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T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 59977976/604/156164 07/01/2015
Konu:Hayat Boyu Öğrenme TV

.......................................... MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi :Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30/12/2014 tarih ve 7074544 sayılı
yazısı.

İlgi yazı gereği,Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Hayat Boyu Öğrenme
TV ile ilgili yazı örneği ekte gönderilmiştir.

Gereğini rica ederim.

Mehmet BABA
Müdür a.

İlçe Milli Eğtiim Şube Müdürü

EKİ: Yazı Örneği (2 sayfa)

DAĞITIM:
Tüm Okul/Kurumlara
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T.C.
HATAY VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 11735510/604/7074544 30/12/2014
Konu: Hayat Boyu Öğrenme TV

.......................................... KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 25/12/2014 tarih
ve 6926740 sayılı Hayat Boyu Öğrenme TV ile ilgili yazı örneği ekte gönderilmiştir.

Gereğini rica ederim.

Kemal KARAHAN
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdür V.

EKİ: Yazı Örneği (1 sayfa)

DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe MEM)
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sayı : 38552587/604/6926740 25/12/2014
Konu: Hayat Boyu Öğrenme TV

………………… VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak vizyonumuz; farklı öğrenim ve yaş
seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak
amacıyla bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirerek öğrenen bireyden öğrenen topluma ve
öğrenen Türkiye’ye dönüşümü gerçekleştirmeye katkı sağlamaktır. Bu amaçla Genel
Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülen çeşitli faaliyetlerin yanı sıra internet üzerinden
hizmet veren Hayat Boyu Öğrenme TV (HBÖ TV) de kurularak yayına başlamıştır.

Bireylere bilimsel, girişimci, teknolojik, sosyal, kültürel gelişimlerini destekleyici
çoklu ortam öğrenme içerikleriyle yeteneklerini geliştirme imkânı sağlayabilecek, serbest
zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme alışkanlığı kazandırabilecek HBÖ TV başta eğitim
paydaşlarımız olan öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz olmak üzere bütün
vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu kapsamda; HBÖ TV’nin yayın hayatına
başlamasıyla ilgili Sayın Bakanımızın sunuşu ekte gönderilmiştir.

Hayat boyu öğrenme sürecini destekleyen fırsatlara evrensel boyutta erişim olanağı
sağlayan HBÖ TV’nin, http://heryerdeogrenme.meb.gov.tr adresinden ziyaret edilmesini
teminen ilinizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilere,
öğretmenlere, kursiyerlere, öğrencilere ve velilerine duyurulması hususunda bilgilerinizi ve
gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Mustafa Kemal BİÇERLİ
Bakan a.

Genel Müdür V.

EK:
- HBÖ TV Sunuş Yazısı (1 Sayfa)

DAĞITIM :
B Planı



Hayat Boyu Öğrenme TV

Ayrıntılı bilgi için:

Fatma Kübra ÇELEN
Millî Eğitim Bakanlığı
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
0312 212 68 80 - 4106

Nabi AVCI
Millî  Eğitim Bakanı

 İnsana yapılan yatırım, yatırımların en pahalısı, en önemlisi ve en uzun vadeli olanıdır. Zahmetli, büyük 
sabır ve özveri gerektiren bu yatırımı yüceltme ve ilerletmede hayat boyu öğrenme oldukça önemli bir role 
sahiptir. Ülkelerin kalkınmışlık ölçütlerinin belirlenmesinde hayat boyu öğrenme oranlarının önemli bir etken 
olduğu görülmektedir. Bu oranları yükseltmek için önceliğimiz; toplumumuzda hayat boyu öğrenme 
faaliyetleri ile ilgili farkındalığı artırmaktır.

 Hızla değişen toplumlarda hayat boyu öğrenme, sosyal içerme ve işgücü piyasasına dâhil olabilme 
açısından da çok önemlidir. Temel becerilere sahip olmak ve okuryazar olmak, iyi bir iş bulmak için yeterli 
değildir. Günümüzün işgücü piyasasında ‘istihdam edilebilir’ konumda kalabilmek için eğitim ve öğretime 
sürekli ihtiyaç vardır.

 İşgücü piyasasında gerek duyulan becerilerin ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, Ülkemizin 
sürdürülebilir kalkınması ve rekabet edebilirliği için çok önemlidir. Meslekî eğitim yoluyla geliştirilen 
becerilerin, iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılaması için, meslekî eğitim ve yeterlilikler sürekli güncellenmektedir. 
10. Kalkınma Planı, bu güncellemelerin hayat boyu öğrenme perspektifi dâhilinde gerçekleştirilmekte 
olduğuna dikkat çekmektedir.

 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak genel hedefimiz; farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki 
bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla; bilgi, beceri ve 
yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen 
topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir.

 Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, öğrenen Türkiye idealine ulaşmada hayat boyu öğrenmenin 
vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Buna bağlı olarak ortaya çıkan internet teknolojisi; ekonomiyi, eğitimi, 
tüketici davranışlarını ve hayatımızı derinden etkilemiştir. 

 Hayat boyu öğrenme sürecini destekleyen fırsatlara evrensel boyutta erişimin sağlanması amacıyla, Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak ilk kez hayata geçirdiğimiz uygulamayla bireylerin bilimsel, girişimci, 
teknolojik, sosyal, kültürel gelişmelerini destekleyecek, serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme 
alışkanlıklarını kazandırabilecek, yeteneklerini geliştirme imkânı sağlayabilecek çoklu ortam öğrenme 
içerikleriyle HBÖ TV yayın hayatına başlamıştır.

 HBÖ TV web üzerinden hizmet verecek olup çoklu ortam uygulamaları desteğiyle bireylerin öğrenme 
süreçlerine katkı sağlayacaktır. 2023 vizyonunda öngörülen bilgi toplumuna ulaşmak ve gelişiminize katkı 
sunmak adına  heryerdeogrenme.meb.gov.tr adresini ziyaret etmenizi bekleriz.


