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KKUUVVEEYYTT DDEEVVLLEETT‹‹NNDDEE  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM

DDrr..  MMaasshhaaeell  AALL--HHAAMMLLYY
Kuveyt Üniversitesi

Co¤rafya

• Kuveyt, Arap Körfez Ülkeleri ile s›n›rlara sahiptir.  

• Kuveyt Körfezin kuzeybat›s›nda yer almaktad›r ve güneyde Suudi Ara-
bistan ile kuzeyde Irak’›n aras›ndad›r. 

• Kuzey enlemleri 28.30 ve 30.06 ile do¤u boylamlar› 46.30 ve 49.00 ara-
s›nda uzanmaktad›r. 

• Kuveyt yar› tropik bölge içerisinde toplam 18,000 km alan üzerinde yer
almaktad›r.

TTooppoo¤¤rraaffiissii

• Kuveyt düz topo¤rafisi ile di¤er ülkelerden farkl›d›r ve bu oluflum sade-
ce ara ara alçak tepeler ve s›¤ çöküntüler ile kesintiye u¤ramaktad›r. 

• Kuveyt’in arazisi azda olsa eflit olmayan ve Körfez k›y›lar›ndan baflla-
yarak bat› ve güney bat› yönünde deniz seviyesinden do¤uya do¤ru kademe-
ler halinde e¤im gösteren çöl ile kapl› araziden oluflmaktad›r. 

• Güney bat› köflesi deniz seviyesinden 300 metre yüksekli¤e ulaflmakta-
d›r.
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‹‹kklliimm

• Kuveyt’in iklimi, bütün y›l boyunca s›cak, kuru çöl iklimidir ve yaz ay-
lar›nda daha da s›cak olur. K›fllar Kuveyt’te k›sa ve ›l›kt›r. 

NNüüffuuss

• 2006 y›l›nda nüfus 3.182.960 kifli seviyesine ulaflm›flt›r ve bunlardan
%63’ü erkek %37’si ise kad›nd›r. 

• Nüfusun ço¤unlu¤u Kuveyt fiehri ve banliyölerinde, özellikle Körfez
k›y›lar›na bakan yerlerde yaflamaktad›r. 

GGeenneell  BBiillggii

• KKeennttsseell//KK››rrssaall  DDaa¤¤››ll››mm

• Kentsel 96%
• K›rsal 4%

• EEttnniikk  GGrruuppllaarr

• Kuveytliler 45%
• Di¤er Araplar 35%
• Hintli, Pakistanl› 9%
• ‹ranl› 4%
• Di¤er 7%

GGeenneell  BBiillggii

• DDiill

• Arapça (Resmi lisan)

• ‹ngilizce (Yayg›n olarak konuflulmaktad›r)

• DDiinnlleerr

• Müslümanlar 85%
• Katolikler 9%
• Hindu 3%
• Dinsizler 1%
• Di¤er 2%

GGeenneell  BBiillggii

• GGeenneell  OOkkuummaa  YYaazzmmaa  OOrraann››

• Toplam 84,4%(2005 tahmini)
• Kad›n 82,9%
• Erkek 85%8

• EE¤¤iittiimm  HHaarrccaammaass››;; Gayri Safi Milli Has›lan›n bir yüzdesi olarak
(GNP) 5%
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• ZZoorruunnlluu  OOkkuull  yy››llllaarr›› 8 Y›l
2005/2006 ‹statistikleri
• ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerr
-%65 Kuveytliler & %35 Araplar
-%27 Erkek ö¤retmenler & %73 Kad›n Ö¤retmenler
-Oran: 1:16 (Erkek Ö¤retmenin Erkek Ö¤retmene Oran›)
-1:6   (Kad›n Ö¤retmenin K›z Ö¤rencilere oran›)
• ÖÖ¤¤rreenncciilleerr
-87%Kuveytliler & 13%Araplar
-49%Erkek Ö¤renciler & 51%K›z ö¤renciler
• OOkkuullllaarr
-Toplam 806 Okul
ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  ggeelliiflfliimmii 11993366//77  ddeenn  22000022//33’’ee

ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinn  GGeelliiflfliimmii 11993366//77  ddeenn  22000022//33’’ee
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OOkkuullllaarr››nn  GGeelliiflfliimmii 11993366//77  ddeenn  22000022//33’’ee

EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmii  11995522//33  (Yeflil renkler yafl›, sar› renkler sa¤da anaokulla-
r›n›, ortada ilkö¤retimi, di¤er renkler ise yukardan afla¤›ya ö¤retmen liseleri-
ni, ticaret liselerini, düz liseleri ve meslek liselerini göstermektedir. En alttaki
beflli den üçü din e¤itiminde iptidai düzeydeki, soldaki ikili ise ortaö¤retim
düzeyindeki okullar› göstermektedir. Ç.N.))

EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmii  11996677  (Sa¤daki ikili anaokullar›n›, yan›ndaki dörtlüler yu-
kar›dan afla¤›ya s›ras›yla ilkö¤retim, dini kolej ve e¤itim enstitülerini, yan›n-
dakiler idadi düzeyinde ayn› bafll›klar›, soldan ikinci sütun yukar›dan afla¤› s›-
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ras›yla ö¤retmen enstitülerini, ticaret liselerini, düz liseleri, meslek okullar›n›
ve dini kolejleri, en soldaki kareler ise Kuveyt üniversitesi ile e¤itim fakülte-
sini göstermektedir. (Ç.N.))

EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmii  11994411––22000011  (En sa¤daki ikili anaokullar›n›, yan›ndaki sü-
tun yukar›dan afla¤›ya s›ras›yla ilkö¤retim okullar›n›, din kolejlerini, e¤itim
kolejlerini ve okuryazarl›k dersliklerini, ortadaki sütun ayn› dallar›n idadi dü-
zeyini [son sat›rdakiler büyülerin d›flar›dan e¤itimini], soldan ikinci sütun ay-
n› dallar›n ortaö¤retim düzeyini, en soldaki sütun ise Kuveyt Üniversitesi ile
uygulama okullar›n› göstermektedir. (Ç.N.))
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22000044--22000055’’tteenn  bbeerrii  EE¤¤iittiimm  SSiisstteemmii

‹‹llkkookkuull

1. S›n›f
2. S›n›f
3. S›n›f
4. S›n›f
5. S›n›f

OOrrttaaookkuull

6. S›n›f
7. S›n›f
8. S›n›f
9. S›n›f

LLiissee

10. S›n›f
11.S›n›f
12. S›n›f
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KKuuvveeyytt’’ttee  EE¤¤iittiimmiinn  GGeeççmmiiflflii

• ‹lk Özel Arap Okulu 1938 y›l›nda kurulan Jaffari Ulusal Okuludur.

• ‹lk Özel Yabanc› okul 1953 y›l›nda kurulan ‹ngiliz okuludur. 

ÖÖzzeell  OOkkuullllaarr››nn  ‹‹ssttaattiissttii¤¤ii  ((22000066//77))

• Yabanc› özel okullar›n say›s› 84

• Özel Arap Okullar›n›n Say›s› 43

KKuuvveeyytt’’ttee  ‹‹ssllaamm  BBiilliimmlleerriinniinn  ÖÖ¤¤rreettiillmmeessii

• Bütün devlet okullar› ve özel okullar (Arap veya yabanc›) ‹slam Bilim-
lerini konu olarak sunmaktad›rlar.

• Konunun müfredat› her tipte ki okulda ayn›d›r

• IS 1 den 12. s›n›fa kadar verilmektedir. 

KKuuvveeyytt’’ttee  ‹‹ssllaamm  BBiilliimmlleerriinniinn  ÖÖ¤¤rreettiillmmeessii

• Haftal›k ders say›s› bütün tipte ki okullarda ayn› olup 5 saattir. T

• ‹slam Bilimleri konu olarak bütün Müslüman çocuklar için almak zo-
runda olduklar› bir derstir (Kuveytli olsunlar veya olmas›nlar) 

• IS Kuran›, hadisleri ve fieriat› içerir. 

‹‹SSLLAAMM  BB‹‹LL‹‹MMLLEERR‹‹  MMÜÜFFRREEDDAATTIINNIINN  AAMMAAÇÇLLAARRII  VVEE  HHEEDDEEFF--
LLEERR‹‹

• Allah’a olan inanc›n gelifltirilmesi ve zenginlefltirilmesi

• ‹nanç temellerinin derinlefltirilmesi ve bunlar›n yanl›fl varsay›mlardan
korunmas›

• Ö¤rencilerin ‹slam Felsefesi ile ayd›nlat›lmas› 

• Ö¤rencilerin karmafl›kl›k ve flüpheden korunmas› 

• ‹nsan ve sosyal iliflkiler konusunda ö¤rencilere daha iyi e¤itim verilmesi

• Ö¤renciler ile Kuran ve Sünnet aras›nda güçlü bir ba¤ oluflturmak 

• Ö¤rencilerin davran›fl biçimlerine yön verecek de¤erleri ö¤renmeleri 

• Düzgün düflüncenin beslenip güçlendirilmesi

• Dini bilincin gelifltirilmesi

• Mevcut hususlar ve de¤ifliklikler ile ilgili olarak ‹slam’›n durumunun
aç›kl›¤a kavuflturulmas› 

• Her zaman ve her yerde ‹slam’›n yasama için bir kaynak oldu¤unun
gösterilmesi

• ‹slam’›n medeni taraf›n›n aç›¤a ç›kart›lmas›
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EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  RREEFFOORRMMLLAARRII,,  OOKKUURRYYAAZZAARR
OORRAANNIINNIINN  YYÜÜKKSSEELLTT‹‹LLMMEESS‹‹  VVEE
KKIIZZLLAARRIINN  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM‹‹::  BBAANNGGLLAADDEEfifi
ÖÖRRNNEE⁄⁄‹‹

DDooçç..  DDrr..  SSeelliinnaa  BBAANNUU
University Laboratory School & College

GGiirriiflfl..

Bangladefl Güney Asya’da – en büyük k›ta Asya’n›n güney k›sm›nda yer
almaktad›r. Bu ülke 20041’N enlem ve 26038’N enlem aras›nda ve 8800’E
boylam ve 92041’E boylam aras›nda bulunmaktad›r. Bangladefl’in alan›
147.570 km2’dir. Ve nüfusu yaklafl›k 130 milyondur. Bangladefl dünyan›n en
büyük deltalar›ndan biridir. Güney Asya’da yüksek yo¤unluklu nüfuslu ve dü-
flük gelirli bir ülkedir. Ülkenin e¤itim durumu k›zlar ve kad›nlar aras›nda dü-
flük kay›t ve düflük okula devaml›l›k ile ön plana ç›kmaktad›r. Bangladefl’in
okur-yazarl›k oran› 1989 y›l›nda erkekler için yüzde 47ile karfl›laflt›r›l›nca ka-
d›nlar için yaln›zca yüzde 22 idi. 1990 y›l›nda orta ö¤retim okullar›nda k›zla-
r›n kayd› erkeklerinkinin yar›s› idi ve k›zlar›n ayr›lma oran› yüzde 65,9 idi.
E¤itime devamda özellikle orta ö¤retimde cinsiyet fakl›l›¤› e¤itimin yüksek
maliyeti sebebiyle bu seviyedeydi. Bedava olan ilkö¤retimden farkl› olarak or-
taö¤retim okul ücreti ve ulafl›m, k›rtasiye ve s›nav ücretleri gibi di¤er okul
masraflar›n›,  gerektirmekteydi. Birincil rolleri evlilik ve üreme olan k›z ço-
cuklar› borç olarak düflünülmektedir, böyle yat›r›mlar nafile olarak görülmek-
tedir. K›zlar aras›ndaki düflük okur-yazarl›k oran›, üretim faaliyetlerine kat›l-
ma flanslar›n› s›n›rlanmas› ile birlikte genifl genel kültür, sosyal geliflme, gelifl-
mifl sa¤l›k, beslenme ve do¤urganl›k elde etmek için f›rsatlara engel olmaktay-
d›.

Bangladefl hükümeti ve toplumu e¤itimli bir nüfusun önemini anlamak-
tad›rlar. Bu flekilde son on y›lda ulusun insanlar›n› e¤itmek için birçok proje
üstlenilmifltir. Fakat birçok geliflmekte olan ülkeye benzer olarak kad›n›n e¤i-
timi Bangladefl’te daha yüksek orta ö¤retimdeki erkeklerinki ile karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda çok geride kalmaktad›r.
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‹lk ve ortaö¤retim seviyelerindeki bugünkü okul kay›t oranlar›, k›zlar›n
durumunun hafifçe daha iyi olmas›yla birlikte neredeyse eflittir. Bununla bir-
likte bu oran bir sonraki sayfadaki tabloda gösterildi¤i gibi orta ö¤retim oku-
lu (11 ve 12. s›n›flar) ve üniversite seviyelerinde k›z ö¤renciler için dramatik
bir flekilde düflmektedir:

Neden k›zlar yüksek ö¤retim basamaklar›nda geride kal›yorlar? Bunun
birçok sebebi var fakat biz iki önemli sebep bulduk, bir tanesi özellikle Bang-
ladefl’te k›rsal alanlar ba¤lam›nda. Birinci neden sosyoekonomik nedendir. S›-
n›rl› gelire sahip ebeveynler çocuklar›n›n e¤itim masraflar›n› karfl›layam›yor-
lar. K›z çocuklar›n e¤itimine para harcamak iyi bir yat›r›m olarak de¤erlendi-
rilmiyor. Genel fikir, e¤er erkek çocuk e¤itim al›rsa, ebeveynler yaflland›¤›n-
da onlar› destekleyebilir. Fakat k›z çocuk evlenmekte ve aileyi terk etmekte-
dir. ‹kinci neden birinci nedene ba¤l›, k›z çocuk için koca bulmak ebeveynle-
ri sorumluluklar›ndan kurtaracakt›r ve onlara k›z çocu¤un gelece¤inin güven-
cesini vermektedir. Birçok durumda k›zlar kendi bafllar›na yüksek ö¤retime
güçleri yetmiyor.

Bununla birlikte, cinsiyetler aras›ndaki aç›kl›¤›n düflürülmesi için hükü-
metin ve sivil toplum örgütlerinin en son taahhüdü iyi flekilde ifllemektedir.
Zorunlu ilkö¤retim, onuncu s›n›fa kadar k›zlar için ücretsiz e¤itim, k›zlar için
burslar, e¤itim karfl›l›¤› yiyecek, toplam okur-yazarl›k hareketi ve ülke çap›n-
da entegre e¤itim, e¤itim sektöründeki hükümetin ana programlar›ndan baz›-
lar›d›r.

Ülkedeki kad›n e¤itimini ilerletmek için Bangladefl hükümeti kad›n okur-
yazarl›k oran›n› dördüncü befl y›ll›k planda (1990–1995) yüzde 16’dan yüzde
25’e ç›karma hedefini koymufltur. Bu plan›n bir parças› olarak 1980’li y›llar›n
bafl›nda bu yönde baz› inisiyatifler al›nm›flt›r. Kad›n E¤itim Bursu program›
(1982–1992), e¤itim masraflar›n› karfl›lamak için ortaö¤retimdeki k›zlara pa-
rasal teflvik olarak burs sa¤lamay› ve bu flekilde k›zlar›n kayd›n›n art›r›lmas›-
n› baflar›yla test etmifltir. 1990 y›l›ndaki Genel Ö¤retim Projesi s›ras›nda burs
program›n›n geniflletilmesi önerildi ve ayn› zamanda orta ö¤retimdeki k›zlar›n
devaml›l›¤›n› k›s›tlayan di¤er konular›n baz›lar› konufluldu. Bu konular kad›n
e¤itimi üzerinde düflük kamu bilinci, okullardaki yetersiz altyap› tesisleri, rol
model olacak kad›n ö¤retmenlerin azl›¤›n› vs. kapsamaktad›r. Bu, Kad›n Or-
taö¤retim Okulu Yard›m Projesinin 1993 y›l› ortas›nda Bangladefl hükümeti
taraf›ndan bafllat›lmas›na götürdü. Bu proje Uluslararas› Kalk›nma Ajans›
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(IDA) taraf›ndan desteklendi. Ayr›nt›lar› ‹lk ve Ortaö¤retim Müdahalelerinde
verilecektir.

‹‹llkköö¤¤rreettiimm  SSeennaarryyoossuu

1971 y›l›ndaki ba¤›ms›zl›¤›n ard›ndan Bangladefl’teki okur-yazarl›k ora-
n› (15 yafl üzerindeki nüfus) yaln›zca yüzde 17,6 idi, 1981 y›l›nda bu yüzde
29,2 oldu,  1990 y›l›nda yüzde 35,3 oldu. 2001 say›m›na göre okur-yazarl›k
oran› yüzde 48 olarak tahmin edildi; erkeler yüzde 54 ve kad›nlar yüzde 41.
Bangladefl için UN 2003 bilgilerine göre okur-yazar erkeklerin kad›nlara ora-
n› 100:62 (yafl grubu 15+) idi.

1971 y›l›nda ilkö¤retim okullar›n›n say›s› 29.000 idi. Bangladefl’in orta-
ya ç›k›fl›ndan sonra ilkö¤retimdeki büyüme çok h›zl›yd›, 1972–76 aras›nda
y›ll›k büyüme yüzde 7,7 idi. daha sonra büyüme oran› yavafllad›, 2000–2003
aras›nda yüzde 4,1 idi. ‹lkö¤retimdeki kay›t art›fl› okullardaki art›fltan çok da-
ha h›zl›yd›. Kay›t oran› 1990’larda sürekli olarak artt› fakat son y›llarda yavafl-
lad›; bu, okul ça¤› nüfusunun düflmesi sebebiyledir. K›zlar›n kayd›ndaki büyü-
me harikuladeydi ve erkelerin kayd›ndaki art›fl› geride b›rakt›. ‹lkö¤retim se-
viyesindeki okul, ö¤retmen ve ö¤rencilerin mevcut senaryo say›lar› afla¤›daki
tabloda verilmifltir.

TTaabblloo:: ‹lkö¤retim Kurumlar›n›n, Ö¤retmenlerin ve 2005-Kay›tlar›n›n
Say›s›.

OOrrttaaöö¤¤rreettiimm  SSeennaarryyoossuu

Bangladefl’te ortaö¤retim 6–10 aras›ndaki s›n›flara denk gelir. 6–8 aras›n-
daki s›n›flara sahip olan okullar Ortaokul olarak adland›r›l›rken 6–10 aras›n-
daki s›n›flara sahip okullar Lise olarak adland›r›l›rlar. Ara s›ra liselere eklenen
11–12 aras›ndaki s›n›flara sahip okullar Yüksek Ortaö¤retim Okulu veya Ara
Kolejler olarak adland›r›l›rlar.

OOkkuullllaarr..  Son iki on y›lda ortaö¤retim okullar›n›n h›zl› bir art›fl› gerçek-
leflti. 1985 y›l›nda okul say›s› 9.444 idi (185 Devlet okulu dâhil); 2005 y›l›n-
da okul say›s› 17.863’e yükseldi (317 Devlet Okulu ve 4,322 Ortaokul dâhil).
Yüzde 89,15’lik art›fl. Okullar›n 2%’den daha az› devlet taraf›ndan idare edil-
mektedir. 
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KKaayy››tt.. Okul say›s›ndaki yukar›daki art›fl kay›tlardaki denk bir art›fl tara-
f›ndan izlendi. 1985 y›l›nda okul kay›tlar›nda k›zlar erkeklerin arkas›nda idi-
ler; 2002 y›l›nda durum tersine döndü.  K›zlar flu anda toplam kay›tlar›n
53,42%’sini oluflturmaktad›rlar. ‹lkö¤retim kay›tlar›ndaki bu belirgin art›fl ve
bunun muhafazas› ve ücretsiz e¤itime geçifl ve ortaö¤retim seviyesinde k›zlar
için burslar›n sonucu olarak ortaö¤retim seviyesindeki brüt kay›t oran› (GER)
1997 y›l›nda, 36.67%’den 2002 y›l›nda 44.69%’a yükselmifltir, k›zlar için
GER flu anda erkelerinkini aflm›flt›r, 1997 y›l›nda bu durum tersineydi. 

ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerr.. Son iki on y›l süresince ortaö¤retim ö¤retmenlerinin say›-
s›ndaki art›fl çok harikuladeydi (1985 y›l›nda 92.000’den 2002 y›l›nda
186.000’e ve 2005 y›l›nda 232.929’e). Kad›n ö¤retmenlerin oran› 1985 y›l›n-
da %10,07’den 2002 y›l›nda %16,74’e yükseldi ve 2005 y›l›nda 11,59’e geri-
ledi. 2002 y›l›ndaki ö¤retmen-ö¤renci oran› 1:44, 1985 y›l›nda 1:28 idi. 2005
y›l›nda bu 1:32 idi.

MMeeddrreessee  EE¤¤iittiimm  SSeennaarryyoossuu

Ortaö¤retimde k›zlar›n kay›t say›lar›ndaki art›fla paralel olarak, Dakhil
(ortaö¤retim) ve Âlim (yüksek ortaö¤retim) seviyelerindeki k›zlar için burs te-
darikinin sonucu olarak medreselerdeki k›z kay›tlar›nda da belirgin bir art›fl ol-
du.  Dakhil seviyesindeki k›zlar›n kay›tlar› 1993 y›l›nda %26,25’ten 2002 y›-
l›nda 51,1’e yükseldi, 2005 y›l›nda bu %49idi. Ayn› süre içersinde Âlim’de
k›zlar›n kayd› %8,99’dan %26,22’ye ve daha sonra %32,66’ya yükseldi.

‹‹llkk  vvee  OOrrttaaöö¤¤rreettiimmee  MMüüddaahhaallee

Kamu sektöründe ilk ve ortaö¤retimdeki en önemli devam eden gelifltir-
me faaliyetleri ‹kinci ‹lkö¤retim Gelifltirme Program› (PEDP II), Okul D›fl›
Çocuklara Eriflme Projesi (ROSC), Ortaö¤retim Sektörü Gelifltirme Projesi
(SESIP) ve Ortaö¤retimde Ö¤retmen Kalite Art›r›m› Projesini (TQI-SEPP)
kapsamaktad›r. ‹lk ve ortaö¤retim seviyelerindeki ö¤renciler için burs projele-
ri. 

Sivil toplum örgütleri taraf›ndan yap›lan müdahaleler, BRAC’›n okul ön-
cesi, ilkö¤retim, ilkö¤retim sonras› ve devam eden e¤itim projesi ve küçük si-
vil toplum örgütleriyle iflbirli¤i için E¤itim Destek Program›’d›r.

KKaammuu  SSeekkttöörrüü  MMüüddaahhaalleelleerrii

‹‹kkiinnccii  ‹‹llkköö¤¤rreettiimm  GGeelliiflflttiirrmmee  PPrrooggrraamm››  ((PPEEDDPP IIII))

‹kinci ‹lkö¤retim Gelifltirme Program› (PEDP-II olarak bilinmektedir)
PEDP I’in devam› olarak Bangladefl’te uygun çocuklar için kaliteli ilkö¤reti-
me eriflimi geniflletmek amac›yla bafllat›ld›.

PEDP-II Program karakteristikleri, makro planda s›raland›¤› gibi flunlar-
d›r.
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1. ‹lkö¤retimde kalite ve eriflimin her ikisinin üzerine odaklanma

2. Bütün çocuklar›n ilkö¤retim okullar›ndaki temel seviye girifllerine olan
haklar›n› güvence alt›na almak için önemli ilkö¤retim okul kalite seviyelerinin
bir garantisi (PSQL).

3. Çocu¤un okula eriflimi, devam etmesi ve baflar›l› olmas› için gerekli-
likler bak›m›ndan anahtar müdahaleleri tan›mlayan çocuk merkezli bir yakla-
fl›m.

4. Kaynaklar›n niceli¤i ve kalitesinin her ikisini de gelifltirmeye konsan-
tre olan okul seviyesi ve okul odakl› müdahaleler.

OOkkuull  DD››flfl››  ÇÇooccuukkllaarraa  EErriiflflmmee  ((RROOSSCC))

Okul D›fl› Çocuklara Eriflme Projesi (ROSC) çok say›daki okul d›fl› çocu-
¤unun ihtiyaçlar›na hitap etmek için PEDP II’ye ek olarak gelifltirildi. Dünya
Bankas› taraf›ndan ve SDC ba¤›fllar› ile fonlanmaktad›r. PEDP II yaln›zca for-
mel sisteme odakland›¤›ndan, formel e¤itim okullar› taraf›ndan hitap edilme-
yen, yoksulluk ve di¤er nedenlerden dolay› formel e¤itime eriflimden yoksun
kalm›fl okul d›fl› çocuklar›n› da kapsamas›na çok az veya hiç flans yoktur. Si-
vil toplum örgütleri taraf›ndan sunulan formel olmayan ilkö¤retim tedarikleri
ilkö¤retime kat›lan çocuklar›n yüzde 7 ile 8’ine hizmet etmektedir. ROSC pro-
jesi, yaln›zca sivil toplum örgütleri taraf›ndan desteklendi¤i sürece, formel
e¤itime tamamlay›c› olarak, formel olmayan yaklafl›mlar›n gereklili¤i ve mefl-
rulu¤unun hükümet taraf›ndan tan›nd›¤›n› ifade etmektedir.

Anahtar performans göstergeleri afla¤›dakiler içermektedir.

1. Okul d›fl› çocuklar›n say›s› yaklafl›k 0,5 milyon afla¤› düflürüldü;

2. Yüzde 65’inden az olmamak üzere ö¤renciler Bangla dili ve matema-
tikteki ö¤retmen de¤erlendirmelerine dayanan beklenen yetkinlik seviyesine
ulaflmaktad›rlar;

3. Ortalama y›ll›k ö¤renci devaml›l›k oran› yüzde 75’ten az de¤ildir.

4. Ö¤renci s›n›f bitirme oran› yüzde 80’den az de¤ildir.

5. Ortalama ö¤retmen devaml›l›k oran› yüzde 90’dan az de¤ildir.

6. Devlet ve sivil toplum örgütleri okullar›na ö¤renci geçifl oran› (3. s›n›f-
tan) dördüncü s›n›fa yüzde 80’den az de¤il veya (5. s›n›ftan) 6. s›n›fa yüzde
70’den az de¤il.

OOrrttaaöö¤¤rreettiimm  SSeekkttöörrüü  GGeelliiflflttiirrmmee  PPrroojjeessii  ((SSEESSIIPP))

SESIP, ADB (Asya Kalk›nma Bankas›) taraf›ndan desteklenen Bangladefl
E¤itim Bakanl›¤›n›n uzun dönemli bir alt sektör gelifltirme projesidir. Bu, ilk
aflamas›ndad›r (2001–2006) ve ikinci aflaman›n kesinti olmaks›z›n takip etme-
si beklenmektedir. Proje, ö¤rencilerin onuncu s›n›ftan bafllayarak fen bilimle-

EE¤¤iittiimm  RReeffoorrmmllaarr››,,  OOkkuurryyaazzaarr  OOrraann››nn››nn  YYüükksseellttiillmmeessii 327



ri, sosyal bilimler, ticari ve meslek e¤itimini izlemesini elimine ederek, IX ve
X. s›n›flar için tek bir izleme müfredat› sunmas› sebebiyle olumsuz kamuoyu
dikkati toplam›flt›r.

OOrrttaaöö¤¤rreettiimmddee  ÖÖ¤¤rreettiimm  KKaalliitteessii  AArrtt››rrmmaa  PPrroojjeessii  ((TTQQIISSEEPP))
Orta ve Yüksek Ö¤retim Müdürlü¤ü (DSHE), ö¤retim kalitesini art›rarak

Bangladefl’teki ortaö¤retimi gelifltirmek için, Ortaö¤retimde Ö¤retim Kalitesi
Art›rma Projesini (TQI-SEP) hayata geçirdi. Proje, ADB ve CIDA taraf›ndan
desteklenmektedir. Projenin amac›, devlet ve sivil toplum örgütleri ortaö¤re-
tim okullar›ndaki 6–10 aras› s›n›flar›n bütün uygun ö¤retmenlerine devaml›
mesleki gelifltirme de dâhil olmak üzere iyi kalitede bafllang›çta ve hizmet s›-
ras›nda ö¤retmen e¤itimi sa¤lamakt›r.

TTQQII--SSEEPP,,  flfluu  bbiilleeflfleennlleerr  vvaass››ttaass››yyllaa  bbuu  hheeddeefflleerrii  yyaakkaallaammaakk  iiççiinn  ggaayyrreett
ggöösstteerrmmeekktteeddiirr

• Organizasyonel ve kapasite gelifltirmesi ile ö¤retim kalitesini art›rmak.
• Ö¤retmen e¤itimi tesislerinin gelifltirilmesi.
• Hizmet öncesi ve hizmet s›ras›nda ö¤retmen e¤itiminin güçlendirilmesi.
• Adaletli eriflimi ve toplum kat›l›m›n› gelifltirmek.
‹‹llkköö¤¤rreettiimm  BBuurrss  PPrrooggrraamm››  ((PPEESS))
1990 ‹lkö¤retim (Zorunlu) Yasas›ndan bu yana Bangladefl Hükümeti, il-

kö¤retimde yoksullu¤un olumsuz etkisine karfl› baz› önlemler ald›. Bunlar,
resmi okul harçlar›n›n ortadan kald›r›lmas›, ders kitaplar›n›n ücretsiz tedariki
ve korunmas›z çocuklar›n kat›l›m›n› cesaretlendirmek için teflvikleri kapsa-
maktad›r (Tietjen 2003). Teflvik önlemleri aras›nda E¤itime Karfl›l›k Yiyecek
Program› (FFE) 1993 y›l›nda çok yoksul ve topraks›z ailelerin çocuklar›n›n
kay›t, devaml›l›k ve ilerleme oranlar›n› art›rmak için bafllat›ld›. Program, k›r-
sal alandaki ailelere ayl›k ücretsiz pirinç veya bu¤day tahsisat›n› sa¤lad›. E¤er
onlar›n çocuklar› ilkö¤retime kaydolurlarsa ve yüzde 85 devaml›l›k oran› sa¤-
larlarsa. Nihai olarak, program çocuklar›n yüzde 27’sini kapsad› fakat k›smen
g›da ürünlerinin yüksek fiyat› ve da¤›t›mdaki zor lojistik nedeniyle Haziran
2002 tarihinde kesildi.

PES flunlar için tasarland›:
1. Yoksul ailelerin ilkokul ça¤›ndaki çocuklar› aras›nda kay›t oran›n› ar-

t›rmak;
2. ‹lkokul ö¤rencilerinin devaml›l›k oran›n› art›rmak;
3. ‹lkokul ö¤rencilerinin okulu b›rakma oranlar›n› düflürmek;
4. ‹lkokul ö¤rencilerinin dönem bitirme oranlar›n› art›rmak;
5. ‹lkö¤retimin kalitesini art›rmak;

6. ‹lkokul ça¤›ndaki çocuklara mali yard›m tedarikinde adaleti temin et-
mek ve 

7. Yoksullu¤u azaltmak.
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Haziran 1994 tarihinde Bangladefl Hükümeti, k›rsal kesimdeki k›zlar›n
ortaö¤retime kat›l›mlar›n› art›rmak için ülke çap›nda bir burs program› bafllat-
t›. Burs program› E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan dört farkl› sektörel proje ile yü-
rütüldü.

1. Hükümet, Kad›n Ortaö¤retim Projesini (FSSP) 270+19 (yaln›zca Med-
rese) Upazila’da (ilçede) finanse etti.

2. Dünya Bankas› (IDA) Kad›n Ortaö¤retim Okulu Yard›m Program›n›
(FSSAP) 119 Upazila’da (ilçede) finanse etti;

3. Asya Kalk›nma Bankas› (ADB), Ortaö¤retim Sektörü Gelifltirme Pro-
jesini  (SESIP) 53 dezavantajl› Upazila’da (ilçede) destekledi ve 

4. NORAD, Kad›n Ortaö¤retim Burs Projesini (FESP) 19 Upazila’da (il-
çede) destekledi. (GoB, 2006)

Program›n dört bilefleni de ayn› amac› paylaflmaktad›r, 6–10 aras›ndaki
s›n›flarda k›zlar›n kay›tlar›n› art›rmak: SSC s›navlar›n› geçmede onlara yar-
d›mc› olmak böylece ilkokul ö¤retmeni, tar›msal yay›n acenteleri, sa¤l›k ve ai-
le planlamas› çal›flanlar›, sivil toplum örgütleri saha çal›flanlar› vs olarak ifl için
kalifiye olmalar›n› sa¤lamak. Onlar› okluda tutmak ve böylece erken evlilik-
leri engellemek (Go, 2006).

BBaaflflaarr››

Burs program›, k›zlar›n ilkö¤retimden ortaö¤retime geçifllerini cesaret-
lendirme konusunda flüphesiz baflar›l› oldu ve hem ilkö¤retim hem de ortaö¤-
retim seviyelerinde k›zlar›n kay›tlar›ndaki ilerlemelerde önemli bir faktör ol-
du. Son y›llarda araflt›rmalar, ortaö¤retim okullar›na ve Dakhil medreselerine
kay›tl› k›rsal kesim k›zlar›n›n ortalama yüzde 54’ü bursludur (Ahmed et al.
2006). Ayr›ca k›zlara kendi banka hesaplar› yoluyla yap›lan direk ödemeler
ataerkil kamu alan›nda bir yetkilendirme tecrübesi olarak görülmektedir. 

Program, artan k›z kay›tlar›na katk› yapm›fl olmas›na ra¤men bursun do¤-
rudan masraflar›n yaln›zca bir k›sm›n› karfl›lad›¤› tart›fl›lmaktad›r. Sonuç ola-
rak en yoksul k›zlar›n muhtemelen kas›t olmaks›z›n d›flar›da kalmalar› duru-
mu mevcuttur, çünkü burs miktar› bir k›z›n okula gönderilme masraflar›n›n ta-
mam›n› karfl›lamak için çok düflüktür (Mahmud. S. 2003,7). Burs program›, az
hizmet alan alanlardaki e¤itim kurumlar›ndaki düflük özel yat›r›m nedeniyle
bu alanlardaki k›zlara ulaflmakta da baflar›s›z olmaktad›r.

KKaadd››nn  BBuurrss  PPrrooggrraamm››nn››nn  aayyrr››nntt››llaarr››  aaflflaa¤¤››ddaa  vveerriillmmeekktteeddiirr::

KKaadd››nn  BBuurrss  PPrrooggrraamm››

Bangladefl’te kad›n e¤itiminin statüsü çok düflüktür. Düflük kad›n okur-
yazar oran›, ülkenin sürdürülebilir ekonomik kalk›nmas›n› baflarmak için pek
uygun de¤ildir. 1990’l› y›llar boyunca k›z ve erkekler aras›ndaki eriflim fark›
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ortaö¤retimde belirgindi. 1990 y›l›nda ortaö¤retim okullar›na kay›tl› ö¤renci-
lerin yaln›zca üçte biri (33,9%) k›zlard›. Ortaö¤retimi tamamlayan k›zlar›n sa-
y›s› erkeklerin say›s›n›n yar›s›ndan azd›. K›zlar›n erken evlenmeleri nedeniy-
le nüfus art›fl oran› çok yüksekti.

Bangladefl Hükümeti, kad›nlar›n bütünüyle güçlendirilmesi üzerine Dör-
düncü Befl Y›ll›k Planda (FFYP) özel önem verdi. Durumu gelifltirme bak›-
m›ndan Hükümet, kad›n okur-yazarl›k oran›n› yükseltmek ve kad›nlar›n ülke
yaflam›n›n bütün alanlar›na art›r›lm›fl kat›l›m›n› temin etmek için, özellikle ka-
lifiye kad›nlar› ilk ve orta ö¤retim ö¤retmenleri, sa¤l›k ve aile planlamas› ça-
l›flanlar›, tar›msal yay›n acenteleri, özel sektör çal›flanlar› olarak yerlefltirme
yoluyla ve onlar› serbest mesleklere ba¤lamak için özel olarak dikkat etti.

Mevcut insan kaynaklar›na ba¤l› olarak, ortaö¤retim okullar›nda ve med-
reselerde k›zlar›n kay›tlar›n› art›rmak için kalite art›r›m›na önem vererek ve
okul terklerini azaltarak, baz› önemli tedbirler Hükümet taraf›ndan al›nm›flt›r.
Nihayet, e¤itimli insan oran› artacakt›r ve kalitenin artmas›yla ekonomik ve
sosyal geliflmedeki kad›n kat›l›m›, erkeklerle bafla bafl olacakt›r.

1990 y›llar›nda 6–10 s›n›flar› aras›ndaki k›zlara burs sa¤layan dört kad›n
burs projesinin Bangladefl Hükümeti taraf›ndan bafllat›lmas›, do¤ru yönde ye-
rinde bir ad›md›. Bu projelerin baflar›s› Hükümeti yüksek ö¤renim k›zlar› için
2002 y›l›nda bir burs projesi bafllatmaya sevk etti.

PP rrooggrraamm››nn  ssppeessiiffiikk  aammaaççllaarr››  

a) VII-XII s›n›flar›ndaki k›z kay›tlar›n›n say›s›n› art›rmak;

b) onlara HSC s›navlar›n› geçmede yard›mc› olmak, böylece ilk ve orta-
ö¤retim okullar› ö¤retmenleri, tar›msal yay›n acenteleri, sa¤l›k ve aile planla-
mas› çal›flanlar› ve sivil toplum örgütleri saha çal›flanlar› vs olarak ifl için ka-
lifiye hak ve gelirler;

c) onlar› çal›flmalar içinde tutmak ve erken evlilikten al›koymak ve 

d) yüksek ö¤retimden yararlanmalar›na imkân tan›mak.
KKaadd››nn  OOrrttaaöö¤¤rreettiimm  BBuurrss  PPrroojjeessii  ((FFEESSPP))

K›zlar›n güçlendirilmesi amaçl› projelerin tarihini izlemek önemlidir.
1980’li y›llar›n bafl›nda 1 Upzila’da (ilçede) USAID yard›m›yla bir deneysel
program olarak bafllat›ld›. Program›n ana hedefi k›zlara burs sa¤layarak onla-
r›n ortaö¤retime kat›l›m›n› art›rmakt›. Daha sonra, Kad›n Ortaö¤retim Burs
Program›n›n (FESP) sürdürülmesi amac› için bir alt proje olarak genel e¤itim
projesine dâhil edildi.  Temmuz 1992 tarihinden Aral›k 1996 tarihine kadar
proje USAID yerine NORAD taraf›ndan finanse edildi ve seçilen 7 Upazila’da
(ilçede) uyguland›. Projenin baflar›s›ndan esinlenilerek, Ocak 1997 tarihinden
itibaren 2. aflamas›nda FESP 19 Upazila’ya geniflletildi. Projenin 3. aflamas›
Ocak 2004 tarihinde ifllemeye bafllad› ve Aral›k 2006 tarihine kadar sürdü. 
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fiu anda, FESP 10 bölgeye yay›lm›fl 19 Upazila’n›n 872 okulunda 62,863
k›za burs vermektedir. Bu proje yaln›zca dahil olan Upazila’lar›n ortaö¤retim
kurumlar›na burs vermektedir. Bu Upazila’lar›n Medrese k›zlar›na burslar,
Kad›n Ortaö¤retim Burs Projesi (FSSP) taraf›ndan fonlanmakta, Bangladefl
Hükümeti taraf›ndan verilmektedir.

FFEESSPP’’nniinn  hheeddeefflleerrii  flfluunnllaarrdd››rr::

i) K›zlar›n kay›tlar›n› art›rmak ve onlar› ortaö¤retimde tutmak ve böyle-
ce kad›n e¤itimini ilerletmek için kad›n ö¤rencilere burs sa¤lamak;

ii) Kad›nlar›n toplum içindeki statülerini gelifltirmek ve kad›n ile erkek
aras›ndaki fark› azaltmak;

iii) iii) Bangladefl’in ekonomik ve sosyal hayat›na kat›lmaya elveriflli e¤i-
timli kad›nlar›n say›s›n› art›rmak; 

iv) 18 yafl›na eriflene kadar evlenmekten al›koymak için burs al›c› grubu
izleyerek nüfus art›fl›n› düflürmek.

KKaadd››nn  OOrrttaaöö¤¤rreettiimm  OOkkuulluu  YYaarrdd››mm  PPrroojjeessii  ((FFSSSSAAPP))

Daha önce söz edilen befl burs projesi aras›nda Kad›n Ortaö¤retim Oku-
lu Yard›m Projesi (FSSAP), farkl› fakat karfl›l›kl› olarak iliflkili bileflenlere sa-
hip en kapsaml›s› olarak durmaktad›r. Projenin ilk aflamas› Ocak 1993 tarihin-
den Haziran 2001 tarihine kadar sürdü ve ikinci aflama Temmuz 2001 tarihin-
de afllad› ve Haziran 2006 tarihinde sona erdi.

FASSAP II, 62 bölgenin 119 Upazila’s›ndaki toplam 4233 ortaö¤retim
okulunu ve 2151 medreseyi kapsamaktad›r. 

FSSAP alt›nda burs alan k›zlar›n say›s› 1998 y›l›nda 805,607’den 2003
y›l›nda 1154,140’e yükselmifltir (Kaynak: FSSAP II: Final Mid-Term Review
Report. FY 2001 to FY 2003-2004, September 2004).

FFSSSSAAPP IIII’’nniinn  aammaaççllaarr››  flfluunnllaarrdd››rr::

i) K›zlar›n e¤itimini geniflletmek hedefiyle sürekli mali yard›m yoluyla
k›zlar›n ortaö¤retim okul kay›tlar›n› art›rmak.

ii) Ortaö¤retimde kalite art›r›m› için ö¤retmen e¤itimini organize etmek;

iii) K›zlar›n e¤itimi için yo¤un kamuoyu bilinci yaratmak ve bunun içi
sosyal kabul elde etmek;

iv) Eriflilemeyen ve dezavantajl› bölgelerde k›zlar›n e¤itimi için özel te-
sisler terdik etmek;

vv)) YYüükksseellttiillmmiiflfl  ttoopplluumm  kkaatt››ll››mm››  iillee  ssuu  tteeddaarriikkii  vvee  ssaa¤¤ll››kk  tteessiisslleerrii  tteemmiinn
eeddeerreekk  kk››zzllaarr iiççiinn  kkuurruummllaarr››nn  ççeevvrreessiinnii  ggüüvveennllii,,  ssaa¤¤ll››kkll››  vvee  ççeekkiiccii  kk››llmmaakk..

vi) Projenin de¤iflik programlar›n›n düzgün bir flekilde uygulanmas› için
e¤itim sa¤lama yoluyla proje insan gücünün verimlili¤ini art›rmak;
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vii) Upazila’daki ortaö¤retim seviyesi için etkili yönetim sistemi gelifltir-
mek;  

viii) Hepsinden önemlisi, kad›n›n güçlendirilmesine yard›m etmek.
KKaadd››nn  OOrrttaaöö¤¤rreettiimm  BBuurrss  PPrroojjeessii  ((FFSSSSPP))

Dört kad›n ortaö¤retim burs projesi içinden Kad›n Ortaö¤retim Burs Pro-
jesi (FSSP) tamamen Bangladefl Hükümeti taraf›ndan desteklenmektedir. Pro-
je, hem ortaö¤retim hem de medresenin 6–10 aras›ndaki s›n›flardaki k›zlar
için burs sa¤lamaktad›r. Proje, 57 bölgedeki (FESP projesinin 19 Upazila’s›-
n›n medreseleri dâhil) toplam 289 Upazila’y› kapsamaktad›r.  2004 y›l›nda
proje toplam 15,064 kurumu (ortaö¤retim okullar›; 9.587; medreseler; 5,477)
kaps›yordu. Toplam kay›t 46,08.389 idi (erkekler; 20.36.314; k›zlar
25,72,075). Toplam k›zlar aras›nda burs için uygun k›zlar›n say›s›n›n toplam
k›zlar›n 49%’u oldu¤u rapor edildi. 

PP rroojjeenniinn  ssppeessiiffiikk  hheeddeefflleerrii  flfluunnllaarrdd››rr::

i) ortaö¤retim basama¤›nda kad›n ö¤rencilerin say›s›n› art›rmak ve orada
tutmak böylece kad›n e¤itimini ilerletmek.

ii) ya SSC s›nav›n›n tamamlanmas›na ya da 18 yafl›na eriflilmesine kadar
burs al›c› grubu evlilikten uzak tutmak için onlar› motive ederek nüfus art›fl›-
n› düflürmek.

iii) kad›n›n sosyoekonomik kalk›nma faaliyetlerine kat›l›m›n› art›rmak;
iv) yoksullu¤u azaltmak için kad›n›n serbest meslek ifllerini art›rmak.
v) toplumda kad›n›n statüsünün gelifltirilmesine yard›m etmek.
YYüükksseekk  OOrrttaaöö¤¤rreettiimm  KKaadd››nn  BBuurrss  PPrroojjeessii  ((HHSSFFSSDD))  
Yukar›da söz edilen 4 kad›n ortaö¤retim projesinden kazan›lan tecrübe

kullan›larak Bangladefl Hükümeti Ocak 2001 tarihinden Haziran 2001 tarihi-
ne kadar yüksek ortaö¤retim basama¤›nda (XI-XII. s›n›flar) bir pilot kad›n
burs projesi bafllatt›. Projenin 2. aflamas› Temmuz 2002 tarihinde bafllad› ve
Haziran 2005 tarihinde sona erdi. HSFSP’yi tasarlanmas›na üç önemli faktör
büyük katk›da bulundu. Bunlar, 1) Zorunlu ‹lkö¤retimin bafllat›lmas› 2) Kad›n
Ortaö¤retim Burs Projesi ve 3) yüksek ö¤retimdeki kad›n burslar›ndan yarar-
lanan ortaö¤retim k›zlar›n›n ilgisi.  HSFSP flu anda bütün Bangladefl’te 4 met-
ropolit kenti kapsayarak orta yüksekö¤retim k›zlar›na burs vermektedir. 4564
kurumun k›zlar›na (liseler ve Âlim medreseleri de dâhil) bu proje kapsam›nda
burs verilmektedir. Burs alan k›zlar›n toplam say›s› 2003/2004 y›l›nda
1.04.000’e ç›km›flt›r. 

HHSSFFSSPP’’nniinn  hheeddeefflleerrii  aaflflaa¤¤››ddaa  vveerriillmmiiflflttiirr::

i) art›r›lan k›zlar›n eriflimi ile kat›l›mlar›n›n devam›n› sa¤layarak ve orta
yüksekö¤retim seviyesinde terkleri azaltarak k›zlar›n yüksekö¤retimini genifl-
letmek.
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ii) daha çok k›z› HSC’de ve Âlim seviyelerinde fen okumak için cesaret-
lendirmek;

iii) HSC seviyesinin tamamlanmas›na kadar evlenmeden kalmaya raz›
ederek nüfus art›fl›n› düflürmek.

iv) bu seviyede kazand›klar› yetenekler ile serbest meslek ifllerinde burs
alan k›zlar›n daha baflar›l› olmalar›na imkan sa¤layarak yoksullu¤u azaltma
program› için destek sa¤lamak;

v) cinsiyet eflitli¤ini, kad›n›n güçlenmesini, toplum içinde k›zlar›n sosyal
statülerinin geliflmesini sa¤lamak.

KKaadd››nn  BBuurrss  PPrrooggrraamm››nn››nn  BBaaflflaarr››  vvee  EEttkkiissii

1. ‹lgili taraflar kad›n burs program›na tutarl› ve çok olumlu bir davran›fl
gösterdiler. Onlar›n kan›tlad›¤› burs program›n›n sonucu olarak ana de¤ifliklik-
ler, erken yafllarda evlenmedeki azalma, toplumda kad›n›n itibar›n›n artmas›,
k›zlar için ifl imkânlar›n›n artmas›, erken hamileliklerin azalmas› ve k›zlar›n
özgüvenlerinin artmas›d›r.

2. Programla ilgili bütün taraflar, k›zlar, veliler, ö¤retmenler, baflö¤ret-
menler, SMC yöneticileri ve iyeleri, PTA yöneticileri ve üyeleri, hem burs hem
de ö¤retim program›n›n etkileri ve bunun alt›nda yürütülen bir dizi ek prog-
ramlar hakk›nda çok olumlu görüfller aç›klad›lar.

KK››zzllaarr››nn  KKaayy››ttllaarr››  vvee  DDeevvaammll››ll››kkllaarr››

Kad›n burs program› toplamda, FSSAP dâhil,  Bangladefl’te ortaö¤retim-
de kay›tl› k›zlar›n say›s› üzerinde çok büyük bir etkide bulundu.

1. 2005 y›l›nda, erkelerden daha çok say›daki k›z ortaö¤retim okullar›n-
da kay›tl›yd› ve hemen hemen erkelerin say›s› kadar k›z Alia medreselerinin
ortaö¤retim s›n›flar›nda kay›tl› idi. Bu, genel olarak erkeklerin k›zlara oran›-
n›n çok kuvvetli bir flekilde erkeler lehine olan, geliflmekte olan bir ülke için
ola¤and›fl› bir senaryo.

2. Bangladefl’in uzak k›rsal Upazila’lar›nda çok say›da k›z ortaö¤retime
ve medreselere kay›t oldu.

3. Daha önceden hiçbir ortaö¤retim kurumunun olmad›¤› bölgelerde az
say›da yeni okul ve medrese kuruldu.

4. FASSAP II kurumlar›ndaki k›zlar›n devaml›l›k oran› ülke ortalamas›n-
dan yüksektir – genel olarak 80%’den fazla..

OOrrttaaöö¤¤rreettiimmddeenn  TTeerrkk

1. Proje verileri, bütün s›n›f basamaklar›ndaki k›zlar›n terk oran› ile bir-
likte, özellikle de IX ve X. s›n›flarda, FSSAP II kurumlar›ndan k›zlar›n terk et-
me oranlar›n›n yüksek bir seviyede devam etti¤ini gösteriyor. 

2. Proje verileri, neden FSSAP II kurumlar›ndaki k›zlar›n kad›n burslar›
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için seçilemez duruma geldikleri ile ilgili en yayg›n sebebin, okul s›navlar›n-
daki 45%’lik ortalama notu baflarmalar›nda yetersiz olmalar›n› gösteriyor. Bu-
nunla birlikte baz› k›zlar, 75%devaml›l›k oran› kriterini yerine getirmediler ve
baz›lar› burs için seçilemez duruma geldiler çünkü evlendiler. Evlenme yüzün-
den burs için seçilememe durumu özellikle IX ve X. s›n›flarda gerçekleflti, fa-
kat FSSAP II kurumlar›ndaki VI, VII, VIII. s›n›flardaki baz› k›zlar da evlilik
sebebiyle okulu terk ettiler.

Zaman içinde artan terk oran›, birçok aile için bursun, art›k e¤itim mas-
raflar›n› karfl›lamakta yetersiz oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bu ba¤lamda,
geçim masraf› önemli ölçüde artarken, burs mebla¤›n›n esas olarak 1994 y›-
l›ndan beri art›r›lmad›¤›na dikkat edilmelidir.

KK››zzllaarr››nn  EE¤¤iittiimmiinnee  KKaarrflfl››  TTuuttuumm  

FSSAP II ilgilileri taraf›ndan toplanan araflt›rma verileri, FSSAP kurum-
lar›ndaki birçok k›z›n velisinin, k›zlar›n›n e¤itimini de¤erli bulduklar›n›, onla-
r› çal›flmalar›nda desteklediklerini ve onlar› okulda kalma yönünde cesaretlen-
dirdiklerini göstermektedir.

SSSSCC  KK››zzllaarr››nn  PPeerrffoorrmmaannss››

Proje verisi, FSSAP II okullar›ndaki k›zlar›n sürekli olarak, 2004 hariç,
SSC s›navlar›nda ülke ortalamas›n›n üzerinde geçme notlar› ald›klar›n› göster-
mektedir.
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MMEESSLLEEKK‹‹  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  UUYYGGUULLAAMMAASSII  OOLLAARRAAKK
((‹‹SSTTAANNBBUULL BBÜÜYYÜÜKKfifiEEHH‹‹RR  BBEELLEEDD‹‹YYEESS‹‹
SSAANNAATT  VVEE  MMEESSLLEEKK  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM‹‹  KKUURRSSLLAARRII));;
‹‹SSMMEEKK

MMeehhmmeett  DDOO⁄⁄AANN
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi E¤itim Müdürü

GGiirriiflfl

Yetiflkin e¤itimi; okullardaki örgün e¤itim ve günlük hayat›n içindeki edi-
nimlerden ayr› olarak yetiflkinlere yönelik özel e¤itimlerdir.

Ülkemizde yetiflkin e¤itimi denildi¤inde ilk önce akla halk evleri, akflam
okullar›, olgunlaflt›rma enstitüleri, ç›rakl›k e¤itim merkezleri ve halk e¤itim
merkezleri gibi kurumlar gelmektedir. Ancak son dönemlerde belediyelerin de
bu konuda ciddi çal›flmalar› oldu¤u görülmektedir. 

Belediyelerden beklenen “meslek ve sanat e¤itimi talebi”, toplum bilim-
cilerin tespitlerine göre modern hayat tarz›n›n bir sonucu olarak ortaya ç›km›fl
olup, karfl›lanmad›¤› takdirde bireyin ve toplumun huzurunu tehlikeye atacak
sonuçlara yol açmas› mümkündür. 

Vatandafllara en yak›n yerel yönetim birimi olan belediyelerin, “sosyal
belediyecilik” anlay›fl› çerçevesinde sa¤lad›klar› ücretsiz e¤itim faaliyetleri,
toplumsal, ekonomik ve psikolojik aç›lardan gözle görülür kazan›mlar› olan
baflar›l› bir tablo çizmektedir. 

Bu anlamda ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Sanat ve Meslek E¤itimi
Kurslar› (‹SMEK), belediyelerin ortaya koydu¤u yetiflkin e¤itimi çal›flmalar›-
na güzel bir örnektir. Ülke içinden ve d›fl›ndan pek çok kuruma da model tefl-
kil etmektedir.

11..  EE¤¤iittiimm  KKaavvrraamm››nn››nn  TTaann››mm››

E¤itim; de¤iflen durumlar›n gerektirdi¤i bilgi ve becerileri kiflisel çaba ile
ö¤renebilme ve bunlar› yaflam›n özel durumlar›na uygulayabilme sanat›n›n
kazan›lmas› fleklinde tan›mlanm›flt›r.1 Bir baflka ifade ile e¤itim flöyle tan›mla-
maktad›r: “Olgunlaflmay› ve yaflam yeterliklerini sa¤lamak üzere yafltan ba-
¤›ms›z olarak yap›lan her türlü giriflim e¤itim kapsam›na girer”2
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Di¤er bir ifadeyle e¤itim, insan›n kal›tsal güçlerinin gelifltirilip istenen
özelliklerle yo¤unlaflm›fl bir kiflili¤e kavuflmas› için kullan›lacak en önemli
araçt›r. ‹nsanlara bilgi ve beceri kazand›rman›n ötesinde, e¤itim; toplumun ya-
flamas›n› ve kalk›nmas›n› devam ettirebilecek ölçüde ve nitelikte de¤er üret-
mek, mevcut de¤erlerin da¤›lmas›n› önlemek, yeni ve eski de¤erleri ba¤dafl-
t›rmak sorumlulu¤u tafl›r. Bu de¤erler, ö¤rencilerin davran›fllar›n› ve dilek dü-
zeylerini yine e¤itim yolu ile etkilerler.3

22..  EE¤¤iittiimm  TTüürrlleerrii  VVee  YYeettiiflflkkiinn  EE¤¤iittiimmii

E¤itimciler genel olarak e¤itimi, örgün e¤itim, yayg›n e¤itim ve uzaktan
e¤itim olmak üzere üçe ay›r›rlar. Bilindi¤i gibi örgün e¤itim, belli bir yafl gru-
bunda olan bireylere okul ortam›nda verilen e¤itimdir. Yayg›n e¤itim, örgün
e¤itime hiç gitmemifl, okulunu b›rakmak zorunda kalm›fl veya okulunu bitir-
mifl oldu¤u halde ilgi duydu¤u alanda kendini yetifltirmek isteyen bireylere ih-
tiyaç duyduklar› konu ve zamanlarda, k›sa süreli kurs ve seminerler yolu ile
yap›lan e¤itimdir.4 Uzaktan e¤itim ise, “E¤itimin ya da çal›flman›n uydu, vide-
o, ses, bilgisayar, çoklu ortam teknolojisi ve benzer araçlar ile elektronik ola-
rak uzak bir mekâna ulaflt›r›lmas›d›r.”5 Baflka bir ifadeyle e¤itmen ve ö¤renci-
nin farkl› mekânlarda bulundu¤u bir e¤itim deneyimidir. ‹SMEK yukar›da
sayd›¤›m›z e¤itim türleri içinde yayg›n e¤itim veya daha genel bir ifadeyle,
halk e¤itim modelinin öörrnneekk  bbiirr uuyygguullaammaas›d›r.

Yetiflkin e¤itimi, yetiflkinlerin fiziksel ve psiko-sosyal geliflim özellikle-
rini araflt›ran, onun e¤itimiyle u¤raflan, onunla ilgili metot ve teknikler geliflti-
ren ve prensipler ortaya koyan bir e¤itim uygulamas›d›r. Okullardaki örgün
e¤itim ve günlük hayat›n içindeki edinimlerden ayr› olarak yetiflkinlere yöne-
lik özel e¤itimleri anlatmaktad›r. Ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye önemli
farkl›l›klar gösteren bu e¤itimler, günümüzde büyük bir h›zla yaflanan küresel-
leflme vb. etkiler sebebiyle büyük önem kazanm›flt›r. E¤itim düzeyi ile ekono-
mik refah aras›nda do¤ru orant›l› bir iliflki oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda; ge-
liflen ve de¤iflen dünya koflullar› e¤itimli, güçlü ve nitelikli bireylerin yaflam
alanlar›n› geniflletmifl, bu de¤iflimlere ayak uyduramayan bireyleri ise adeta
ekonomik ve toplumsal sistemin d›fl›na itmifltir. E¤itim, bir toplumsal tabaka-
dan di¤erine geçiflte anahtar vazifesi görmektedir. 

Bu nedenle yetiflkinler; yeni beceriler kazanmak, bir meslek edinmek, ifl
yeri açmak, bofl zamanlar›n› de¤erlendirmek, sosyal yaflamda daha aktif olmak
gibi farkl› pek çok sebepler ile yetiflkin e¤itimi faaliyetlerine gittikçe artan
oranda ilgi göstermektedirler.

Yetiflkin e¤itimi tabiri 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra ilk kez Avru-
pa’da daha sonra da Amerika’da uygulanmaya bafllanm›flt›r. Bu alandaki çal›fl-
malara paralel olarak yaklafl›k son yar›m as›rda yetiflkin hayat› konusunda
önemli derecede teori ve araflt›rma ortaya konmufltur.
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33..  TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  YYeettiiflflkkiinn  EE¤¤iittiimmii  FFaaaalliiyyeettlleerrii

Yetiflkin e¤itimi genel bir ifade ile; yayg›n e¤itim ilkeleri çerçevesinde,
çocukluk yafl›n› aflm›fl kiflilere, sosyal, kültürel, sanatsal, mesleki ve teknik
alanlarda verilen e¤itimdir. Yetiflkin e¤itimi için genelde zorunlu olan ilkö¤re-
timin bitirildi¤i yafl bafllang›ç kabul edilir.

Türkiye’de yetiflkin e¤itimi yasal olarak, Milli E¤itim Bakanl›¤› bünye-
sinde bulunan Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü arac›l›¤› ile koor-
dine edilmektedir. 

Ülkemizde yetiflkin e¤itimi veren e¤itim kurumlar› denildi¤inde ise; Mil-
let Mektepleri, Halkevleri ve Halk Odalar›, Akflam Sanat Okullar›, Halk E¤i-
tim Merkezleri, Olgunlaflma Enstitüleri, Akflam Liseleri, Ç›rakl›k E¤itim Mer-
kezleri’nin yan› s›ra dernekler ve vak›flar gibi sivil toplum kurulufllar›, üniver-
siteler ile belediyelerin kurslar› akla gelmektedir.

44..  EE¤¤iittiimmee  YYeennii  BBiirr YYaakkllaaflfl››mm

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi yayg›n e¤itim uygulamalar›na ‹S-
MEK’ler vas›tas›yla katk›da bulunmay› amaç edinmifltir. Ülkemizde yetiflkin
e¤itimi uygulamalar› flehrin belli merkezlerinde yap›lmaktad›r. Yani çevreden
merkeze bir anlay›fl söz konusudur. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin yürüt-
tü¤ü ‹SMEK’ler ise flehir merkezlerinin yan› s›ra e¤itim hizmetini mahallele-
re kadar yayarak ‹stanbullular›n aya¤›na götürmüfl ve merkezden çevreye do¤-
ru bir e¤itim yaklafl›m› gelifltirmifltir. Bu modelde halk›n talep ve tercihleri ye-
rinde incelenerek de¤erlendirmeler(Alan Araflt›rmalar›) yap›lm›flt›r. Bunun ne-
ticesinde hem ihtiyaç ve taleplere uygun olarak hem de kursiyerlerin bu branfl-
lar aras›ndan tercihini bilinçli bir fleklide yapmas›na katk›da bulunmak üzere
“Branfl Rehberi” kitapç›¤› haz›rlanm›flt›r. Böylece kursiyerler bilinçli olarak
tercih ettikleri branfllarda daha baflar›l› olmufllar, daha kaliteli ürünler üretmifl-
ler ve de¤erli eserler meydana getirmifllerdir.

‹BB’nin ‹SMEK’ler vas›tas›yla böylesine genifl bir hizmet program›n› ‹s-
tanbul halk›na sunmas›, yerel yönetimlerde yeni bir anlay›fl›n ve hizmette s›-
n›rs›zl›¤›n bir yans›mas› olarak de¤erlendirmektedir.6

55..  YYeerreell  YYöönneettiimmlleerr VVee  EE¤¤iittiimm

Belediyeler, yerinden yönetimin en iyi örgütlenmifl, toplumu oluflturan
bireylere en yak›n yerel yönetim birimidir. 

Yerel yönetimlerle ilgili yasalar incelendi¤inde 1930 tarihli yasadan iti-
baren yerel yönetimlere örgün ve yayg›n e¤itimlerle ilgili pek çok sorumluluk
yüklenmesine karfl›n, e¤itim kurumlar›na yerel yönetimlerin yapt›¤› katk›lar
sadece fiziki alanlarda gerçekleflmifltir. Ancak “sosyal belediyecilik” kavram›-
n›n geliflmesini müteakip 1990’l› y›llar›n ortalar›ndan itibaren yerel yönetim-
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ler e¤itim hizmetlerine a¤›rl›k vermeye bafllam›fllar, bu anlamda pek çok faali-
yete imza atm›fllard›r. Modern yerel yönetim anlay›fl›, halk›n sadece fiziki flart-
lar›n› iyilefltirmekle s›n›rl› kalmay›p, onlar›n sosyalleflmesine, kentlileflmesine
ve medeni birer yurttafl olmas›na katk›da bulunmay› öngörmektedir.

5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi kanunu ile 5393 Say›l› Belediyeler
Kanunu çerçevesinde yerel yönetimler örgün ve yayg›n e¤itim alan›nda çok
önemli çal›flmalar yapmaktad›rlar. Örgün e¤itime destek amac›yla okul ve
derslik yap›m›, okullar›n tamir, bak›m, onar›m iflleri, çevre düzenlemeleri,
spor salonlar› yap›lmas›, bunlar›n yan›nda okullar›n ihtiyaç duydu¤u uygula-
mal› etkinlik s›n›f›, fizik, kimya, fen laboratuarlar› için araç-gereç, teçhizat vs.
malzemeler ile e¤itim yard›mlar› baflta ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi olmak
üzere ‹lçe ve ‹lk Kademe Belediyeleri okullar›m›za bu çerçevede büyük yat›-

r›mlar ve destekler yapmaktad›rlar.

‹SMEK, 1996 y›l›nda toplumsal ihtiyaçlar› iyi analiz eden bir sosyal be-
lediyecilik anlay›fl›n›n ürünü olarak çal›flmalar›na bafllam›fl, gerek ulaflt›¤› kur-
siyer say›s›, gerek ‹stanbul’un dört bir yan›nda e¤itim hizmetini ‹stanbullula-
r›n aya¤›na kadar götürmesi ve o günden bugüne ortaya koydu¤u performans
ile yurt içi ve yurt d›fl›nda pek çok kuruma model olmufltur. 

Bugün ‹SMEK’in çal›flma sistemini ve faaliyetlerini örnek alarak benzer
nitelikte sanat ve meslek e¤itimi kurslar› açan belediyelerin say›s› 30’a yak-
laflm›flt›r. ‹l belediyelerinde uygulanan bu projelerin bafl›nda EBMM (Erzurum
Büyükflehir Belediyesi Meslek Kurslar›), KOMEK (Konya Meslek E¤itimi
Kurslar›), BUSMEK (Bursa Büyükflehir Belediyesi Sanat ve Meslek E¤itimi
Kurslar›), KO-MEK (Kocaeli Meslek ve Sanat E¤itimi Kurslar›), ASMEK
(Antalya Sanat ve Meslek E¤itimi Kurslar›), KAYMEK (Kayseri Büyükflehir
Belediyesi Meslek ve Beceri Kurslar›), Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi Mes-
lek Edindirme ve E¤itim Merkezi, GAMEK (Gaziantep Büyükflehir Belediye-
si Sanat ve Meslek E¤itimi Kurslar›), KAPEM (Nevflehir Belediyesi Kapadok-
ya E¤itim Merkezi) gelmektedir.

‹lçe belediyeleri baz›nda ise, GESMEK (Kocaeli - Gebze Belediyesi Gü-
zel Sanatlar ve Meslek Edindirme Kurslar›), TORTEK (Mersin - Toroslar Be-
lediyesi Mesleki Teknik E¤itim Kurslar› Merkezi), ‹zmir - Tire Belediyesi
Kurslar›, ‹zmir - Alia¤a Belediyesi Meslek Edindirme ve Beceri kurslar›, Es-
kiflehir - Tepebafl› Belediyesi Meslek E¤itimi Kurslar›, Kayseri -  Melikgazi
Belediyesi Meslek Edindirme Kurslar›, ‹çel - Tarsus Belediyesi Meslek Edin-
dirme kurslar›, Adana - Yüre¤ir Sanat ve Meslek E¤itim Kurslar›, MERMEK
(Konya - Meram Belediyesi Meslek Edindirme Kurslar›), ‹stanbul - Ümrani-
ye Belediyesi Meslek Edindirme Kurslar›, ‹stanbul - fiiflli Belediyesi Kurslar›,
GAMEK (Samsun - Gazi belediyesi Gazi Meslek Edindirme Kurslar›), Eski-
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flehir - Odunpazar› Belediyesi Mesleki E¤itim Kurslar›, Ankara - Yenimahalle
Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kurslar›, Tekirda¤ - Hayrabolu Beledi-
yesi Meslek Edindirme Kurslar›, SELMEK (Konya - Selçuklu Belediyesi
Meslek E¤itimi Kurslar›). 

Say›lar› gün geçtikçe artan bu projeler aktif olarak çal›flmalar›n› sürdür-
mekte, Türkiye çap›nda belediyelerin birço¤u ise ücretsiz sanat ve meslek e¤i-
timi kurslar› açmay› planlamaktad›r. Kurumsal yap›s›, sistem ve iflleyifliyle ‹S-
MEK daha birçok belediyeye bu konuda öncülü¤e devam etmektedir.

Ayr›ca bugüne kadar ‹SMEK’i ziyaret ederek bu modeli uygulamak iste-
yen çeflitli ülkeler olmufltur. Bosna Hersek, Suriye, Fas, Etyopya, Da¤›stan,
Almanya, Suudi Arabistan, Tunus,  Hollanda ve Kazakistan’dan gelen ve ‹S-
MEK’i inceleyen heyetler, yap› ve iflleyifl hakk›nda bilgi alarak, kendi ülkele-
rinde de benzeri yap›lar oluflturmay› ve ortak projelere imza atmay› istedikle-
rini belirtmifllerdir.7

66..  MMeesslleekkii  EE¤¤iittiimm  MMooddeellii  OOllaarraakk  ‹‹ssmmeekk  UUyygguullaammaass››  

AAnnllaamm››,,  YYöönneettiimmii,,  AAmmaacc››  vvee  GGeelliiflfliimmii

‹SMEK, sözcü¤ünün aç›l›m› “‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Sanat ve
Meslek E¤itimi Kurslar›”d›r. 

‹SMEK, “örgün e¤itim sistemi d›fl›nda planl›, programl› ve sistemli ola-
rak yürütülen bir e¤itim flekli” olarak tan›mlanan,  yayg›n e¤itimin ilkeleriyle
gerçeklefltirilen bir ““yetiflkin e¤itimi organizasyonu”dur.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Daire Bafl-
kanl›¤› E¤itim Müdürlü¤ü’ne ba¤l› olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bü-
yükflehir Belediyesi bu hizmeti, ihaleler ile belirledi¤i yüklenici firma/firma-
lardan hizmet al›m› yöntemi ile yürütmektedir. 

‹SMEK ‹stanbullular›n;

• Genel e¤itim ihtiyac›na cevap vermek;

• Mesleki ve sanatsal bilgilerini gelifltirmek,

• Endüstrileflmenin ihtiyac› olan kalifiye eleman yetifltirerek ülke sanayi-
nin geliflmesine katk›da bulunmak,

• Bireyleri pasif tüketici olmaktan ç›kar›p aktif üretici k›lmak, ayn› za-
manda bireylere iyi bir üretici ve olumlu bir tüketici olma bilincini sa¤lamak,

• Kentsel, kültürel ve sosyal geliflmelerine katk›da bulunmak,

• Kent kültürü ve metropolde yaflama konusunda donan›ml› hale getir-
mek amac›yla kurulmufl, örgün e¤itimi tamamlay›c› ve ücretsiz bir yayg›n e¤i-
tim organizasyonunun ad›d›r.
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Bilindi¤i gibi anayasam›z, tüm vatandafllar›m›z›n e¤itim olanaklar›ndan
eflit olarak yararland›r›laca¤›n› hükme ba¤lam›flt›r. Bu do¤rultuda; bir yandan
vatandafllar›m›z›n refah ve mutlulu¤unu art›rmak, di¤er yandan ekonomik ba-
¤›ml›l›k oran›n› azaltarak aile bütçesine katk›da bulunmak ‹SMEK’lerin ana
hedefidir.

‹SMEK, 1996 y›l›nda, dönemin ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan›
Say›n Recep Tayyip ERDO⁄AN döneminde sosyal doku projesi kapsam›nda
yayg›n e¤itim amaçl› halk e¤itimi faaliyetlerine bafllanm›flt›r. ‹lk olarak 3 kurs
merkezi, 3 branfl ve 141 kursiyerle yolculu¤una bafllayan ‹SMEK, 2006–2007
e¤itim-ö¤retim y›l› itibariyle, ‹stanbul’un genelini içine alacak flekilde planla-
nan 198 kurs merkezinde 155 bin kursiyere 97 branflta sanat ve meslek e¤iti-
mi vermifltir. 2007-2008 ö¤retim döneminde ‹SMEK’e kay›t yapt›ranlar›n sa-
y›s› 185 bini aflm›flt›r. ‹SMEK, 2007–2008 e¤itim y›l›nda 106 branflta 201 kurs
merkezinde 200 bin ‹stanbulluya mesleki e¤itim vermeyi hedeflemekteyiz.

‹stanbullular›n ‹SMEK’e gösterdi¤i ilginin bu denli büyük olmas› art›k
üniversitelerde yüksek lisans ve doktora tezlerine konu olmakta sempozyum-
larda ele al›nmaktad›r.

Bu haliyle birçok flehrin ve üniversitenin nüfusundan daha fazla say›da
kursiyere sahip olan ‹SMEK gerek kurslar›n ve kat›l›mc›lar›n say›lar›n›n art-
mas›, gerekse e¤itim branfllar›n›n çeflitlili¤i ve bu e¤itimler sonunda ortaya ko-
nan kaliteli ürünlerle adeta Türkiye’nin en büyük “HHaallkk  ÜÜnniivveerrssiitteessii” haline
gelmifltir. 

340 ‹‹ssllaamm  ÜÜllkkeelleerriinnddee  EE¤¤iittiimm  KKoonnggrreessii



AAflflaa¤¤››ddaa  11999966’’ddaann  22000077’’ee  rraakkaammllaarrllaa  ‹‹SSMMEEKK  iissttaattiissttiikk  bbiillggiilleerrii  ttaabb--
lloo  hhaalliinnddee  ssuunnuullmmuuflflttuurr..

YYaassaall  DDaayyaannaakkllaarr››  vvee  MMüüffrreeddaatt››

‹SMEK, 5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu’nun (10.07.2004)
“Büyükflehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumluluklar›” bafl-
l›kl› 7/v maddesinde belirtilen: “Sa¤l›k merkezleri, hastaneler, gezici sa¤l›k
üniteleri ile yetiflkinler, yafll›lar, engelliler, kad›nlar, gençler ve çocuklara yö-
nelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, gelifltirmek ve bu amaç-
la sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazand›rma kurslar› açmak, ifllet-
mek ve ifllettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar,
meslek liseleri, kamu kurulufllar› ve sivil toplum örgütleri ile iflbirli¤i yapmak”
hükmü ile, 5393 say›l› belediyeler kanunu ve E¤itim Müdürlü¤ü’nün yönet-
meli¤i, ‹stanbul Valili¤i ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü ile ‹stanbul Büyükflehir

MMeesslleekkii  EE¤¤iittiimm  UUyygguullaammaass››  OOllaarraakk  ‹‹SSMMEEKK 341



Belediye Baflkanl›¤› aras›nda imzalanan protokol çerçevesinde faaliyetlerini
sürdürmektedir.

‹SMEK, Milli E¤itim Bakanl›¤› Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü Yönet-
melik esaslar›na göre e¤itim vermektedir. Bu çerçevede, ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi ile ‹stanbul Valili¤i (‹l Halk E¤itim Baflkanl›¤›)’nin imzalad›klar›
bir protokol çerçevesinde kurslar aç›lm›flt›r. Dersler ve içerikleri de ayn› yö-
netmelikler ile belirlenmektedir.

EE¤¤iittiimm  fifiaarrttllaarr››,,  SSüürreessii  vvee  SSeerrttiiffiikkaa

Zorunlu ilkö¤retim yafl›n› tamamlam›fl her ‹stanbullu ‹SMEK kursiyeri
olabilmektedir. Buna göre ‹SMEK’te kursiyer alt yafl s›n›r› 16’d›r. Üst yafl s›-
n›r› ise yoktur. 

Kay›tlar her y›l Eylül ay›nda yap›lmakta; dersler Ekim’de bafllamaktad›r.
Haziran ay›nda ise e¤itim dönemi sona ermektedir. MEB’in belirledi¤i müfre-
datlar çerçevesinde 3,5 aydan 10 aya kadar süren e¤itimlerin yan› s›ra baz›
branfllarda tekamül kurslar› verilmektedir. 

Branfl›n kredisini dolduran ve baflar›l› olan kursiyerlere, 

• Kurs Bitirme Sertifikas› (MEB onayl›),

• Derslere devam eden ancak yeterli baflar› gösteremeyen kursiyerlere de
kurs Kat›l›m Belgesi verilmektedir.

• ‹SMEK’in vermifl oldu¤u MEB onayl› kurs bitirme belgeleri bütün Tür-
kiye’de geçerlidir.

MMeettoodduu  vvee  FFeellsseeffeessii  

Uygulamal› e¤itim metoduna dayanan ‹SMEK ö¤retmenleri, kursiyerleri
ve çal›flanlar›na verilen deste¤in süreklili¤ini esas alarak kursiyerlerin içinde
yaflad›¤› e¤itim ortam›nda tan›flma, kaynaflma, dayan›flma ve iflbirli¤ini güç-
lendirmeye yönelik, insan merkezli ve aile anlay›fl›na dayal› bir e¤itim prog-
ram›d›r.

HHeeddeeff  KKiittlleessii

‹SMEK’in hedef kitlesi genellikle pasif, sosyal alan› k›s›tl›, sadece tüke-
tici konumunda bulunan ‹stanbul halk›d›r. ‹SMEK modelinin ana hedef kitle-
si belirtildi¤i üzere ev kad›nlar›, genç k›zlar ve k›smen erkeklerdir. Bu kitle ge-
nel olarak vaktinin ço¤unu evinde geçiren, sosyal çevresi akraba ve komflula-
r›yla s›n›rl› olan ve tüketici konumunda bulunan bir kitledir. Bilindi¤i üzere
dünyada yoksulluk içinde yaflayan 1,3 milyar insan›n %70’ini kad›nlar olufl-
turmakta olup, son yirmi y›lda mutlak yoksulluk içinde yaflayan erkeklerin
oran› %30, kad›nlar›n oran› %50 artm›flt›r.8 Kad›nlar›n da üretime kat›lmalar›
yoksulluk oran›n› hat›r› say›l›r oranda düflürece¤i gibi, toplumda at›l halde
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bekleyen bir gücü de harekete geçirecektir. Halen pek çok kad›n›n evde, pasif
tüketici konumunda oldu¤unu düflündü¤ümüzde yetiflkin e¤itimi sadece bu
anlamda bile önemli bir hizmet aya¤› oluflturmaktad›r ki yetiflkin e¤itiminin
kapsad›¤›n› kifli profil, toplumlara ve katmanlar›na göre hayli çeflitlilik göster-
mektedir. 

Kiflilerin içindeki yetenekleri keflfedip ortaya ç›karan, gelifltirmesine yar-
d›mc› olarak özgüven afl›layan, üretici konuma getiren, rehabilite eden, yaln›z-
l›ktan kurtaran, sosyal bir çevre edinmesini ve dostluklar kurmas›n› sa¤layan,
gelece¤e umutla bakan fertler yetifltirmeyi ilke edinen ve büyük anlamda ba-
flar› sa¤layan ‹SMEK kurslar›, birer kültür mozai¤i olmas› aç›s›ndan da önem
tafl›maktad›r. E¤itimlere kat›lan gruplar, ‹stanbul’un kozmopolit yap›s›n›n kü-
çük bir mozai¤i fleklindedir. ‹stanbul’un flehir merkezlerinden varofllara kadar
uzanan bu kurslarda 16–80 yafl aras› binlerce insan kurs hizmeti almaktad›r.
Bu ortamlarda kültürel paylafl›m ve de¤erler al›flverifli üst flekilde gerçeklefl-
mektedir.

Ayr›ca okuma yazma bilmeyenler, örgün e¤itimin herhangi bir kademe-
sinden ayr›lm›fl olanlar, herhangi bir örgün e¤itimi tamamlam›fl olanlar, yafll›
ve emekliler, iflsizler, özel ve kamu kurumlar›nda çal›flanlar ‹SMEK’in genel
hedef kitlesidir. ‹SMEK, özürlüler, mahkumlar, yafll›lar gibi aktif yaflam›n du-
ra¤an platformundaki bireylerine de ulaflmaktad›r. Ortak hedef olan “üretim”
do¤rultusunda hareket eden vatandafllar, bu sayede hem madden hem manen
büyük kazan›mlara sahip olmaktad›rlar.

‹SMEK’e kursiyer olarak kat›lan ‹stanbullular›n bir k›sm›n›n bu kurslara
gelme sebeplerini flöylece s›ralayabiliriz.

• Çevre oluflturma ve Arkadafll›k kurma,
• Tan›flma,
• Grup Üyeli¤i,
• Çevreyi tan›ma,
• Kendini anlama ve adland›rma

Bunlar›n hepsi, flehirli olma ve ait oldu¤u toplumun bilinçli üyesi olma
sürecindeki kiflinin toplumla sa¤l›kl› bir iliflki kurmas› için gerekli ön iletiflim
çabalar›d›r. Nitekim, kentleflme ve sosyal hayata intibak süreçlerine bu tip
kurslar›n büyük yarar› oldu¤u e¤itimcilerce de ifade edilmektedir.9 ‹SMEK bu
aç›dan sosyal bir görev üstlenmektedir. ‹SMEK, bu yönüyle ayn› zamanda tam
bir rehabilitasyon merkezidir. 

Kursiyerlerin ‹SMEK’te elde ettikleri kazan›mlara gelince:

• Aile içi kavgalardan kurtulan,
• Müzmin hastal›klar›n› tedavi eden,
• Aile bütçesine katk› sa¤layan,
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• Sigara gibi kötü al›flkanl›klar›n› b›rakan,
• Yaln›zl›¤›n› gideren,
• Kendisi ile bar›fl›k hale gelen,
• Basit psikolojik gerilimlerinden kurtulan,
• Paylaflman›n güzelli¤ini tadan binlerce insan vard›r.

Yukar›da gruplar›n memnuniyet durumlar›, beklentileri, kiflilikleri, kültü-
rel durumlar› iyice analiz edilerek, bu kifliler için yeni branfl ve etkinlik ve se-
miner planlamalar› yap›lm›flt›r. ‹SMEK bu çal›flma metodu ile di¤er yayg›n
e¤itim programlar›ndan farkl›l›k gösterir.

‹SMEK kursiyerlerinin %81’i bayanlar,  19’u ise erkeklerdir. Bayanlar
baflta El Sanatlar› olmak üzere daha çok güzel sanatlar› tercih ederken erkek-
ler daha çok ‹ngilizce, Bilgisayar, Muhasebe Yard›mc›l›¤›, Spor, Modelistlik
gibi branfllara yönelmektedirler.

77.. ‹‹SSMMEEKK’’iinn  BBrraannflflllaarr››,,  KKuurrss  MMeerrkkeezzlleerrii  vvee  KKuurrssiiyyeerr SSaayy››llaarr››  

AA..  BBrraannflflllaarr

‹SMEK, 2007–2008 e¤itim döneminde 106 branflta hizmet vermektedir.
Bu branfllar› 8 ana bafll›k halinde toplayabiliriz. Bunlar,

Türk-‹slam Sanatlar›, 
El Sanatlar›, 
Müzik E¤itimi, 
Dil E¤itimi, 
Bilgisayar Teknolojileri, 
Mesleki ve Teknik E¤itimler, 
Spor E¤itimleri, 
Sosyal ve Kültürel E¤itimler,

110066  bbrraannflfl  iissee  aannaa  ddaallllaarraa  ggöörree  flflööyyllee  ss››rraallaannmmaakkttaadd››rr;;

MMeesslleekkii--TTeekknniikk  EE¤¤iittiimmlleerr:: Peyzaj-Bahç›vanl›k, Berberlik, Bilgisayarl›
Modelistlik, Cilt Bak›m›, Diksiyon, Erkek Terzili¤i, Ev Tekstili, Foto¤rafç›l›k,
Gazetecilik ve ‹letiflim, Giriflimcilik, Haz›r Giyim, Kuaförlük, Modelistlik,
Osmanl› Mutfa¤›, Radyo Programc›l›¤› ve Sunuculu¤u, Sinema-Tv, Stilistlik,
Trikotaj, Yard›mc› Annelik, Yafll› ve Hasta Bak›m›, Yemek, Kitap Ciltcili¤i, Ev
Hizmetleri- Yönetimi, Garsonluk (Servis Elemanl›¤›), Sayac›l›k, Manikür-Pe-
dikür, EEll  SSaannaattllaarr››:: Ahflap Boyama, Ahflap Oymac›l›¤›, Beyaz ‹fl, Cam Boya-
ma, Cam Süslemecili¤i ve Porselen Boyama, Gravür, Deri Aksesuarlar›, Çin
‹¤nesi, Desen Tasar›m, El Nak›fl›, El Sanatlar›, Ev Aksesuarlar›, Fantezi Gi-
yim, Filografi, Folyo, Giyim, Gümüfl Sim Örücülü¤ü, ‹¤ne Oyas›, ‹pek Boya-
ma (Batik), K›rkyama, Kumafl Boyama, Kurdele Nak›fl›, Makine Nak›fl›, Mef-
ruflat, Mozaik, Örücülük- fiifl Örücülü¤ü, Polimer Tak›, Resim, Rölyef, Sera-
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mik, Tel K›rma, Telkari, Vitray, Yün Örücülü¤ü, Tak› Tasar›m›, TTüürrkk--  ‹‹ssllaamm
SSaannaattllaarr››:: Çini, Ebru,  Hat,  Kalem ifli,  Minyatür, Sedef ‹flçili¤i, Tezhip, BBiill--
ggiissaayyaarr  TTeekknnoolloojjiilleerrii::  Bilgisayar ‹flletmenli¤i, Muhasebe Yard›mc›l›¤›, Web
Tasar›m›, Grafikerlik, MMüüzziikk  EE¤¤iittiimmii::  Ba¤lama, Bat› Müzi¤i, Gitar, Halk
Oyunlar›, Kabak Kemane, Kanun, Kaval, Keman, Kemençe, Ney, Piyano, Sol-
fej, Tambur, Türk Halk Müzi¤i, Türk Sanat Müzi¤i, Ud, Yayl› Tambur, Flüt,
Türk Müzi¤i Repertuar›, Çok Sesli Müzik, DDiill  EE¤¤iittiimmii:: Arapça, ‹ngilizce, Os-
manl›ca, SSppoorr  EE¤¤iittiimmlleerrii:: Aerobik - Step, Fitness, Pinpon, Taekwando, SSooss--
yyaall  vvee  KKüüllttüürreell  EE¤¤iittiimmlleerr:: ‹lk Yard›m, Protokol ve Görgü Kurallar›, Türkçe,
Benim Ailem, Anne Çocuk E¤itimi, Okuma Yazma, ‹flitme Engelliler için
Türkçe

ÖÖzzeell  ee¤¤iittiimmlleerr  iissee;; özel gruplara k›sa süreli konularda gerçeklefltirilmek-
tedir. Bunlar›n bafl›nda, kurban bayram› öncesi verilen kesici – kasapl›k e¤iti-
mi, marketlere yönelik hijyen ve ilkö¤retim okullar›nda verilen trafik e¤itimi
bulunmaktad›r.

BB--  KKuurrss  MMeerrkkeezzlleerrii

‹SMEK, 1996 y›l›nda Say›n Recep Tayyib Erdo¤an’›n ‹stanbul Büyükfle-
hir Belediye Baflkanl›¤› döneminde 3 kurs merkezinde e¤itimlerine bafllam›fl-
t›r. 2004–2005 e¤itim döneminde 38, 2005–2006 e¤itim döneminde 57,
2006–2007 e¤itim ö¤retim döneminde ise 28 yeni kurs merkezi aç›lm›flt›r. 

2006–2007 e¤itim döneminde 198 kurs merkezinde e¤itim hizmeti sunan
‹SMEK 2007–2008 e¤itim dönemi itibariyle 201 kurs merkezinde ücretsiz sa-
nat ve meslek e¤itimi hizmeti vermektedir.
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CC--  KKuurrssiiyyeerr SSaayy››llaarr››

1996 y›l›nda 3 kurs merkezinde 3 branflta 141 kursiyer ile e¤itimlerine
bafllam›fl olan ‹SMEK, 2004–2005 e¤itim döneminde 40 bin, 2005–2006 e¤i-
tim döneminde 120 bin, 2006–2007 e¤itim döneminde ise 155 bin kursiyere
hizmet vermifltir. Bir baflka ifadeyle ‹SMEK 10 y›ld›r e¤itim verdi¤i yaklafl›k
382 bin kursiyerin 315 binine son üç y›lda ulaflm›flt›r.

2007-2008 e¤itim döneminde Eylül ay›nda ‹SMEK’e 138 bin 999 kifli bi-
rinci tercih olarak seçtikleri branfllara kay›tlar›n› yapt›rm›fl, ikinci branfla kay›t
yapt›ranlar›n say›s› ise 41 bin 54’ü bulmufl, ‹SMEK’e toplam müracaat 185
bin 53’e ulaflm›flt›r. ‹SMEK, ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› SSnn..  KKaaddiirr
TTooppbbaaflfl’’››nn talimatlar› do¤rultusunda sadece bu y›l 200 bin kursiyere e¤itim
vermeyi hedeflemektedir.

Son üç y›lda ‹SMEK kursiyer say›s› 18.800’den %724’lük art›flla
155.000’e ulaflm›flt›r. 200.000 kursiyer hedefine ulafl›ld›¤› takdirde 4 y›lda
kursiyer say›s›nda %964’lük art›fl gerçekleflmifl olacakt›r.

346 ‹‹ssllaamm  ÜÜllkkeelleerriinnddee  EE¤¤iittiimm  KKoonnggrreessii



88..  ‹‹ssmmeekk  MMooddeellii,,  ‹‹ssttiihhddaamm  VVee  ÜÜrreettiimm

‹SMEK eve ve çevreye dönük üretimin planlanmas›, standartlaflt›r›lmas›
ve gelifltirilmesi yönünde çal›flmalar yapm›flt›r. ‹SMEK’e kursiyer olarak ge-
len ‹stanbullular›n önemli bir k›sm›n›n bu kurslara gelme sebeplerinden baz›-
lar› flunlard›r: 

• Her ders için yeterli krediyi dolduran ve s›navlardan baflar›l› olanlar›n
‹SMEK, Halk E¤itim Merkezi veya benzeri yerlerde istihdam olabilme iste¤i,

• Kiflisel eflya ve objeler üretmek,

• Çok pahal› olan çeyizlerini kendileri yaparak dü¤ün masraflar›n› azalt-
mak,

• Evinde kullanabilece¤i eflyalar üretmek,

• Evine, iflyerine estetik ve görsel objeler üretmek,

• Eski eflyalar› tekrar kullan›labilecek hale getirerek tasarrufta bulunabil-
mek,

• Hediyelik eflya ve objeler üretmek.

Bu noktada örnek olmas› bak›m›ndan Fatih Karagümrük Kurs Merke-
zi’nin 2006–2007 e¤itim dönemine ait kursiyer üretim rakamlar›n› verebiliriz:
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BBuu  ttaabbllooddaann  flfluu  ssoonnuuççllaarr››  çç››kkaarraabbiilliirriizz: 
• Her bir s›n›f adeta birer atölye gibidir.
• Çok ucuz malzemeler el becerisi ve sanatsal maharetlerle pahal› birer

ürüne dönüflmüfltür.
• Kursiyerler, alabilecekleri bedellerin kimi zaman dört befl kat oran›nda

daha az harcamalarla ürüne sahip olmufllard›r.
• Bu ürünler üretilirken yap›lan al›mlarla en az on sektör kursiyere sat›fl

yaparak ticari hareketlilik sa¤lanm›flt›r.
Bu çerçevede yerel yönetimlerde as›l olan fley, eme¤in istihdama ve kay-

na¤a dönüfltürülmesidir. 
AA..  ‹‹SSMMEEKK  MMooddeelliinniinn  ÜÜrreettiimm  BBooyyuuttuu

• KKeennddiinnee  ÜÜrreettiimm: Tak›lar, süs eflyalar›, k›yafetler…
• EEvviinnee  ÜÜrreettiimm: Küçük ev mobilyalar›, mefruflatlar, ahflap objeler…
• ÇÇeevvrreeyyee  ÜÜrreettiimm: Akraba, arkadafl, komflulara ve sevdiklerine hediyelik

eflyalar…
• ÇÇeeyyiizzee  KKaattkk››: Özellikle genç k›zlar çeyizlerinin önemli bir k›sm›n› ha-

z›rlayabilmektedirler.
• DDöönnüüflflüümm: Kullan›lan veya at›lacak eski eflyalar›n de¤iflik el sanat› tek-

nikleriyle yeniden kullan›ma sokulmas›.
• DDee¤¤eerr KKaattmmaa: Çok basit baz› obje, parçalar›n ufak ifllemlerle çok de-

¤erli bir ürüne dönüfltürülmesi.
BB..  ‹‹SSMMEEKK  MMooddeelliinniinn  SSaatt››flfl  BBooyyuuttuu
Kursiyerlerin ürettikleri el eme¤i göz nuru ürünlerin sat›fl alanlar›n› s›n›f-

land›rmak gerekirse; 
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• YYaakk››nn  ÇÇeevvrreeyyee:: Aile, komflu, arkadafl çevresine sat›fllar.

• SSeerrggii  //  KKeerrmmeess:: Sergi ve kermeslerde ziyaretçilere sat›fllar.

• SSaatt››flfl  MMeerrkkeezzlleerrii:: ‹BB taraf›ndan oluflturulan özel sat›fl merkezlerinde-
ki sat›fllar.

• SSeemmtt  PPaazzaarr››:: Semt pazarlar›nda tahsis edilen sat›fl tahtalar›ndan sat›fl-
lar.

• SSiippaarriiflfl:: Ma¤aza ve üretim merkezlerinden özel siparifller.

• KKaammuu  SSaatt››flfl››:: Belediyeler ve Kamu kurumlar›n›n protokole verece¤i
hediyeler için özel üretim ve sat›fl.

• ‹‹nntteerrnneett  ÜÜzzeerriinnddeenn  SSaatt››flfl::  www.ismek.org internet sitesinden sat›fl ola-
rak kategorilendirebiliriz.

‹SMEK, verdi¤i e¤itimlerle salt tüketici olmaktan ç›kar›p, üretici hale ge-
tirdi¤i kursiyerlerinin mefruflattan ahflap boyamaya, tezhipten giyime kadar
her branfltan al›n teri, el eme¤i göz nuru ürünlerini arac›s›z ve do¤rudan sat›fla
sunabilece¤i merkezler açmaktad›r.  Bu merkezlerle ‹SMEK kursiyerlerinin
ekonomik gelir elde etmesine katk›da bulunulmaktad›r. Bu sayede üretmenin
ve ürettiklerini gelire çevirmenin mutlulu¤unu yaflayan ‹SMEK kursiyerleri
ekonomik seviyelerinin yükseltmektedirler.

‹SMEK’in kursiyerlerine ücretsiz olarak sundu¤u bu hizmet flu anda,
2003 Ekim ay›nda aç›lm›fl olan Galata Sat›fl Merkezi’nde ve 2005–2006 e¤i-
tim döneminde aç›lan Pendik Sat›fl Merkezi’nde devam etmektedir. 

Sat›fl merkezlerimizin yan› s›ra 15 kurs merkezimizde de kursiyer ürün-
leri sat›fla sunulmaktad›r. Bu kurs merkezleri: Silivri Merkez Sat›fl Merkezi
Kurs Merkezi, Zeytinburnu Merkez 1 Kurs Merkezi, Bahçelievler Yenibosna
Kurs Merkezi, Küçükçekmece Sefaköy Kurs Merkezi, fiiflli Mecidiyeköy
Kurs Merkezi, Ka¤›thane Gültepe Kurs Merkezi, Sar›yer Ferahevler Kurs
Merkezi, Üsküdar Merkez Kurs Merkezi, Kartal Merkez Kurs Merkezi, Pen-
dik Merkez Kurs Merkezi, Kad›köy Merkez Kurs Merkezi, Maltepe Cevizli
Kurs Merkezi, Ümraniye ‹stiklal Mahallesi Kurs Merkezi, Sultanbeyli Meh-
met Akif Mahallesi Kurs Merkezi ve Tuzla Yayla Mahallesi Kurs Merkezi.

CC..  ‹‹SSMMEEKK  MMooddeelliinniinn  ‹‹ssttiihhddaamm  BBooyyuuttuu

‹SMEK bünyesinde verilen e¤itimlerin ayn› zamanda bir istihdam boyu-
tu da bulunmaktad›r:

• AAttööllyyee  KKuurrmmaakk: Kiflisel gayretler veya ekip olarak hobi, el sanatlar›,
hediyelik eflya, obje üretimi gibi üretim atölyeleri.

• SSeerrttiiffiikkaa: Resmi veya özel kurumlarda istihdam arac›d›r.

• TTeerrffii: Al›nan e¤itimler ile kifli mevcut iflinde kariyer yapar, yeni pozis-
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yonlar elde eder. Yeterli sertifika saatini tamamlayan kursiyer, imtihanlar› ba-
flard›¤› takdirde Usta Ö¤retici olabilmektedir.

22000066––22000077  ee¤¤iittiimm  öö¤¤rreettiimm  ddöönneemmiinnddee  ‹‹SSMMEEKK  iissttiihhddaamm  rreehhbbeerrllii¤¤ii  ttaa--
rraaff››nnddaann  iiflflee  yyeerrlleeflflttiirriilleenn  kkuurrssiiyyeerrlleerr::

YYuukkaarr››ddaakkii  ttaabbllooddaa  ddeettaayyllaarr››  vveerriilleenn  iissttiihhddaamm  aallaannllaarr››  ggeenneelllliikkllee  aaflflaa--
¤¤››ddaakkii aallaannllaarrddaa  flfleekkiilllleennmmeekktteeddiirr::

• ÖÖ¤¤rreettmmeennlliikk:: Sertifika tamamlanarak ve tecrübe kazanarak yetiflkin
e¤itimi kurumlar›nda çal›flabilir. 

• AAllaann  iissttiihhddaamm››: E¤itim ald›¤› alanlarda istihdam; dad›l›k, hasta bak›c›-
l›¤›, sekreterlik, temizlik iflçili¤i yapabilir.
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• TTeekkssttiill  aallaann››nnddaa  üürreettiimm  aaflflaammaass››  vvee  eelleemmaann››: Stilistlik, modelistlik ya-
pabilir.

• TTaakk››  aattööllyyeelleerriinnddee  üürreettiimm  vvee  ttaassaarr››mm  eelleemmaann››

• YYeemmeekk  sseekkttöörrüünnddee  aarraa  eelleemmaann: Ahç› olarak çal›flabilir.

• NNaakk››flfl  vvee  ddiikkiiflfl  aattööllyyeelleerriinnddee  ttaassaarr››mmcc››ll››kk  vveeyyaa  üürreettiimm  eelleemmaann››  

Kursiyer hangi branflta e¤itim al›yorsa, o branflla ilgili sektörde veya yan
sektörlerde ifl imkân› bulabilmektedir.

‹SMEK sosyal belediyecilik anlay›fl›n›n gere¤i olarak toplumun dezavan-
tajl› gruplar›na yönelik e¤itimlere ayr› bir önem vermektedir. Bu anlamda; tu-
tuklu ve mahkumlar, özürlüler, bak›ma muhtaç ve düflkünler, ilgi alan› içeri-
sinde bulunan toplum kesimleridir. 

‹‹SSMMEEKK  ççeeflfliittllii  kkuurruumm,,  kkuurruulluuflfl  vvee  ssiivviill  ttoopplluumm  öörrggüüttlleerriiyyllee  ddee  oorrttaakk
ççaall››flflmmaallaarr yyaappaarraakk  ttoopplluummssaall  aannllaammddaa  ggeenniiflfl  kkaappssaammll››  vvee  bbaaflflaarr››ll››  pprroojjee--
lleerree  iimmzzaa  aattmmaakkttaadd››rr..  ‹‹SSMMEEKK  BBaakk››rrkkööyy  RRuuhh  vvee  SSiinniirr HHaassttaall››kkllaarr››  HHaassttaa--
nneessii,,  TTüürrkk  AAnnnneelleerr DDeerrnnee¤¤ii,,  ÇÇaappaa  TT››pp  FFaakküülltteessii,,  HHaasseekkii  HHaassttaanneessii,,  ‹‹ssttaann--
bbuull  BBiilliimm  vvee  SSaannaatt  MMeerrkkeezzii,,  fifiiiflflllii  fifiiizzooffrreennii  GGöönnüüllllüülleerrii  DDeerrnnee¤¤ii  ggiibbii  ççeeflfliitt--
llii  ddeerrnneekk,,  kkuurruumm  vvee  kkuurruulluuflflllaarrllaa  ddaa  iiflflbbiirrllii¤¤ii  hhaalliinnddee  ççaall››flflmmaallaarr ddaa  yyüürrüütt--
mmeekktteeddiirr

AA..  ÖÖzzüürrllüülleerriinn  EE¤¤iittiimmii

‹SMEK, özürlü vatandafllar›n kendilerine olan güvenini art›rmalar›, top-
luma daha kolay uyum sa¤lamalar›, sosyalleflmeleri ve meslek edinmeleri
amac›yla bu özel e¤itim hizmetlerini sunmaktad›r. Fiziksel ve psikolojik so-
runlar yaflayan özürlülerin kendi imkanlar› dâhilinde üretime kat›lmalar›yla
sorunlar›n› çok daha kolay çözebilecekleri gerçe¤i, ‹SMET’‹N bu konuya ay-
r› bir önem vermesinin bafll›ca sebeplerindendir.

‹SMEK, kuruldu¤u günden itibaren özürlü kursiyerlere de di¤er kursiyer-
lerle birlikte e¤itim imkan› sa¤lamaktad›r. ‹SMEK, 2002–2003 e¤itim döne-
minde ‹SÖM ile iflbirli¤i içerisinde özürlülere yönelik mesleki e¤itim verme-
ye bafllam›flt›r.

‹SMEK 2005–2006 e¤itim döneminde sadece özürlülere tahsis edilen
merkezlerde e¤itim vermeye bafllam›flt›r. Özürlü e¤itimleri, bu e¤itim döne-
minde, Fatih ve Gaziosmanpafla ilçelerindeki kurs merkezilerinde devam et-
mifl, 179 ‹stanbullu e¤itim alm›flt›r. 2006 – 2007 e¤itim döneminde ise Ümra-
niye’de aç›lan Özürlüler Merkezi ile e¤itim verilen kurs merkezi say›s› üçe
ulaflm›flt›r. ‹SMEK’te kursiyerlere e¤itim dönemi sonunda hangi kurslara de-
vam ettilerse o branfl›n sertifikas›n› verilmektedir. ‹SMEK 2002 y›l›ndan bu-
güne kadar toplam 1227 özürlüye e¤itim vermifltir.

MMeesslleekkii  EE¤¤iittiimm  UUyygguullaammaass››  OOllaarraakk  ‹‹SSMMEEKK 351



BB..  HHuuzzuurreevvlleerrii  vvee  DDaarrüüllaacceezzeelleerr

‹SMEK, hizmet duraklar›ndan olan huzurevleri ve darülacezelerde yafla-
yan yafll›lar›n, çocuklar›n rehabilite olmalar› ve huzurlu bir yaflam sürmeleri
amac›yla, flu ana kadar, çiçek yap›m›, ahflap boyama, kumafl boyama gibi el sa-
natlar›, bilgisayar, ‹ngilizce ve halk oyunlar› gibi branfllarda e¤itimler vermifl-
tir. Darülacezeler ve huzurevlerinde verilen e¤itimler, yafll› ve çocuklar›n ya-
n› s›ra özürlüleri de kapsamaktad›r. Ayr›ca personel de bu e¤itim hizmetinden
yararlanmaktad›r.

‹SMEK, 2004–2005 e¤itim y›l›nda ebru branfl›ndaki 14 kursiyeri ile Mal-
tepe Huzurevi’nde çal›flmalar›na bafllam›flt›r. 2005–2006 e¤itim döneminde
Maltepe Huzurevi ve Kad›köy Darülaceze’de faaliyet göstermifltir. 2006–2007
e¤itim döneminde de Kad›köy Darülaceze ve Maltepe Huzurevi’nde de yafll›-
lara ve personele e¤itim hizmetleri verilmifltir. ‹SMEK, Maltepe Huzurevi’nde
kalan yafll›lara halk oyunlar›, ‹ngilizce ve resim branfllar›nda, personele diksi-
yon branfl›nda, Kad›köy Darülaceze’de yafll›lara el sanatlar› ve resim branflla-
r›nda e¤itim olana¤› sunan ‹SMEK, darülaceze personelini de ‹ngilizce, ud,
ba¤lama ve bilgisayar iflletmenli¤i branfllar›nda e¤itmifltir. Bu merkezlerde
358 kifli e¤itim görmüfltür. Bu e¤itim döneminde de ücretsiz e¤itimlerimiz de-
vam etmektedir.

CC..  CCeezzaaeevvlleerrii  vvee  TTuuttuukkeevvlleerrii

‹SMEK, mahkumlar›n cezaevindeki zamanlar›n› de¤erlendirmeleri, üre-
time katk›da bulunmalar› ve tahliye olduklar›nda meslek edinmelerine yar-
d›mc› olmak amac›yla ›slahevlerinde, ceza ve tutukevlerinde verilecek e¤itime
ayr› bir önem vermektedir. 

‹SMEK, T. C. Adalet Bakanl›¤› ile iflbirli¤i yaparak, Bayrampafla çocuk
tutuk ve ›slahevi, Üsküdar Paflakap›s› Tutukevi, Kartal Cezaevi, Ümraniye Ce-
zaevi, Metris Cezaevlerinde e¤itim vermektedir.

‹SMEK bünyesinde ilk defa 2002–2003 e¤itim dönemi Haziran ay›nda
cezaevlerinde dersler bafllat›lm›flt›r. ‹lk uygulama, Kartal Cezaevi’nde bafllat›-
lan ebru ve hat dersleridir. Bak›rköy Kad›n ve Çocuk Tutukevi’nde A¤ustos
ay›nda bayanlar için giyim, erkek çocuklar için emprime bask› – serigrafi
dersleri, Kas›m ay›nda tak› tasar›m branfllar›nda e¤itim verilmeye bafllanm›fl-
t›r. Bu e¤itimler Aral›k ay›nda Kartal Cezaevi’nde çini dersleri ile devam et-
mifltir.

‹SMEK 2006–2007 e¤itim döneminde 5 cezaevinde (Bayrampafla Çocuk
Tutuk ve Islahevi; Üsküdar Paflakap›s› Tutukevi, Kartal Cezaevi, Ümraniye
Cezaevi, Metris Cezaevi), olmak üzere 12 branflta (Aerobik, Step, Ba¤lama,
Berberlik, Fitness, Resim, Ahflap Boyama, Giyim, Yemek, Ebru ‹ngilizce,
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Halk Oyunlar›) toplam 748 kursiyere e¤itim vermifltir. E¤itimler ayn› merkez-
lerde bu e¤itim döneminde de devam etmektedir.

‹SMEK’in gerek özürlülere, gerekse tutuklu ve mahkumlara yönelik fa-
aliyetleri; ‹SMEK’in rehabilitasyon merkezi gibi hizmet verdi¤inin bir kan›t›-
d›r. En önemli husus ise tutuklu ve cezaevlerindekilerin serbest kald›klar›nda
bu e¤itimleri sayesinde topluma adaptasyon sorunu çekmeyecek olmalar› ve
çal›flmalar›n›n sonucu kazand›klar› becerileri birer ekonomik faaliyete dönüfl-
türebilme yetisine sahip olmalar›d›r.

DD..  KKaassaappll››kk  vvee  GG››ddaa  MMaarrkkeettlleerriinnee  YYöönneelliikk  HHiijjyyeenn  EE¤¤iittiimmii

‹SMEK faaliyetleri çerçevesinde E¤itim Müdürlü¤ü ve MMeezzbbaahhaallaarr
MMüüddüürrllüü¤¤üü iflbirli¤i ile Kesicilik E¤itim semineri verilmifltir. Yine ‹SMEK ve
VVeetteerriinneerr ‹‹flfllleerrii  MMüüddüürrllüü¤¤üü’nün iflbirli¤i ile g›da marketleri ve market çal›-
flanlar›na yönelik Hijyen E¤itimi verilmifltir.

‹SMEK’in iflbirli¤i yapma konusunda istekli olmas› sonucu pek çok yeni
alan ve yeni ifl imkanlar› ortaya ç›kacakt›r. Bu iflbirli¤i ayn› zamanda yetiflmifl
ara eleman ihtiyac›n› da karfl›layacakt›r.

EE..  ‹‹SSMMEEKK  SSppoorr EE¤¤iittiimm  MMeerrkkeezzlleerrii

‹SMEK, 2004 – 2005 e¤itim döneminde start verdi¤i Spor E¤itim Mer-
kezleri Projesi ile ‹stanbullulara ruh ve beden aç›s›ndan daha faydal› olmay›
hedeflemektedir. fiu anda ‹SMEK Spor Merkezleri Say›s› 14’e ulaflm›fl olup
önümüzdeki e¤itim döneminde bu say› daha artacakt›r. Bu merkezlerde;  Ae-
robik - Step, Fitness, Masa Tenisi, Taekwando e¤itimleri verilmektedir.

1100..  ‹‹ssmmeekk’’iinn  ÜÜccrreettssiizz  EE¤¤iittiimmlleerr HHaarriicciinnddeekkii  FFaaaalliiyyeett  AAllaannllaarr››

AA--  SSeerrggiilleerr

‹SMEK, kursiyerlerinin e¤itim dönemi boyunca üretti¤i el eme¤i göz nu-
ru eserlerini, düzenledi¤i konulu sergiler, yerel, konulu ve genel sergilerle ‹s-
tanbullular›n be¤enisine sunmaktad›r. 

11))  YYeerreell  SSeerrggiilleerr  

Her y›l May›s – Haziran aylar›nda, kurs merkezlerinin bulunduklar› ilçe-
lerde yerel sergiler gerçeklefltirilmektedir. 

2006–2007 e¤itim döneminde ise aç›lan 43 yerel sergide 90 bin ürün ser-
gilenmifl, 200 bin ‹stanbullu bu sanat flölenini izlemifltir.
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22))  KKoonnuulluu  SSeerrggiilleerr

‹SMEK zaman zaman belli bir konu etraf›nda ortaya konulan ürünlerle
konulu sergiler tertip etmektedir. 22 Mart–26 Mart 2007 tarihleri aras›nda
“Kent ve Yaflam”, 23 Mart–30 Mart 2007 tarihleri aras›nda “‹stanbul Manza-
ralar› ve Osmanl› Kalyonlar›” , 2 Nisan -6 Nisan tarihleri aras›nda da “Anado-
lu Evleri ve Kültürleri” sergileri ‹stanbullular›n yo¤un ilgisine mazhar olmufl-
tur. 

‹SMEK’te 2006–2007 e¤itim döneminde 7 konulu sergi, 21 bin ziyaret-
çiyi a¤›rlam›flt›r. 

33))  GGeenneell  SSeerrggii

Her e¤itim dönemi sonunda, kursiyerlerin y›l boyunca ürettikleri ve yerel
sergilerle ortaya koyduklar› ürünlerden seçilen eserlerle Genel Sergi aç›lmak-
tad›r. 2004-2005 e¤itim döneminin sonunda Feshane Kültür Merkezi’nde ger-
çeklefltirilen ‹SMEK  8. Genel Sergisi, 10 bin sanat eserini 170 bin sanatsever
ile buluflturmufltu. ‹SMEK’in Feshane Kültür Merkezi’ndeki 9. Genel Sergi-
si’nde 120 bin kursiyerin 11 bin eseri yaklafl›k 200 bin ‹stanbullu ile bulufl-
mufltur. 

‹SMEK’in 2006–2007 e¤itim döneminde Feshane Kültür Merkezi’nde
düzenlenen10. Genel Sergisi’nde ise 13 bin eser 220 bin ziyaretçiye ulaflm›fl-
t›r.
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44))  AAll››flflvveerriiflfl  MMeerrkkeezzlleerriinnddee  DDüüzzeennlleenneenn  SSeerrggiilleerr

Özellikle 2005–2006 e¤itim döneminden itibaren sergilere özel bir önem
verilerek,  ‹SMEK’i içerisinde bulundu¤umuz topluma do¤ru ve etkili bir fle-
kilde tan›tmak için önemli bir tan›t›m arac› olarak kabul edilmifltir. Yerel ser-
giler d›fl›nda ilk kez al›flverifl merkezleri sergileri bafllat›lm›flt›r. Söz konusu
mekanlarda sergiyi gezerek ‹SMEK’i ilk defa tan›yan ‹stanbullular, bu kadar
güzel ifller yapan kurumumuzun kendi tan›t›m›n› daha fazla yapmas› gerekti-
¤ini ›srarla belirtmifltir.

Bu sergilere Hilton Convention Center, Lüksemburg Kaktüs Al›flverifl
Merkezi, Cemal Reflit Rey Sergi Salonu, CNR Yeflilköy Fuar Merkezi, Beylik-
düzü Carrefour, Stars Al›flverifl Merkezleri ve Bak›rköy Carroussel’de gerçek-
lefltirilen sergileri örnek verilebilir.

‹SMEK 2006–2007 e¤itim döneminde düzenledi¤i “Mevlana” konulu
branfl yar›flmalar›na kat›lan eserlerden seçilen ürünlerle 2007–2008 e¤itim dö-
neminde ‹stanbul’un en önemli al›flverifl merkezlerinde üç sergi açacakt›r. Ser-
gilerin ilki 22 Ekim -26 Ekim 2007 tarihleri aras›nda Carousel Al›flverifl Mer-
kezi’nde, ikincisi 5 Kas›m -11 Kas›m Haramidere Carrefoursa Al›flverifl Mer-
kezi’nde, üçüncüsü ise 15 Ocak - 20 Ocak 2008 tarihleri aras›nda Beylikdüzü
Beyl›c›um Al›flverifl Merkezi’nde yap›lacakt›r.

BB..    SSeemmiinneerrlleerr

‹SMEK, sanat ve mesleki e¤itimlerinin yan› s›ra güncel, sosyal, kültürel
vb. konularda, hayata haz›rlay›c›, motive edici, kenti tan›t›c›, yaflam standart-
lar›n› yükseltici seminerler düzenlenmektedir. Seminerlerin tamam› ücretsiz
olarak sunulmaktad›r.

Seminerler iki flekilde düzenlenmektedir; Kursiyerlere yönelik seminer-
ler ve halka aç›k seminerler. Ayr›ca hizmet veren personelin kalitesinin art›r›l-
mas›n›n hizmetteki kaliteyi art›raca¤› bilincinden hareketle usta ö¤reticilere,
idarecilere ve Yönetim Merkezi çal›flanlar›na yönelik hizmet içi seminerler de
tertip edilmektedir. Bu e¤itimler belli periyotlarda, sürekli olarak gerçekleflti-
rilmektedir.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Sanat ve Meslek E¤itimi kurslar›na kat›-
lan kursiyerlere ve halka yönelik olarak verilen seminerler flunlard›r: 
1. ‹nk›lap Tarihi ve Atatürkçülük 19. Ev ve Trafik Kazalar›

2. Demokrasi ve ‹nsan Haklar› 20. Cilt Bak›m›

3. Avrupa Birli¤i Niçin Gereklidir? 21. Çanakkale fiehitleri

4. Kad›n ve Çocuk Sa¤l›¤› 22. Çocukluk Ça¤› Kanserleri

5. Çevre Sa¤l›¤› ve Temizli¤i 23. Dengeli Beslenme
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6. ‹lkyard›m ve Yang›n Tedbirleri 24. Ahlaki De¤erler

7. Tüketici Haklar› 25. Deri Kanserleri

8. Bilgi Edinme Hakk› 26. Difl Sa¤l›¤›

9. Kad›n Hastal›klar› 27. Kiflisel Geliflim

10. Moral ve Motivasyon 28. Kesici E¤itimi

11. Gençlik ve Madde Ba¤›ml›l›¤› 29. Kanserde Erken Tan›

12. Deprem Bilinci ve Tedbirleri 30. Karbonmonoksit Zehirlenmesi

13. Ahlaki De¤erlerimiz 31. Kutlu Do¤um Haftas›

14. Aile ‹çi ‹letiflimde Sevgi Dili 32. Lösemi

15. Akupunktur 33. Meme Kanserinden Korunma

16. Alternatif T›bba Bilimsel Yaklafl›m 34. Milli ve Manevi De¤erler

17. Bel ve Boyun F›t›¤› 35. Sosyo- Psikolojik Davran›fl Kurallar›

18. Besin ve ‹laç Zehirlenmesi 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi e¤itim ve seminerlerin verildi¤i mekanlar
merkezden çevreye do¤ru ‹stanbul’un bütün ilçe ve bu ilçelere ba¤l› belde be-
lediyeleri ve mahallelerinde yap›lmaktad›r. 2006–2007 e¤itim döneminde 50
bin 459 kifli bu seminerlerden faydalanm›flt›r.

Hizmet içi e¤itimler kapsam›nda ise alanlar›nda uzman e¤iticiler taraf›n-
dan 2006–2007 e¤itim döneminde 1433 usta ö¤reticiye formasyon, 1548 usta
ö¤reticiye de branfl seminerleri verilmifltir. Hizmet içi e¤itim seminerleri ile
e¤itimdeki kaliteyi art›rmak, e¤itimcilerin bilgi, görgü ve tecrübesinin yüksel-
tilmesini sa¤lamak amaçlanmaktad›r.

CC..    SSeemmppoozzyyuummllaarr

Ülke ve dünya çap›nda örnek gösterilen baflar›l› bir yetiflkin e¤itimi pro-
jesi olan ‹SMEK, h›zla globalleflen dünyada yetiflkin e¤itiminin önem kazan-
mas›na vurgu yapmak, sorunlar›na de¤inmek ve yetiflkin e¤itimi alan›ndaki
çeflitli örnekleri gözler önüne sermek amac›yla “Ö¤renen Toplum ‹çin Yetifl-
kin E¤itimi Sempozyumu”na imza atm›flt›r.

5 May›s 2007 tarihinde Cemal Reflit Rey Konferans Salonu’nda gerçek-
lefltirilen sempozyumda çeflitli üniversitelerden akademisyenler, dernek ve va-
k›f baflkanlar›, yurtd›fl›ndan temsilciler, ilçe halk e¤itim müdürleri yetiflkin
e¤itimine de¤inen tebli¤ler sunmufltur.

‹SMEK, 23 Haziran Cumartesi günü Darphane-i Amire’de akademisyen-
ler ve sanatç›lar›n kat›l›m›yla “Türk Kitap Sanatlar› Sempozyumu” düzenledi.
Sempozyumda kitap sanatlar›n›n dünü, bugünü ve gelece¤i hakk›nda önemli
tespitlerde bulunulmufltur.
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‹SMEK’in bundan sonra di¤er el sanatlar› alanlar›nda da sempozyumlar
gerçeklefltirmesi planlanmaktad›r.

DD..  YYaarr››flflmmaallaarr

‹SMEK kursiyerlerinin e¤itim ald›klar› branfllardaki bilgilerini pekifltir-
mek, ortaya koyduklar› ürünleri ödüllendirerek onlar› teflvik etmek; aile ve ül-
ke ekonomisine madden, ilgili sektörlerdeki üretimlere ise fikren katk› sa¤la-
mak amac›yla çeflitli dallarda yar›flmalar düzenlemekte ve düzenlenen yar›fl-
malara her branfltan kursiyeri ile aktif kat›l›m sa¤lamaktad›r. Ayr›ca tüm ‹stan-
bullulara yönelik olarak yar›flmalar düzenleyen ‹SMEK, çeflitli kurumlarla ifl-
birli¤i halinde de bu faaliyetlerini baflar›yla devam ettirmektedir.

‹SMEK 2004–2005 ve 2005–2006 e¤itim dönemlerinde Branfl Yar›flma-
lar› tertip etmifltir. Bu yar›flmalarda yer alan branfllar aras›nda Makine Nak›fl›,
El Nak›fl›, Ahflap Boyama, Kumafl Boyama, Tak› Tasar›m›, Folyo, Ahflap Röl-
yef, Resim, Mefruflat, K›rkyama, Giyim, Stilistlik  gibi dallar bulunmaktad›r.

Çeflitli kurumlarla da ortak çal›flmalar yürüterek yar›flmalar düzenleyen
‹SMEK 2003–2004 y›l›nda Ören Bayan iflbirli¤inde Makine Nak›fl› Yar›flma-
s›, 2005–2006 y›l›nda Hürriyet Hobi Dünyas› iflbirli¤inle Türkiye çap›nda
“I.Ulusal Tak› Yar›flmas›”, 2006–2007 y›l›nda Kültür Afi. iflbirli¤inde Foto¤raf
Yar›flmas› açm›flt›r.

Ayr›ca ‹SMEK, 2007 y›l›n›n “Dünya Mevlana Y›l›” ilan edilmesi dolay›-
s›yla Tak› Tasar›m›, K›rkyama, Kurdele Nak›fl›, Makine Nak›fl›, Resim, Ebru,
Tezhip, Çini, Minyatür ve Hat branfllar›nda “Mevlana” konulu el sanatlar› ya-
r›flmas› düzenlemifltir. Yar›flman›n Mevlana’n›n ça¤r›s›n›n özü olan “sevgi,
sayg›, hoflgörü, kardefllik ve dayan›flma”n›n yay›lmas›nda önemli fonksiyonlar
icra etmesi hedeflenmifltir.

EE..  YYaayy››nnllaarr

‹SMEK vermifl oldu¤u ücretsiz sanat ve meslek e¤itimi hizmetinin yan›n-
da yay›nlar› ile dikkat çekmektedir. El sanatlar› alan›nda mevcut bofllu¤u dol-
duracak, kaynak olma niteli¤i tafl›yan kitaplar neflredilmektedir.

‹SMEK’in flu ana kadar ç›karm›fl oldu¤u baz› yay›nlar: ‹SMEK El Sanat-
lar› Dergisi (1-2-3-4), ‹SMEK El Sanatlar› Albümü (1-2-3), ‹SMEK Desen Ki-
taplar› (1-2-3), ‹SMEK Modelistlik Kitab›, Savafl ve Kad›n (Sergi Katalo¤u),
Ebru ile Esma’ül Hüsna Kitab›, Hat San’at› Tarihçe Malzeme ve Örnekler, Te-
mel Ud E¤itimi, Çocuk Geliflimi E¤itimi ve Sa¤l›¤› ve Ebru Sanat›’d›r. Yetifl-
kin E¤itimi Sempozyumu Bildirileri Kitab› ve Türk Kitap Sanatlar› Sempoz-
yumu Bildirileri Kitab› sempozyumlar› kal›c› k›lm›flt›r.

‹SMEK, El Sanatlar› Dergisi ve Albümü’nün yeni say›lar› ile farkl› alan-
lardaki branfl kitaplar›n›n haz›rl›klar› devam etmektedir.

Bütün yay›nlar›m›z ‹stanbullulara ücretsiz olarak sunulmaktad›r.
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FF..  AAttööllyyee  ÇÇaall››flflmmaallaarr››

Üretim ve Sat›fl Atölyeleri, son dönemde ‹SMEK’te yürütülen önemli
projelerdendir. Bu atölyelerde üretime ve sat›fla katk› yap›lmas› planlanmakla
birlikte, icra edilen sanatlar›n uygulamalar› örnekleri de sergilenmektedir. Fa-
tih Atölyesi’nde ahflap boyama, el nak›fl›, mefruflat, rölyef, tezhip, makine na-
k›fl›, ebru branfllar›nda üretim gerçeklefltirilmektedir.

Bak›rköy’de 2007 Mart ay›nda kurulan Cam Atölyesi’nde ise cam kal›p,
füzyon, cam üfleme ve boncuk yap›m, cam kumlama, dekorlama, yald›zlama,
projelendirme ve tasar›m branfllar›nda faaliyet gösterilmektedir. 

1111..  ‹‹ssmmeekk’’iinn  GGeelleeccee¤¤ee  ‹‹lliiflflkkiinn  YYaakkllaaflfl››mmllaarr››  VVee  HHeeddeefflleerrii

‹SMEK önümüzdeki y›llarda baflar›lar›n› daha da art›rmay› hedeflemek-
tedir. Bu çerçevede;

• AB onayl› sertifikasyon çal›flmas›n›n yap›lmas›,

• Mesleki e¤itimde ve sertifikalarda standartlaflmay› sa¤lamak,

• AB ülkeleri ile ö¤retmen ve ö¤renci de¤iflimi,

• 2007–2008 e¤itim y›l›nda 200 bin kursiyere ulafl›lmas›,

• Yurtd›fl›nda sergiler açarak geleneksel sanatlar›m›z›n uluslararas› arena-
da tan›t›lmas›n› sa¤lamak,

• ‹flgücü piyasas›n›n talep etti¤i alanlarda özel sektör ile iflbirli¤i yaparak
kursiyerlerin istihdam›n› sa¤lamak,

• Sat›fl merkezlerinin say›lar›n› art›rmak,

• Gezici e¤itim ve sat›fl istasyonlar› kurmak,

• E¤itim teknolojilerinden daha yüksek ölçekte faydalan›lmas›,

• El Sanatlar› ve Türk ‹slam Sanatlar›nda kalitenin artt›r›lmas›,

• Semt ve mahalle odakl› kurs (aya¤a gitme yetiflkin e¤itimi) anlay›fl›n›n
korunmas› ve rehabilitesi,

• Pasif ve sosyal alan› zay›f sadece tüketici hedef kitlenin ihtiyaç ve ar-
zular›n›n yeniden analizi,

• Eve ve çevreye dönük üretimin standartlaflt›r›lmas›, gelifltirilmesi,

• Yetiflkin e¤itimi disiplini ve anlay›fl›n›n kurumsallaflma boyutunda kav-
ranmas›, uygulanmas›,

• Uluslararas› Yetiflkin E¤itimi ve El Sanatlar› Sempozyumlar›n›n Ger-
çeklefltirilmesi

Türkiye’de bu ölçekte ve kalitede el sanatlar›, Türk ‹slam Sanatlar› e¤iti-
mi veren örgün ya da yayg›n e¤itim kuruluflu bulunmamaktad›r. Bu e¤itim ça-
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l›flmalar›, Büyükflehir Belediyesi’nin, kültürel ve sosyal belediyecilik anla-
m›nda ciddi bir görev üstlendi¤ini ve bunu yerine getirme çabas›nda oldu¤u-
nu göstermektedir.  Bu branfllar›n ciddi bir turizm de¤erinin de bulundu¤u
unutulmamal›d›r. Bu anlamda gelece¤in en önemli sektörleri aras›nda sanat›n
yer alaca¤›n› düflünmekteyiz.  Nitekim bu tarihi, sosyal ve pedagojik sorum-
lulu¤un daha baflar›l› bir flekilde yürütülmesi hususunda çal›flmalar sürdürül-
mektedir.

Bu çerçevede Türk-‹slam Sanatlar› ve di¤er baz› alanlarda Tekamül (2. 3.
kademe)  kurslar› aç›lm›flt›r. Güzel Sanatlar Fakültelerinin El Sanatlar› Uygu-
lama Merkezleri ile iflbirli¤ine gidilmesi planlanm›flt›r. 

Bir di¤er hedefimiz Eyüp Feshane veya Zeytinburnu Yenikap› Mevlevi-
hanesi’nde Geleneksel El Sanatlar› Merkezinin hayata geçirilmesidir.

1122..    ‹‹ssmmeekk’’tteenn  YYaannss››mmaallaarr

AAyyflfleemm  ‹‹SSMMAA‹‹LL‹‹  (Patchwork Sanatç›s›): “Her fleyden önce kurslar›n üc-
retsiz olmas› ve herkese aç›k olmas› tüm branfllar aç›s›ndan önemli bir faktör.
‹SMEK’e yo¤un ilgi oldu¤unu görüyorum. Bu, tüm el sanatlar›n›n gelifltiril-
mesi için olumlu bir etki. ‹SMEK’te güzel bir ekip çal›flmas› ile oluflturulmufl
müthifl bir organizasyon var.”

FFaattmmaa  YYüükksseell (‹SMEK kursiyeri): “Art›k evde rutin ifllerin d›fl›nda vazi-
felerim var. Eflime anlatabileceklerim daha nefleyle dökülüyor kelimelere...
‘Ben ö¤reniyorum’, diyorum... Y›llar önce manas›ndaki önemi anlayamad›-
¤›m bu sözcük, me¤er ne k›ymetli bir zenginlikmifl.”

EEmmeell  DDeemmiirrttaaflfl (‹SMEK kursiyeri): “‹SMEK kendimize olan güveni ve
inanc› ortaya ç›karmam›za vesile oldu. Hiçbir fleye el atma cesareti olmayan
kifliler, ‹SMEK’te ola¤anüstü fleyler ortaya koydular. Zaten ‹SMEK’in sloga-
n›, “Aile Çal›fl›yor!” de¤il miydi? Bizler bunu baflarabildi¤imize inan›yoruz.”

FFeerriiddee  TT››¤¤ll››  (‹SMEK kursiyeri): “‹SMEK hayat›ma çok fley katt›. O ol-
masayd› ne bir fleyler ö¤renebilecektim ne de bu kadar dostluklar olacakt› ha-
yat›mda… Ben hocalar›mdan sabretmeyi, baflarabilmeyi ve azmetmeyi ö¤ren-
dim.”

AAyyflflee  ÇÇoollaakk  (‹SMEK kursiyeri): “Biz ö¤renciler, hocalar›m›z›n ellerinde
yeniden çiçek açan dallar›z. ‹SMEK’le ufkumuz geniflledi, dünyaya bak›fl aç›-
m›z de¤iflti, arkadafll›k ve anlay›fl gibi manevi de¤erlerimiz geliflti.”

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  YYaakkuuddee  DDEEVVEELL‹‹OO⁄⁄LLUU  (Gazi Üniv. Makine Nak›fl› Ana-
bilim Dal› Ö¤r. Üyesi): “Ben ‹SMEK’in  nak›fl›n yayg›nlaflmas› ve bireye ulafl-
mas› aç›s›ndan yararl› oldu¤unu görüyorum. Herkesin okula gitme imkan›
yok. Ö¤renmenin yafl› da yok. Nak›fl›n yaflat›lmas› ve kuflaklara aktar›lmas›
aç›s›ndan yararl› olarak de¤erlendiriyorum.”
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TTüülliinn  UUNNCCUU (Ahflap Rölyef Sanatç›s›-Ahflap Rölyef’in Türkiye’deki ‹lk
Uygulay›c›lar›ndan): “‹SMEK’i çok yap›c› ve yararl› de¤erlendiriyorum.  ‹n-
sana k›ymet veriliyor, bence bu de¤erler günümüzde maalesef art›k yok olma-
ya bafllad›. Olumlu izlenimler edindim. Hep böyle devam etmesini isterim.”

ÜÜmmiitt  GGEEZZGG‹‹NN  (Sanat Elefltirmeni – Eskiflehir Anadolu Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi Ö¤r. Üyesi): ‹SMEK Türkiye’de gerçeklefltirilmemifl bir
fleyi gerçeklefltiriyor. Temennimiz bunun kurumsal bir boyuta tafl›nmas›; bütün
Türkiye’de yayg›nlaflt›r›lmas›; bütün insanlar›m›z›n sanat›n ö¤retici, samimi
ve insan› anlaml› k›lan çal›flmalar›yla buluflmalar›. Bunu da ancak ‹SMEK gi-
bi organizasyonlar ve can› gönülden çal›flan insanlar öbe¤i kotaracaklar ve ge-
lifltireceklerdir.”

DDrr..  SSüülleeyymmaann  BBEERRKK  (Sanat Tarihçisi-Hattat): “‹SMEK, hat, ebru, tez-
hip gibi klasik sanatlar›n sevdirilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas› noktas›nda ciddi
bir iflleve sahip. ‹SMEK, bu anlamda baflar›l› bir modeldir.”

YYaarraarrllaann››llaann  KKaayynnaakkllaarr

1. Titiz, M.T. (2000) Okulda Yeni E¤itim, Beyaz Yay›nlar›, ‹stanbul

2. Dewey, J. (1916). Democracy and education. New York: Macmillan.

3. Fatma Var›fl, E¤itim Bilimine Girifl, Alk›mYay›nlar›,‹stanbul, 1998, s. 1.

4. Ahmet fiirin, “Yoksullu¤a Karfl› Mücadelede Bir Yetiflkin E¤itimi Uy-
gulamas›: ‘‹SMEK Örne¤i”, (Sunum), s.5.

5. http://inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/gencel-egit.doc (Eriflim Tarihi:
20.11.2007)

6. fiirin, A.g.s., s.2.

7. ‹SMEK Faaliyet Bülteni

8. BM ‘nin düzenledi¤i IV.Dünya Kad›n Konferans›,Pekin Dekorasyonu

9. fiirin A.g.s.,5.

DDiippnnoottllaarr
1 Titiz, M.T. (2000) Okulda Yeni E¤itim, Beyaz Yay›nlar›, ‹stanbul
2 · Dewey, J. (1916). Democracy and education. New York: Macmillan.
3 Fatma Var›fl, E¤itim Bilimine Girifl, Alk›mYay›nlar›,‹stanbul, 1998, s. 1.
4 fiirin, Ahmet, “Yoksullu¤a Karfl› Mücadelede Bir Yetiflkin E¤itimi Uygulamas›: ‘‹s-
mek Örne¤i”, (Sunum), s.5.
5 http://inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/gencel-egit.doc (Eriflim Tarihi: 20.11.2005)

360 ‹‹ssllaamm  ÜÜllkkeelleerriinnddee  EE¤¤iittiimm  KKoonnggrreessii




