır. Yani bilgi eko-
nomisi son yüzyılın tüm gelişim süreçlerine müda-
hil olan ve ekonomiyi yönlendiren en önemli kav-
ramsal gerçeklik olarak ön plana çıkmıştır (Kevük, 
2006: 320). 

Birbirleriyle ilişkili veya birbirlerinden bağımsız 
bir kavram ve kümülatif bir değer olarak bilginin 
bireyler için önemli olduğu düşüncesi her geçen 
gün daha da ağırlık kazanmaktadır (Stallaert ve 
Wisnton, 2001: 1203). Örgütlerin işlevlerini yeri-
ne getirdikleri çevrelerin ve işleyişlerinin her ge-
çen gün daha karmaşık hale gelmesi, kendilerin-
den beklenen hız, yenilik baskısı gibi temel öğeler 
bilginin önemini her geçen gün daha da artırmak-
tadır. Bilgi yalnızca bölgesel ölçekte değil, aynı 
zamanda emek ve sermaye bağlamında bir üretim 
faktörü olarak ele alınmakta hatta değer olarak ka-
bul edilmektedir. Enformasyon ve veri kavramla-
rı birlikte düşünüldüğünde ise bilginin enformas-
yon ve veri hiyerarşik ikilisinin en başındaki değer 
olduğu görülecektir. Dolayısıyla enformasyon ve 
veri kavramlarını bilgiden ayıran farklılıklar, bil-
ginin değer sıralamasında en tepe noktada bulun-

ması, bilginin veri ve enformasyonun işlenmesiy-
le meydana gelmesi ve bilginin veri ve enformas-
yonun eyleme dönük yorumlanmış hali olmasıdır 
(Rollett, 2003: 5, 6). 

Endüstri sonrası topluluklarda işletme başarısı bil-
gi ve verilerin kullanılmasıyla özdeşleştirilmiştir. 
Ayrıca bilgi yönetimi ve entellektüel sermaye ör-
gütlerin en önemli yönlendirici faktörlerinden bi-
risi haline gelmiştir (Mak ve Ramaprasad, 2003: 
175). Her çağın farklı teorik kural ve uygulama-
larıyla var olduğu düşünüldüğünde 20. yüzyıldan 
itibaren insan, hiç olmadığı kadar değerli hale gel-
miştir. Çünkü bu dönemde en temel öncelik bir 
zenginlik kaynağı olarak görülen bireyin bilgiyi 
üretmesi ve kullanmasıdır. İnsan, bilgi akış süreci-
nin öznesi; bilgi ise nesnesidir. Bu dönemin en de-
ğerli varlığı olan insan tarafından üretilen ve de-
polanan bilgi, müthiş bir hızla değişen bir metabo-
lizma olarak tarihsel süreç içerisindeki yerini al-
maktadır. Bu değişimlerin en önemlisi gücün Sa-
nayi Devrimi’yle birlikte hammaddenin üretildiği 
dönemden hammaddenin yönetildiği ve son yüz-
yılda da bilgiyi yönetebilenlere doğru geçtiği bir 
akıştır. Daha açık bir ifadeyle ele almak gerekirse 
günümüzde bilgi ve güç eş değer kavramlar olarak 
kullanılmaktadır (İnce ve Gül, 2006: 221; Gürdal, 
2004: 50). Bu bağlamda bilginin üretimde faktör 
olarak kullanılmaya başlanmasıyla farklı sektör-
ler ortaya çıkmış ve önceleri önemli olan sektör-
ler önemlerini yitirmişlerdir. Örneğin, sanayi işçi-
si yerini düşünmeyi, yenilik yapmayı ve üretmeyi 
kendine misyon olarak belirlemiş donanımlı bilgi 
işçisine bırakmıştır (Oktay ve Kaynak, 2007: 420). 
Bu kuramsal geçiş süreci aşağıda belirtilmiştir.
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108 Şekil 1’de de görüldüğü gibi insanlık tarih içeri-
sinde gelişim açısından dört temel aşamayı geride 
bırakmıştır. Birinci dönem bireylerin geçimlerini 
tarımla ve tarımsal üretimle sağladıkları, kişilerin 
ev ve iş hayatı arasında ayrımın olmadığı bir dö-
nemdir. İkinci dönem ise üretim ve çalışma ilişki-
lerinin kökünden değişikliğe uğradığı, kitlesel üre-
time geçildiği, emek ve sermaye kavramlarının ön 
plana çıktığı dönemdir. Üçüncü dönem ise üreti-
min gelişmesiyle birlikte hizmet sektörünün ve in-
sanın değer kazandığı evredir. Son olarak sanayi 
toplumunun kilit kavramı olan üretimden bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin ağırlık kazandığı, çalışa-
nın değerinin bilgiyle ölçüldüğü, bilgi ve otomas-
yon çağıdır. İnsanlığın gelişiminin son dönemecin-
de eskiden bilinen ve istihdam alanı yüksek sek-
törler önemlerini, karlılıklarını kaybetmekte özel-
likle teknolojiye, internete, telekomünikasyona ve 
bilginin kullanımına açık sektörler ve bilgiden de-
ğer üretebilen çalışanlar daha cazip hale gelmekte-
dir (Yeloğlu, 2009: 246; Zaim, 2006: 135). 

2.Yaşam Boyu Eğitim Kavramı

Yaşam boyu eğitim kavramı bilginin güncellenme-
si ve bireyin doğumdan ölüme kadar eğitimi dü-
şüncesi üzerine kurulu bir yaklaşımdır. Beşeri ser-
maye stokunun yenilenmesi ve güncellenmesi ya-
şam boyu eğitim felsefesinin en temel çıkış nokta-
sıdır. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üze-
re tüm gelişmiş ülkelerde bulunan işletmelerin hü-
kümete patent alımı ve yayınlanan yazılı eserle-
rin çoğaltılması konusunda başarılı lobi çalışmala-
rı yapması ülkelerin her hangi bir yaş sınırı olmak-
sızın entellektüel sermayeye, bilgiye ve bilime ne 
kadar değer verdiklerinin bir göstergesidir. Dola-
yısıyla öğrenme yaşı eski bilgiye yapılan yatırım-
la değil tam aksine bilgiye verilen öncelikle şekil-
lenmektedir (Field, 2006: 9, 10). Bu bağlamda tüm 
ülkelerin sosyolojik ve toplumsal düşüncenin filiz-
lendiği inanç ve arayışların peşinde olduğunu dü-
şünülürse tarihsel süreçte yaşam boyu eğitimin ar-
kasında yatan gerçekliği öğrenmek için öncelik-
le gelişmekte olan tüm ülkelerde özellikle eğiti-
min modernleştirilmesi ve daha esnek hale getiril-
mesi konusunu da anlamak yerinde olacaktır. Ya-
şam boyu eğitim kavramı aslında toplumların eği-
tim sistemlerinin rutin, sıkıcı ve alışılagelmiş ka-
lıplarından çıkarak çağı yakalamış bir kimliğe bü-
rünmesinin sembolik hale gelmiş şeklidir (Büyük-
düvenci, 1983: 225). 

Sosyolojik süreçler devingen bir yapıya sahiptir. 
Çok hızlı değişen dünyada bugünün şartları ile dü-
nün şartları aynı değildir. Aynı olmasını düşünmek 
de insan doğasına tam anlamıyla aykırıdır. Öğreti-
min artık okulla sınırlandırılamadığı, yaşam boyu 
eğitimin zorunlu bir hale geldiği günümüz toplum-
larında, bireylerin ve toplumların ihtiyaçları yeni-
den sorgulanmalı, yeniden sorunlar tespit edilme-
li ve çözüm önerileri sunulmalıdır. Çünkü elli yıl 
yüzyıl öncesinin paradigmalarıyla çağı yakalamak 
mümkün olmayacağı gibi bu eskimiş yöntemler-
le toplumsal sorunların çözümüne de katkılar sağ-
lanılamayacağı açıktır. Bu bağlamda kendini sü-
rekli yenileyen, donanımını arttıran bireylere her 
geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Do-
layısıyla yaşam boyu eğitim, bireylerin öğrenme 
ve öğretme süreçlerini yaşamlarının sadece belir-
li bir dönemlerine sıkıştırmamakta aksine yaşamın 
tümü ile eğitimi özdeşleştirerek hayatın her kesi-
tinde öğrenme ve öğretme sürecini bir alışkanlık 
haline getirmektedir. Ayrıca yaşam boyu eğitim bi-
reylere temel becerilerini güncelleme fırsatı vere-
rek ve onlara bu yolla ikinci bir eğitim fırsatı sun-
maktadır. Kısacası günümüzde yaşam boyu eğitim 
toplumda yaşayan bireylere fırsat eşitliği sağlayan 
ve değişmeyen tek gerçeklik olarak ön plana çık-
maktadır (Soran, 2006: 202; Walters, 2008: 77). 

2.1. Yaşam Boyu Eğitim Kavramının Önemi

Küreselleşen kapitalizmin var olduğu bir ortam-
da ülkelerin ekonomik anlamda rekabet düzey-
lerini artırmak için yapılması gereken en önemli 
şey insan sermayesine olan yatırımın arttırılması-
dır. Bu durum yaşam boyu eğitimin istihdam ve iş-
yeri uygulamalarındaki önemini bir kat daha artır-
maktadır. Başka bir ifadeyle değişen dünyada is-
tihdam imkânlarının ve şartlarının değişmesi iş-
gören kesiminde de bir değişimi gerekli kılmak-
tadır. Günümüz işgörenlerinin vasıflarının birkaç 
yıl öncekiyle aynı olduğunu düşünmek neredeyse 
imkânsızdır. İşyerlerinin daha küresel hale gelme-
si, takım çalışmalarının, kendi kendini yönetim ve 
kişilerarası becerilerin her geçen gün önem kazan-
ması yaşam boyu eğitim kavramına ve uygulama-
larına duyulan ihtiyacı bir kat daha artırmaktadır 
(Field ve Leichester, 2000: 6). 

Değişimin kaçınılmaz bir gerçeklik olduğu düşü-
nülürse düzene uyum sağlamak için bireylerin de 
değişmesi gerektiği gerçekliği asla göz ardı edil-
memelidir (Wallace, 1999: 13). 1960’lı yıllarda 
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109eğitimin klasik öğretilerinin tartışılmaya başlan-
masıyla öğrenme ve eğitim kavramlarının insan 
yaşamıyla özdeş kavramlar olarak ortaya çıkması 
yaşam boyu eğitim kavramını gündeme getirmiş-
tir. Dünya genelinde eğitim üzerine yapılan eleşti-
riler eğitimin insan hayatı boyunca ihtiyacı olacağı 
bilgileri bireye sağlayamaması ve örgün eğitim fır-
satından yararlanamayanların tam anlamıyla eği-
timsizliğe terk edilmesi konularında yoğunlaşmış-
tır. Dolayısıyla bu anlayışta bireyin eğitimi yaşa-
dığı hayatla bütünleşik değerlendirilmektedir. Eği-
tim, örgün eğitimin sonunda bitmemekte aksine 
yaşamın tüm evrelerinde devam eden bir süreç ha-
lini almaktadır. Yaşam boyu eğitim, bireylerin aile, 
özel, sosyal ve mesleki yaşamlarında büyük ilerle-
meler kat etmek için bireyin yaşamının her anında 
yürüttüğü örgün, yaygın ve algın öğrenmeyi kap-
samaktadır. Süreklilik ve sürdürülebilirlik boyut-
ları da bulunan konu, bu açıdan ele alındığında 
okul öncesi, ilk, orta ve yüksek eğitimini de içine 
alan eğitimin tüm kademelerini içermektedir. Bu 
anlayış çerçevesinde yaşam boyu eğitimin bir ih-
tiyaçtan ortaya çıktığı düşüncesi oldukça yaygın-
dır.  Konu, eğitim sistemleri açısından ele alındı-
ğında eğitim sistematiğindeki eksiklikler aşağıda 
belirtilmiştir (Sekizinci Beş Yıllı Kalkınma Planı, 
Hayat Boyu Eğitim veya Örgün Olmayan Eğitim 
Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2001: 1, 2, 3, 9). 

Birincisi, mevcut eğitim sistemlerinin amaçları 
ve bu amaçlara ulaştıracak araçlar tam anlamıyla 
belirgin değildir. Örgün eğitim sistemi içerisinde 
yeni nesillere sadece bir defa kullanacakları bilgi-
ler aktarılmakta onlara yaşamları boyunca ihtiyaç 
duyduklarında yetecek bilgi ve vasıflar kazandırıl-
mamaktadır.

İkincisi, bilginin hiç durmaksızın çoğaldığı ve es-
kidiği günümüzde eğitim kurumları sadece kitap-
lardan aktarılan bilgilere önem vermekte, eğitimin 
pratik boyutu ise ihmal edilmektedir. Oysa çocuk-
lar öğrendikleri bilgiler sadece okulla sınırlı kal-
mamakta, aksine kitle iletişim araçları, internet, te-
levizyon, sosyal medya gibi bilgi çağının enleri, 
onlara okuldan öğrenilenden daha güncel bilgiler 
aktarmaktadır.

Üçüncüsü, okullarda başarı odaklı bir anlayışın 
varlığı, çocukları aşırı rekabete sevk etmekte ve 
başarısız olarak damgalanan bir dizi çocuk öğre-
nimlerini yarıda bırakarak okullarını terk etmek-
tedirler. 

Dördüncüsü, özellikle eğitim kurumlarında öğ-
retmen merkezli bir anlayışın hâkim olması onla-
rı sınıf ortamında mutlak bir otorite haline getir-
mektedir. Ancak öğrenme ve öğretme süreçlerin-
de etkin ve verimli olan anlayış öğretmen merkez-
li bir eğitim değil; öğrencinin öğrenme süreçleri-
nin merkezinde yer aldığı ve öğrenmenin öğrenci 
açısından kolay ve erişilebilir bir süreç haline gel-
diği öğrenci merkezli bir eğitimdir. 

Beşincisi, örgün eğitim sistemleri öğrenmenin 
yalnızca eğitim ortamlarında gerçekleştiğini dü-
şünmekte, öğrenmenin eğitim ortamlarının ge-
nel sınırlarını aşacağına ihtimal vermemektedir. 
Hâlbuki öğrenme sadece formal bir öğrenmenin 
gerçekleştiği sınıf ortamından ziyade hayat boyu 
devam eden bir olgudur. 

Örgün eğitim sistemlerine yönelik olarak yukarı-
da belirtilen tüm bu yanlış uygulamalar ve bera-
berinde getirdiği eksiklikler günümüzde küresel-
leşen dünyanın siyasi ve tarihi perspektifte benim-
sediği şartsız iyiliği, gelişimi savunan ve bilginin 
değiştirilemeyen hegemonik yapısına karşı çıkan 
yaşam boyu öğrenme kavramının haklılığını ispat 
etmektedir (Jackson, 2011: 2; Burke ve Jackson, 
2007: 1). Konu, bu bağlamda ele alındığında gün-
celi yakalamanın bir uzantısı olan yaşam boyu eği-
timin değişen tüm parametrelerin öncüsü olduğu 
varsayılabilir (Evans, 2003: 1). 

Yaşam boyu öğrenme sürecinde karşılaşılması 
muhtemel engellerden dolayı her ne kadar her bi-
reyin kendini gerçekleştirme düzeyine ulaşması 
beklenmese de yaşam boyu öğrenmenin en temel 
özelliği bireyin kendini gerçekleştirmesine fırsat 
tanımasıdır. Şekil 2’de de görüldüğü gibi birey-
lerin yaşam boyu öğrenme sürecinde başarılı ola-
bilmesi ve hayatı boyunca kendini gerçekleştire-
bilmesi için teknoloji kullanımından, mesleki ge-
lişime, deneyim ve rol model anlayışından sosyal 
ve kişisel gelişime varıncaya kadar dikkate alması 
gereken birçok faktör bulunmaktadır (Tan ve Mor-
ris, 2005: 324, 325). Tüm bu faktörler yaşam boyu 
eğitimde etkili olmakta fakat her bir faktöründe 
mesleki, sosyal ve gelişim bileşenleri bulunmak-
tadır. Birey sosyal, mesleki ve kişisel gelişim an-
lamında belirli bir olgunluğa ulaşabilmek için ör-
gün, yaygın ve yaparak yaşayarak öğrenme dön-
güsü içerisinde hayatını devam ettirmektedir (Gü-
nüç, Odabaşı ve Kuzu, 2012: 312, 313). 
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Kaynak: Selim Günüç, H. Ferhan Odabaşın ve Abdullah Kuzu, “Yaşam Boyu Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler”, Gaziantep Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11/2, 2012, s. 313.

Öğrenmenin hızı ve büyüklüğü bireysel süreçlere, 
öğrenen kişinin yeterliliklerine ve kapasitesine ve 
motivasyonuna bağlı bulunmaktadır. Öğrenen ki-
şinin yeteneklerinin kalıcı hale gelmesi ancak be-
lirli bir süre tekrarlanarak kullanılmasından sonra 
mümkün hale gelecektir. Aksi durumda öğrenilen 
bilgiler unutulacaktır. Bu yüzden değer verilen ya-
şam boyu öğrenme becerileri hayatın belirli evre-
lerinde bireyin motivasyonuyla uyum sağlayan ye-
teneklerdir. Başka bir ifadeyle yaşam boyu öğren-
me süreciyle elde edilen yetenekler bireyin etkili 
öğrenme davranışları sonucunda ortaya çıkan bi-
lişsel çıktılardır (Tan ve Morris, 2005: 324, 325). 

2.2. Yaşam Boyu Eğitimin Amacı

Günümüzün en temel paradigmatik değişikliği 
eğitimin durağanlaşmış ve sınırlı kalıpların ara-
sına sıkışması nedeniyle bireyi hayata hazırlayan 
tek gerçeklik olduğu algısının geçerliliğini kaybet-
tiği görüşüdür. Dolayısıyla eğitim, bireyin hayatı-
nın yalnızca bir parçası değil, aynı zamanda hayat-
la birlikte giden hayatın özel şekli ve yoludur (Bo-
jadjieva ve Petkova, 2005: 22). Değişik kaynaklar-
da hayat boyu öğrenme, sürekli öğrenme, yetişkin 
eğitimi, informal öğrenme, sınırsız öğrenme veya 
halk eğitimi gibi farklı adlarla ifade edilen yaşam 
boyu öğrenme ve eğitim kavramları günümüz bi-
reylerin yaşamları boyunca sıkça karşılaştıkları bir 
beceri haline gelmiştir (Ersoy, 2009: 9). Küresel-
leşmeyle birlikte toplum yapısında meydana gelen 

köklü değişimler, aile biçimlerinin değişimi, eko-
nomik gelişme süreci, her şeyden öte yaşam tarz-
larının değişmesi ve bilginin küresel bir nitelik ka-
zanması bireyin yeteneklerini mesleki sosyal ve 
kişisel düzlemde geliştirmeyi amaçlayan tüm et-
kinliklerin ortak paydası olan yaşam boyu öğren-
me kavramının önemini artırmıştır (Balay, 2004: 
62; Günüç, Odabaşı ve Kuzu, 2012: 309). Bu kav-
ramın temel amaçları kişisel gelişime katkı sağlan-
ması, toplumsal bütünleşmenin ve ekonomik ge-
lişmenin gerçekleştirilmesi şeklinde özetlenebilir. 
Şimdi bu temel amaçları açıklamaya çalışalım.

Kişisel Gelişim: Örgütlerde e-öğrenme strate-
jilerinin ve uzaktan eğitim sisteminin önemli bir 
uzantısı olarak yaşam boyu eğitimin en temel özel-
liği bireylerin mesleki, sosyal ve kişisel formas-
yonlarının gelişimine katkıda bulunmaktır. Yeni 
mesleki profillerin ve yeterliliklerin geliştirilme-
si ve bu bağlamda işgücüne yeni bir bakış açısı ve 
vasıf kazandırılmasında önemli roller oynayan ya-
şam boyu eğitim bu yönüyle bireylerin kişisel ge-
lişimlerine de destek verdiği söylenilebilir (Rod-
rigues, 2006: 354). Merkezinde bireyin ve bire-
yin öğrenmesinin olduğu bu kavram, bireyin öğ-
renme konusundaki gizli gücüne odaklanmakta-
dır. Yaşam boyu eğitim bireylerin önlerinde bulu-
nan eğitim alternatiflerini arttırmakta bireyin for-
masyonuna uygun eğitim ortamına girmesine ze-
min hazırlamaktadır. Bu yaklaşımın temel felsefe-
si her yaş grubunun özelliklerine uygun bir şekil-
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111de eğitim alması ve eğitimin hayatın tüm alanına 
yayılmasıdır (Sekizinci Beş Yıllı Kalkınma Planı, 
Hayat Boyu Eğitim veya Örgün Olmayan Eğitim 
Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2001: 10). 

Toplumsal Bütünleşme: Günümüzün bilgi top-
lumlarında ön plana çıkan en önemli realite ge-
rek kişisel gerek örgütsel anlamda bireyin kari-
yer ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme-
nin oldukça önemli bir aşamaya geldiğidir (New-
ton, 2001: 34, 35). Örgün eğitim, eğitimin alanı-
nı sınırlandıran bir özelliğe sahip bulunmaktadır. 
Yaşam boyu eğitim ise eğitimi dar kalıplarından 
kurtarmış, hayatın her kademesine eğitim uygula-
malarını entegre etmiştir. Dolayısıyla yaşam boyu 
eğitim, tüm bireylere eğitim imkânı sunan ve fır-
sat eşitliğine zemin hazırlayan en önemli bir uy-
gulama biçimidir. Bu yönüyle yaşam boyu eğitim, 
toplumsal bütünleşmenin gerçekleşmesine neden 
olmaktadır (Sekizinci Beş Yıllı Kalkınma Planı, 
Hayat Boyu Eğitim veya Örgün Olmayan Eğitim 
Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2001: 10). Öğ-
renmenin demokratik bir bağlamda gerçekleşti-
ği düşünülürse aynı zamanda yaşam boyu eğiti-
min toplumsal demokrasinin de kökleşmesine fır-
sat tanıdığı söylenilebilir. Böylece toplumsal den-
gelerin tam anlamıyla tesis edilebilmesi için mo-
dası geçmiş eğitim sistemlerinden ve öğretilerin-
den kurtularak toplumun örgün eğitimden yarar-
lanma fırsatı bulunmayan tüm dezavantajlı grup-
larının eğitim sürecine katılmasını sağlayacak ya-
şam boyu eğitimin sosyolojik hayatın tüm kade-
melerine yerleştirilmesi gerekmektedir (Cunning-
ham, 2006: 18, 19).

Ekonomik Büyüme: Toplumsal eşitliğin sağlan-
ması, fırsat eşitliği oluşturulabilmesi, verimlilik 
artışının gerçekleştirilebilmesi için yaşam boyu 
eğitim uygulamalarına mutlaka yer verilmelidir 
(Sekizinci Beş Yıllı Kalkınma Planı, Hayat Boyu 
Eğitim veya Örgün Olmayan Eğitim Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu, 2001: 10). Dünyanın birçok 
farklı ülkesinde gerçekleştirilen eğitim reformla-
rı, öğrenci merkezli eğitim sistemlerinin ve eğiti-
min yaşamın tüm alanıyla ilgili olduğunu savunan 
yaşam boyu eğitim felsefesinin çoklu zekâya sahip 
kişilerin gelişimi ve öğrenen bir toplumda değişim 
konusunda yaşanan güçlükleri aşmanın en önemli 
enstrümanı olduğunun altını çizmektedir (Mok ve 
Cheng, 172). Dolayısıyla tüm bu gerçeklikler öğ-
renmenin modaya, güncelliklere daha uyumlu bi-
çimi olarak görülen yaşam boyu eğitim yaklaşımı 

ile ekonomik büyüme arasındaki paralelliğe işaret 
etmektedir (Usher ve Edwards, 2007: 4). 

Yaşam boyu eğitim, ekonomik katma değer üre-
ten, eğitimin daha önemli ve etkili hale gelmiş bir 
sembolüdür. Bu durum değişik eğitim teorileri ile 
de ifade edilebilir. Örneğin davranışçı ve bilişsel 
yaklaşımlar öğrenmeye çok farklı anlamlar yük-
lemektedirler. Davranışçılık öğrenmeye şartlanma 
olarak bakarken bilişsel yaklaşım ise öğrenmeyi 
bilgi süreçlerinin bir parçası olarak ele almaktadır. 
Her iki yaklaşımda bazı pedagojik müdahalelere 
açık bulunmaktadır. Öğrenmenin merkezine insa-
nın koyan, terapi ve danışma uygulamalarına de-
ğer veren ve kendisini doğal bilimin paradigmala-
rının dışında tutan hümanist teoride bile öğrenme 
süreci dış müdahalelere açık bir hale gelmiştir. Ve-
rilen tüm bu bilimsel pratiklerden hareketle öğren-
mede son dönemde ortaya çıkan bazı önemli eği-
limlere değinmek yerinde olacaktır (Usher ve Ed-
wards, 2007: 4).

• Öğrenmenin merkez kuvveti artık öğretmen de-
ğil; öğrencidir. Dolayısıyla öğrenmede artık birey-
sel pratiklerden söz edilmesi gereken dönemdir. 

• Öğrenme bir konumlandırma süreci olarak de-
ğerlendirildiğinde öğretme yöntemiyle bilginin 
edinimi ve içselleştirilmesi pedagoji alanında ol-
dukça önemli hale gelmiştir.

• Öğrenme yaşamın kendisinde ayrılabilir bir sü-
reçtir. 

• Öğrenme evrensel bir uygulama haline gelmiş-
tir.

Yukarıda bahsedilen tüm bu açıklamalar öğrenme-
nin sadece teorik anlamda değil; ayrıca uygulama 
bazında da insan yaşamının vazgeçilmez bir değe-
ri olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla gü-
nümüzün en önemli uygulaması olan yaşam boyu 
eğitim felsefesi aslında başka bir ifadeyle öğren-
meyi daha da önemli hale getirme hareketi olarak 
yorumlanabilir (Usher ve Edwards, 2007: 5). Ya-
şam boyu eğitim, eğitim politikalarını ve sistem-
lerini şekillendiren uygulamaların pivot noktasın-
da bulunmaktadır. Bu kavramsal perspektif öğren-
meye farklı bir ilkesel yaklaşım tarzını gerekli kıl-
maktadır. Ekonomik ve sosyal değişimlere karşı 
toplumsal dayanıklılığı artırmak için sürekli öğre-
nen bir toplum kurulması gerektiğini öngören ve 
bilgi ekonomisiyle uyumlu bu olgu (Leader, 2003: 
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112 361), özellikle teknolojinin bilgi transferinde kul-
lanılmaya başlanmasıyla toplumun tüm bireyleri-
nin eğitiminde devam eden bir eğitim modeli ola-
rak çıkmaktadır (Bork, 2001: 195, 196). 21. yüz-
yılın en önemli izdüşümü olan bilgi çağının her-
kesin bilgiye ulaşmasını gerekli kıldığı düşünür-
se yaşam boyu eğitim ve bilgi çağının birbirlerini 
tamamlayan iki temel unsur olduğu görülecektir. 
Başka bir ifadeyle bilgi çağı bir girdi yaşam boyu 
eğitim ise onun bir çıktısı niteliğindedir. Bu durum 
Önal tarafından şu şekilde ifade edilmiştir (Onal, 
2010: 102). 

“Toplumlar insanlığı gelişime yönelten bir deği-
şim süreci içindedir. Tarih boyunca toplumsal ge-
lişime hâkim olan görüşlerde bireylerin yaşadık-
ları toplum, aldıkları eğitim, ait oldukları kültür, 
inandıkları din, vatandaşı oldukları devlet, geçer-
li teknolojiler, yaşam boyu öğrendikleri bilgiler 
ve benzeri özellikler önemli olmuştur. Toplumsal 
ve kültürel gelişimin farkına varılmasıyla, eğitim 
19. yüzyıl içinde devlet görevleri arasına girerek, 
kitlesel karakter kazanmıştır. Demokrasilerin an-
cak eğitilmiş vatandaşlarla korunabileceğine ina-
nılması, toplumun bütün fertlerine eğitim kurum-
larından bireysel yetenekleri ve ilgileri doğrultu-
sunda faydalanma imkânının sağlanmaya çalışıl-
ması, okul cağındaki çocukları kanunlarla koruma 
eğilimi, psikolojik deneme ve araştırmaların so-
nucunda ilgilerden hareket ederek öğrenme konu-
sunda bireylerin aktif hale getirilmesi zaman için-
de sağlanan kazanımlar arasında yer almıştır. Top-
lumsal ve kültürel gelişimi sağlamak üzere öğre-
ticiden çok rehber olmak, duygusal tepkileri eğit-
mek, okulu yaşamın bir parçası haline getirmek ve 
yaşam boyu öğrenmeyi sürdürmek hedeflenmiş-
tir. Bilgi cağı olarak nitelendirilen günümüzde bi-
reyler artık kendi gereksinimleriyle birlikte, top-
lumsal ve ekonomik hayatın öngördüğü çeşitli ni-
teliklerle donatılarak yetiştirilmektedir. Bu nitelik-
ler arasında etkin bilgi kullanımını öğrenmek, bi-
reyin kazanacağı temel beceriler arasında yer al-
maktadır.”

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle yaşam boyu 
eğitim sürecinin aslında dinamik bir toplumun en 
temel özelliği olduğu söylenilebilir. Bilgi toplu-
muyla bütünleşik olarak değerlendirildiğinde ya-
şam boyu eğitim sistemi, hedefine ulaşmak için 
bilişim teknolojisinin tüm imkânlarını kullanmalı, 
mali ve teknolojik anlamda altyapıyı oluşturularak 
eğitime gereken yatırımları yapılmalıdır (Yıldırım 

ve Öner, 2004: 49). Yabancı dil, sosyal beceriler, 
bilgisayar kullanımı, girişimcilik gibi temel bili-
şim teknolojilerinin yaşam boyu eğitim kapsamın-
da değerlendirilmesi gerektiği düşüncesi özellik-
le eğitim sistemlerinin yeniden yapılandırılmasını 
zorunlu hale getirmektedir (Karip, 2005: 203). Ay-
rıca 1990’lı yıllarda e-öğrenme uygulamalarının 
hız kazanması sanayi temsilcilerinin ve hükümet-
lerin eğitimde teknoloji kullanımı dillendirmeleri 
yaşam boyu eğitime verilen önemin ayrı bir gös-
tergesi niteliğindedir (Hermens ve Clarke, 2004: 
370). 

Sürdürülebilir refah ve ekonomik kalkınma, eği-
tim politikalarının şekillendirdiği bilgi merkez-
li girişimlere bağlı bulunmaktadır. Bugünün bil-
gi temelli ekonomik ikliminde  örgütlerin başa-
rısı bireylerin eğitim sürecine devam etmeleriyle 
doğru orantılı durumdadır. Örgütlerin gelişiminde 
‘tekno-ekonomik paradigma’ olarak adlandırılan 
bu süreçte bireylerin sürdürülebilir gelişimi aynı 
zamanda örgütlerin sürdürülebilir başarısının en 
önemli belirleyicileri olacaktır (Donoghue ve Ma-
guire, 2005: 436). Daha açık bir ifadeyle bireyle-
rin bir eğitim kurumlarında almış oldukları eğitim 
çalışma hayatları boyunca onlara yeterli olmamak-
tadır. Önemli olan günümüzün hızlı değişen tekno-
lojik dünyasında bireylerin yeni şeyler öğrenebil-
mesi  ve öğrenilen yeni bilgilerin sosyal hayatta 
uygulanabilmesidir. Bu bağlamda yaşam boyu öğ-
renme süreci aslında bireylerin yaşamlarının deği-
şik aşamalarında öğrenmeyi öğrenmelerini sağla-
makta, yeni tecrübeler ve farklı bakış açıları ka-
zanmalarına imkân vermektedir. Dolayısıyla ül-
kelerin yaşam boyu eğitim politikalarını daha et-
kili bir hale getirmeleri için yapmaları gerekenler 
aşağıda belirtilmiştir (OECD Policy Brief (OECD 
Observer), 2007: 1, 4). 

Esneklik Uygulamalarının ve Cevap Verilebi-
lirliği Artırma: Ülkeler, bireylere isteğe bağlı ve 
daha fazla seçenek sunan eğitim programları sun-
malıdır. Eğitim programlarının önemi bireylere, 
girişimcilere ve ekonomiye cevap verebilmesinde 
yatmaktadır. Bu durumun arka planında bireyleri 
eğitici programların sunulması ve öğrenci merkez-
li uygulamaların etkililiği söz konusudur.

Genç Bireylerin Öğrenme Konusunda Motive 
Edilmesi: Özellikle okul müfredatlarına mesleki 
eğitime yönelik derslerin konulması ve öğrencile-
rin yaşam boyu eğitim ile ilgili olarak motive edil-
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113mesi ülkelerin yapması gereken en önemli uygula-
malardandır.

İş ve Eğitimin Birleştirilmesi: Yaşam boyu eği-
tim uygulamalarının daha cazip hale getirilme-
si için iş yaşamı ile eğitim ortamları birleştirilme-
li ve birbirlerini tamamlayıcı iki unsur haline ge-
tirilmelidir.

Yaşam Boyu Öğrenmenin Daha Ulaşılabilir Bir 
Hale Getirilmesi: Eğitimin dar kalıplarından sıy-
rılarak toplumun geneli için eğitim anlayışı ile 
hareket eden yaşam boyu eğitim politikasının en 
önemli özelliği tüm bireylerin kolaylıkla ulaşabi-
leceği ve faydalanabileceği bir hizmet haline dö-
nüştürülmesidir. 

Ödev ve Sorumlulukları Çeşitlendirme: Yaşam 
boyu eğitim uygulamaları amacıyla uyumlu bir şe-
kilde öğrenmeyi tüm boyutlarıyla ele almalıdır. 

Yeteneklerin Geliştirilmesi: Bireyin öğrenmesi-
nin ön planda olduğu yaşam boyu eğitim sistemin-
de mutlaka bireylerin nitelikleri farklılaştırılması 
ve geliştirilmelidir.

Yeterlilik Sisteminin Daha Şeffaf Hale Getiril-
mesi: Yaşam boyu eğitim sistemleri programları-
nı basitleştirerek ve karmaşıklıkları azaltarak daha 
şeffaf hale getirilmelidir.

Program Ücretlerinin Düşürülmesi ve Yetkinli-
ğin Arttırılması: Yaşam boyu eğitim programla-
rına dinamik bir boyut kazandıran bir diğer ger-
çeklik program ücretlerinin düşürülmesidir. Düşük 
ücret politikaları uygulanmasına rağmen program-
ların verimliliğinin arttırılması oldukça önemlidir.

Programların Etkili Yönetimi: Yaşam boyu eği-
tim sisteminin amacına ulaşması için mutlaka 
programların verimliliğe dayalı bir anlayışla ve et-
kili bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

Tüm yanlış anlamalara rağmen eğitim ve çalışma 

literatüründe oldukça önemli bir yere sahip olan 
yaşam boyu eğitim kavramı çalışma ilişkileri bağ-
lamında ele alındığında iş ortamında sürekli öğ-
renmeyi mümkün hale getirmesi yönüyle bir odak 
noktası haline gelmiştir (Hager, 2004: 22, 23). 
Konu bilgi toplumuna bakan yönleriyle ele alın-
dığında bilgi toplumunda bilgi ve iletişim tekno-
lojilerinin ikili bir role sahip olduğu söylenilebilir. 
Bir taraftan gelecek bilgi toplumunun ve özellikle 
eğitim içeriklerinin beklenmeyen bir dizi değişi-
me maruz kalacağı varsayılmaktadır. Bilgi ve tek-
noloji yoğunluklu çalışma yaşamının değişim ve 
dönüşümü sonucu ortaya çıkan problemler, haya-
tın farklı evrelerinde yaşam boyu öğrenme ve sü-
rekli gelişme kavramlarının önemini artırmış bu-
lunmaktadır. Diğer taraftan bilgi ve iletişim tekno-
lojilerinin bu hızlı toplumsal değişme sonucunda 
ortaya çıkan problemlere çözüm olmadığı da gö-
rülmektedir. Demek ki bilgi toplumu aynı zaman-
da kendine özgü problemlere neden olmakta ancak 
bu problemlere kalıcı çözümler üretememektedir. 
Yaşam boyu eğitim ve öğrenme akımının ortaya 
çıkış felsefesini oluşturan bilgi toplumu diyalekti-
ği belki de problemin çözümünde etkili bir rol oy-
nayacaktır (Tynjala ve Hakkinen, 2005: 318). 

Küreselleşme, teknolojik değişim, iş ve emek pi-
yasasının değişen şartları, yaşlanan nüfus gibi sos-
yoekonomik faktörler yaşam boyu eğitimin öne-
mini artırmaktadır. Bilgi toplumlarında geniş yapı-
sal değişiklikler kutuplaşmaları arttırmakta ve de-
mokrasiyi tehdit etmektedir. Bu anlamda eğitime 
ve yaşam boyu eğitim politikalarına yapılan yatı-
rımlar bireysel, ekonomik ve sosyal anlamda uzun 
vadeli getiriler kazandırmakta ve topluma olum-
lu geri dönüşler sağlamaktadır. Eğitim altyapısı ile 
ekonomik gelişme arasında pozitif yönlü bir iliş-
ki olduğu düşünülürse birey için yaşam boyu öğ-
renme, yaratıcılığı, inisiyatif almayı ve cevap ve-
rilebilirliğe vurgu yapmakta ve bireyin iş tatmini-
ne, daha fazla ücret elde etmesine, istihdamına ve 
verimliliğine katkıda bulunmaktadır. Yaşam boyu 
eğitim konseptinin ön plana çıkan özellikleri aşa-
ğıdaki şekilde belirtilmiştir (OECD Policy Brief 
(OECD Observer), 2004: 1, 2) . 
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Kaynak: OECD Policy Brief (OECD Observer), “Lifelong Learning”, February 2004, ss. 1,2.

Yaşam boyu eğitim kavramı eğitimde arz ve ta-
lep yönlü ve sektör merkezli bir yaklaşıma sahip 
olduğundan informal ve formal anlamda tüm eği-
tim süreçlerini yönlendirmektedir. Dolayısıyla sis-
tematik bir bakış açısına sahiptir. İkinci olarak ya-
şam boyu eğitim kavramının temel hedefi bireyin 
gelişimine katkı sağlamaktır. Bu yüzden öğrenme-
nin merkezinde birey bulunmaktadır. Üçüncü ola-
rak kişinin öğrenmesinin motivasyona bağlı oldu-
ğu düşünülürse bireyin sürekli öğrenmesini sağla-
yacak en önemli unsurun motivasyonun varlığı ol-
duğu savunulabilir. Son olarak da yaşam boyu eği-
tim; eğitim, ekonomi, sosyal ve bilimsel anlamda 
ilerlemeye önem atfettiğinden çoklu amaçlara sa-
hip olduğu söylenilebilir. Başka bir ifadeyle yaşam 
boyu eğitim, klasik eğitimin çok yönlü yüzüne işa-
ret etmekte ve eğitimi kolektif bir hareket olarak 
değerlendirmektedir (Şekil 3). 

2.3.Yaşam Boyu Eğitim ve İstihdam 
Edilebilirlik

Bilgi teknolojisinin gelişimine paralel olarak orta-
ya çıkan yaşam boyu eğitim konsepti aynı zaman-
da işgücünün yenilenmesi ve vasıflarının gelişti-
rilmesi anlamında düşünüldüğünde istihdamın art-
masına zemin hazırlayacaktır. İşgücünün çalışma-
sı veya çalıştırılması olarak tanımlanan istihdam 
kavramı emek, sermaye, teknoloji, girişimci gibi 
tüm üretim faktörlerinin etkili bir şekilde kullanı-
mı kapsamaktadır (Ören, 2011: 62). Başka bir ta-
nıma göre istihdam, “insanların çalıştırılmaları, 

işe kabul edilmeleri” veya “girişimcilerin insan ih-
tiyaçlarını karşılamak üzere, mal ve hizmet üret-
me çabası içinde, diğer üretim faktörlerini olduğu 
gibi; emeği de üretim sürecinde üretken bir faktör 
olarak kullanmaları ve yaratılan değerden emeğe 
pay vermelerini” ifade etmektedir (Işığıçok, 2011: 
80). 

Özellikle son on yıllık dönem değerlendirildiğinde 
gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi Türkiye eko-
nomisinde de sosyal, siyasal ve mali anlamda kök-
lü değişiklerin meydana geldiği söylenilebilir. Di-
ğer taraftan esneklik ve kalite kavramlarıyla birlik-
te istihdamın yapısında da emek piyasasında mey-
dana gelen değişimlere paralel olarak paradigma 
değişiklikleri meydana gelmiştir. Bu değişim süre-
cinin ana hatlarını tarım sektörünün önemini kay-
bettiği küresel ekonomik sistemle daha bütünleşik 
daha rekabetçi ve piyasa odaklı bir anlayışın oluş-
turduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Tabi ki 
bu değişim ülkenin istihdam yapısını, işgücünün 
durumunu ve sektörel dağılımları etkileyecektir. 
Dolayısıyla rekabete ve esnekliğe açık olmayan, 
üretkenliği sınırlı olan bir piyasasının kısa sürede 
değişim yaşamasını beklemek de ayrıca yanlış bir 
anlayış olacaktır. İstihdam seviyesinin değerlendi-
rilmesi aynı zamanda ülkelerin sahip oldukları iş-
sizlik oranlarının karakterlerini belirlemek ve ulu-
sal istihdam politikalarını analiz etmek adına ol-
dukça önemlidir (Karagöl ve Akgeyik, 2010: 3, 4; 
Phan ve Kleiner, 2000: 30). 
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115İşgücü piyasalarına arz edilen emek miktarının ta-
leple uyumlu olarak istihdam edilebilmesi veya is-
tihdam edilememesi birçok dinamiğe bağlı bulun-
maktadır. Başka bir ifadeyle bir ülkede arz edilen 
tüm emek miktarının istihdam edilebilmesi gibi 
bir durum söz konusu değildir. Tam tersine genel-
likle istihdam seviyesi işgücü seviyesinin altında 
kalmaktadır. Bu nedenle tam istihdam hedefi kap-
samında nüfus miktarı ve işgücü artan bir ülkede 
yoksulluğun önlenmesi hedefleniyorsa mutlak su-
rette iş sayısının veya emek talebinin arttırılması 
gerekmektedir. Çünkü emek piyasalarında hedef 
sadece istikrara değil aynı zamanda sürdürülebilir 
bir büyüme anlayışını n tesis edilmesidir. İşgücün-
de var olan binlerce iş türü değişen şartlarla birlik-
te önemini kaybetmekte ve yerine yenileri ortaya 
çıkmaktadır. Her yıl binlerce işletme kapanmakta 
ve yerine yenileri açılmaktadır. Değişken ve dina-
mik bir yapıya sahip olan işgücü piyasasının tüm 

bu değişimlerden etkilenmemesi söz konusu değil-
dir (Zaim, 1997: 145). 

Küreselleşmenin istihdam kavramına getirdiği 
farklı boyutlar da değerlendirilmesi gereken bir 
başka durumdur. Başka bir ifadeyle sermaye piya-
salarının küreselleşmesi, dünya piyasaları kavra-
mının ortaya çıkışı, rekabet anlayışının uluslarara-
sı bir kimliğe bürünmesi, iletişim teknolojilerinde 
ve bilgi sistemlerinde meydana gelen değişimler 
ulus devletlerin politika belirleme alanlarını kısıt-
lamış istihdam yapısında köklü değişiklikler mey-
dana gelmiştir. Dolayısıyla yeni ekonomik düzene 
ve sosyal politikaların değişen şartlara uyum sağ-
layarak daha aktif hale getirilmesi devletlerin karşı 
karşıya oldukları en önemli gerçeklik olarak karşı-
mıza çıkmaktadır (Selamoğlu, 2002: 33). Verilen 
bu bilgilerden hareketle istihdam ve türleri aşağı-
daki tabloda gösterilmiştir.

Şekil 4. İstihdamın Türleri

Kaynak: Kenan Ören, Sosyal Politika, 1. Basım, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2011, ss. 63-68.

Emek faktörünün çalıştırılması olarak ifade edilen 
istihdam, tam, eksik, aşırı ve kayıt dışı olmak üze-
re dört gruba ayrılmaktadır. Şimdi istihdamın bu 
boyutlarına değinelim.

Tam İstihdam: İstihdamın sektörel çerçevesi 
içinde değerlendirildiğinde, tüm üretim faktörle-
rinin tam etkin ve verimli bir şekilde kullanılma-
sı tam istihdam olarak adlandırılmaktadır. Çalış-
ma ekonomisi literatüründe dar anlamıyla tam is-
tihdam, üretim faktörlerinden sayılan emek bağ-
lamında değerlendirilmektedir. Tam istihdam, bir 
ütopya olmasına rağmen ekonomi tüm üretim fak-

törlerinin etkin bir şekilde çalışmasını ve işsizliğin 
neredeyse yok denecek kadar az olması olarak ifa-
de edilmektedir (Ören, 2011: 66). 

Eksik İstihdam: Gerek gelişmekte gerekse geliş-
miş ülkelerde işgücü piyasası başarısızlığı olarak 
kabul edilebilecek bu kavram işgücünün yeterinde 
çalıştırılmaması olarak kullanılmaktadır (Taşçı ve 
Darıcı, 2010: 279). Başka bir ifadeyle eksik istih-
dam “daha uzun sürelerle çalışmaya uygun olduk-
ları halde haftada 40 saatten az çalışanlar, mesle-
ği dışında başka işlerde çalışanlar ve çalıştığı hal-
de işinden memnun olmayıp başka iş arayanları” 
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2011: 63). 

Aşırı İstihdam: Bu istihdam türü gelişmiş ül-
kelerde görülen bir istihdamdır. Emek arzının az 
emek talebinin ise çok olduğu durumlarda orta-
ya çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle emek talebi-
nin emek arzını karşılayamadığı durumlarda orta-
ya çıkmaktadır (Ören, 2011: 66). 

Kayıt Dışı ve Enformal İstihdam: Avrupa Birliği 
yaklaşımına uygun olarak kayıt dışı veya enformel 
istihdam, “üye devletlerin yasal sistemleri arasın-
da var olan farklılıkları göz önünde tutarak, yasal 
nitelikte, ancak yetkili makamlara bildirilmemiş/
kaydettirilmemiş her tür ücretli faaliyet” olarak ta-
nımlanabilir (Erdut, 2007: 54). 

Eğitim ve kendini geliştirme anlayışının hayatın 
tüm sathına yaygınlaştırılması gerektiğini savunan 
yaşam boyu eğitim kavramı yukarıda belirtilen is-
tihdam türleriyle değerlendirildiğinde özellikle iş-
gücünün verimliliğinin arttırılması ve işgücünden 
maksimum düzeyde yararlanılması noktasında tam 
istihdama katkıda bulunmakta ve işgücünün vasıf 
derecesini arttırmaktadır. Dolayısıyla yaşam boyu 
eğitim kavramı ile istihdam arasında pozitif yönlü 
bir ilişki mevcuttur. Çünkü işgörenlerin vasıflarını 
arttıran ve işsizlere de çağa uygun yeni vasıflar ka-
zandıran yaşam boyu eğitim anlayışı istihdam artı-
şına zemin hazırlamaktadır. Örneğin son dönemde 
yeniden yapılandırılan İŞKUR’un tüm yaş grupla-
rına yönelik düzenlediği meslek edindirme kurs-
ları bunun en temel göstergesidir. Düzenlenen bu 
meslek edindirme kurslarıyla yüzlerce kişi iş sahi-
bi olmuştur. Demek  ki zaman zaman değişkenlik 
gösteren emek piyasası dinamiklerine karşı yaşam 
boyu eğitim anlayışı geliştirilen bir aşı veya pan-
zehir niteliğindedir. Bu anlayış işsizliğe karşı top-
lumsal bir bağışıklık sistemi gibi de algılanabilir. 
Her ne kadar işsizliği tam manasıyla yok etmese 
de işsizliği azaltıcı önlemlerin geliştirilmesine fır-
sat vermektedir (Yüksel, 2014).

Sonuç

Bilgi ve iletişim teknolojisinin gelişimiyle birlikte 
Sanayi Devrimi’nin paradigmaları yenilenmek du-
rumunda kalmıştır. İnternet ve bilgisayar gibi yeni 
buluşların ortaya çıkması küreselleşmeye de ivme 
kazandırmıştır. Bilgi çağı veya dijital çağ olarak 

nitelendirilen bu yeni dönem endüstri ilişkilerine 
sibernetik bir yaklaşımın yerleşmesine zemin ha-
zırlamıştır.  Ürünlerin fabrikalarda otomasyona 
dayalı cihazlarla üretimi istihdamı azaltmış ve hali 
hazırda çalışan işgücünüm vasıflarını arttırmıştır. 
Günümüzde endüstrileşme döneminin klasik işçisi 
olarak adlandırılan vasıfsız mavi yakalı işçi anla-
yışı terk edilerek yerini çağın gerekliliklerine uy-
gun beyaz, altın yakalı işçi veya bilgi işçisi olgu-
su almıştır. Daha açık bir ifadeyle emek, sermaye 
yoğun bir sosyolojik yapıdan bilgi yoğun bir süre-
ce geçiş yapılmış ve sonuç olarak bilgi işçisi an-
layışı çalışma hayatına yerleşmiştir. Bilgi çağının 
bilgi işçileri bilgiyi üretmekte, geliştirmekte, var 
olan bilgiye farklı bakış açıları kazandırmakta ve 
yenilikçi buluşlara imza atmaktadırlar. Dolayısıy-
la içinde bulunulan dönem endüstri ilişkileri bağ-
lamında değerlendirildiğinde bilgiyi üreten ülkele-
rin ekonomik katma değer elde edeceğinin bir gös-
tergesidir.

Yaşam boyu eğitim konsepti ise her şeyin hızlı bir 
şekilde değiştiği, değişimin ise hızına yetişileme-
diği bir ortamda toplum bireylerinin değişen ko-
şullara uyum sağlamasını kolaylaştıran ve eğiti-
min yalnızca okullarda yapılmaması aksine yaşam 
boyu devam etmesi gerektiğini savunan bir anlayı-
şa sahip bulunmaktadır. Tüm toplumların ekono-
mik, siyasi ve sosyolojik anlamda sürekli değiştiği 
gerçeğinden hareketle sahip olunan bilgiler de kısa 
bir zaman dilimi içinde güncelliğini kaybetmekte 
ve yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bilgi çağının 
tüm toplumların kılcallarında hissedildiği bu yeni 
dönemde eğitim sadece okulla sınırlı bir kavram 
olarak düşünülemez. Yani eğitim, artık okulun sı-
nırlarını aşmış ve hayatın tümüne yayılmıştır. Bu 
anlayış Türk sosyal yapısında da “Beşikten mezara 
kadar eğitim.” sloganıyla yerini bulmuştur. 

Yaşam boyu eğitim kavramı istihdama bakan yön-
leriyle değerlendirildiğinde istihdam edilebilir-
lik açısından olumlu dönütleri olacağı açıktır. Her 
şeyden öte toplumsal realitelerin ve koşuların sü-
rekli değiştiği düşünülürse emek piyasalarının ve 
çalışanların bu değişimden etkilenmemesi nere-
deyse imkânsızdır. Bu bağlamda çalışanlar da be-
cerilerini yenilemeli, vasıflarını geliştirmeli ve kı-
sacası dinamik şartlara uyum sağlamalıdır. Yaşam 
boyu eğitim kavramının emek piyasalarında bu-
lunan işgörenlerin vasıflarını arttırdığı, bilgileri-
ni güncellediği ve yeni vasıflar kazandırdığı düşü-
nülürse çalışanların istihdam edilebilirliklerini art-
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117tırdığını söylemek yerinde olacaktır. Yani yaşam 
boyu eğitim kavramıyla istihdam arasında pozitif 
yönlü bir ilişki mevcuttur. 
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