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GİrİŞ

G ünümüzde dünya ülkelerinin gelişmişlik düzeyi, o 
toplumlardaki kadınların eğitim seviyesiyle ölçül-

mektedir. Eğitim, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin kadın-erkek 
tüm insanların yararlanması gereken bir haktır. Ancak dünya-
da eğitim olanaklarından yararlanma durumu incelendiğinde 
kadın ve erkek arasında büyük farklar olduğu görülmektedir. 
Eğitim ve öğretim alanında tüm dünyada yaşanan hızlı iler-
leme ve gelişmelere rağmen, dünyanın pek çok bölgesinde 
kadın eğitimi halen önemli bir sorundur. Kadınlar eğitim ola-
naklarından erkeklere oranla daha az yararlanmakta ve top-
lumsal cinsiyete bağlı eşitsizlikler devam etmektedir.

Uzaktan eğitim ise; dünyada ve ülkemizde eğitim olana-
ğından yoksun kesimin, ağırlıklı olarak kadınlar olması nede-
niyle ve uzaklık, zaman gibi sınırlılıkların üstesinden gelme-
siyle eğitime daha çok kadın kazandırmanın bir yolu olarak 
görülmektedir. Örgün eğitim olanağı bulamayan kadınlar, 
kendilerini geliştirmenin bir yolu olarak uzaktan eğitimi tercih 
etmektedir.

Kadınların gelişiminde uzaktan eğitimin önemli bir işlevi 
vardır. Kadınlar yer ve zaman sınırlılıkları, kaynak yetersizlik-
leri, evdeki sorumluluklarının erkeklere oranla fazlalığı nede-
niyle örgün eğitimden yeterince yararlanamamaktadırlar. Bu 
nedenle zaman ve mekan sınırlılığı olmayan uzaktan eğitim 
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sistemiyle kadınlara evlerinde ulaşılarak, eğitimden yararlan-
maları, yarım kalan eğitimlerini tamamlamaları ve kendilerini 
geliştirmeleri sağlanabilir. Kadınlara yönelik yalnızca ilköğre-
tim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde değil, meslek 
kazandırma ve çalışmaya özendirme, hakları konusunda bi-
linçlendirme, toplumda kendilerine güvenen, sosyal yaşam-
da başarılı, çağdaş bireyler olarak yetişmelerine büyük katkısı 
olacak eğitim programlarının da açılması gereklidir.

Günümüz kadını bilinçli, kişilikli, yaratıcı, üretici, kendine 
güvenen ve toplumda saygın bir statüye sahip olmak duru-
mundadır. Bunun yanında kadının toplumda birey olarak yer 
alabilmesi çok önemlidir. Kadının toplumda birey olabilmesi-
ni sağlayan en önemli şey eğitimdir. Eğitim kadınların içinde 
bulundukları toplumsal koşulları iyileştirmede çok önemlidir. 
Kadının birey olarak ilerlemesinin, gelişiminin desteklenmesi 
ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için toplumlarda 
örgün, yaygın ve uzaktan eğitim kurumları yanında, mekaniz-
malar da vardır. Bunlar resmi düzeyde kurumsal mekanizma-
lar (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü), akademik düzeyde 
kurumsal mekanizmalar (Üniversitelerdeki Kadın Araştırma 
Merkezleri), sendikal düzeyde kurumsal mekanizmalar ve sivil 
toplum kuruluşlarıdır.

Toplumlarda var olan bu mekanizmalar, kadınların hakla-
rını öğrenmesinde, kullanmasında, haklarıyla ilgili mücadele 
etmesinde, hakkında alınan olumlu ve olumsuz kararlardan 
haberdar olmasında, bu kararlarda söz sahibi olabilmesin-
de, şiddetle mücadele edebilmesinde, toplumsal yaşamda 
birey olarak güçlü olmasında ve bu konularda bilinçlendiri-
lip, eğitilmesinde çok önemli rol oynarlar. Diğer bir ifadeyle 
kadınlar için büyük bir öneme sahip olan bu resmi ve sivil 
toplum kadın kuruluşlarının amacı, kadınların erkeklerle eşit 
düzeyde hakları olan ve bu haklarını kullanmakta hiçbir sorun 
yaşamayan bireyler olmalarını sağlamak, bunun için müca-
dele etmektir. Ancak kadınların var olan bu mekanizmalar-
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dan, işlevlerinden yararlanabilmeleri ve yasaların kendilerine 
sağladığı olanakları kullanabilmeleri için bu mekanizmaları iyi 
tanımaları ve yasalardan haberdar olmaları gerekir. Çalışma-
ya, kadınların bu mekanizmalardan ve yasalardan haberdar 
olup olmamalarının sorgulanması, bu konularda kendilerini 
eksik hissetmeleri durumunda ise uzaktan eğitim yöntemi 
kullanılarak bu eksikliğin giderilebileceği düşüncesi üzerine 
başlanmıştır.

Çalışma iki bölümden oluşmuştur. “Tanımlar ve Uygula-
malar” başlıklı I. Bölümde, kadın eğitimi konusunda litera-
türde yer alan çalışmalar ve istatistiki veriler, “Eğitimle İlgili 
Temel Kavramlar”, “Kadın Eğitimi” ve “Uzaktan Eğitim” ol-
mak üzere üç alt başlıkta değerlendirilmiştir. “Kadınların Ken-
dileriyle İlgili Resmi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Yasalardan 
Haberdar Olma Durumu” başlıklı II. Bölümde ise “Amaç ve 
Yöntem” ile ilgili bilgiler verildikten sonra “Bulgular ve Yo-
rumlar” başlığı altında kadınların kendileriyle ilgili resmi ve 
sivil toplum kuruluşları ile yasalardan haberdar olup olmama 
durumlarının sorgulanması amacıyla uygulanan anket verile-
ri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda anketin 
uygulandığı kadınların büyük bir çoğunluğunun kendileriyle 
ilgili bu mekanizmalardan ve yasalardan yeterince haberdar 
olmadığı, bu konularda bilgilendirilmek amacıyla eğitim al-
mak istedikleri görülmüştür. Bu sonuçlar da kadınlara, anket-
te yer alan ve kendilerini eksik hissettikleri konulara yönelik 
uzaktan eğitim yöntemiyle bir eğitim verilmesi, bu konuyla 
ilgili kurum ve kuruluşların çalışmanın sonuçlarından haber-
dar edilerek bilgilendirilmeleri, en kısa sürede projeler hazır-
lanıp, eğitime başlanmasının gerekliliğini açık bir biçimde 
ortaya koymaktadır.

Bu çalışmanın kadın eğitimi konusunda çalışanlara, bu 
konuya ilgi duyanlara ve kadınlarla ilgili resmi ve sivil toplum 
kuruluşlarında özveriyle görev yapanlara ve kadınlarla ilgili 
mekanizmalar, yasalar, uluslararası sözleşmeler ve kararlarla 
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ilgili tanıtım, bilgilendirme konusunun ne kadar önemli oldu-
ğunun bir kez daha vurgulanması açısından kadın çalışmaları 
alanına katkı sağlayacağı inancındayım.

Bu çalışmaya da pek çok çalışmada olduğu gibi katkı 
sağlayan kişiler olmuştur. Bu değerli katkıları için öncelikle 
çalışma ve araştırma olanağı sağlayan Anadolu Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Davut AYDIN’a ve Açıköğretim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR’e, akademik yaşamımın 
ve çalışmalarımın her aşamasında desteğini esirgemeyen 
eşim Prof. Dr. Uğur DEMİRAY’a ve arkadaşım Yard. Doç. 
Şensu CURABAY’a, her zaman yanımda olarak bana güç ve-
ren kızım Gökçe DEMİRAY YILDIRIM’a, eşi oğlum Mehmet 
YILDIRIM’a ve aileme, anketin uygulanmasında yardımcı olan 
arkadaşlarım Uzman Dr. Serpil DÜNDAR’a, Derya KISACIK’a 
ve Şebnem ÖZCAN TEMİZ’e, kadın konusundaki değerli 
araştırmaları, çalışmaları ve çabaları için “Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü” yöneticileri ve çalışanları ile resmi ve sivil 
toplum kuruluşlarında yıllardır kadınların toplumsal yaşam-
da birey olarak yer alabilmeleri için özveriyle mücadele eden, 
araştırmalar yapan ve ayrıca anket sorularını cevaplayarak 
çalışmanın oluşumuna destek olan tüm kadınlara teşekkür 
ederim.

Emine Demiray
Eskişehir, Ekim 2010
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L iteratür taraması ve istatistiki bilgilerden 
oluşan “Tanımlar ve Uygulamalar” başlıklı I. 

Bölüm; “Eğitimle İlgili Temel Kavramlar”, “Kadın Eğitimi” 
ve “Uzaktan Eğitim” olmak üzere üç alt bölümden 
oluşmaktadır. Eğitimle ilgili temel kavramlar başlıklı 
bölümde; eğitimin tanımı, eğitim türleri ve eğitimin 
işlevleri üzerinde durulmuştur. Kadın eğitimi başlıklı 
bölümde; kadın eğitiminin önemi, kadın eğitiminde 
yaşanan sorunlar, yasal çerçeve, Türk Eğitim Sistemi’nde 
eğitim kademelerine göre kız-erkek öğrenci verileri, kadın 
eğitiminde eylem ve stratejiler ile kadın eğitiminde resmi 
ve sivil toplum kuruluşlarının önemine yer verilmiştir. 
Uzaktan eğitim başlıklı bölümde ise uzaktan eğitim sistemi, 
Türkiye’de uzaktan eğitim uygulamaları, Açık İlköğretim, 
Açıköğretim Lisesi ve Mesleki Açıköğretim Lisesi, Anadolu 
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi ve Açıköğretim 
Fakültesi ile dünyada uzaktan eğitim uygulamaları ve 
uzaktan eğitim sistemi ve kadınlar konuları ele alınmıştır.
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Kadın Eği t imi ve Uzaktan Eği t im1Bölüm
1. EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAvrAMLAr

Bu bölümde eğitimin tanımı, eğitim türleri ve eğitimin iş-
levleri üzerinde durulmuştur.

1.1. Eğitim Nedir?

En genel anlamıyla belli amaçlara göre davranış değiş-
tirme süreci olarak tanımlanan eğitim, pek çok düşünür ve 
eğitimci tarafından farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Tyler’e 
göre eğitim, kişinin davranış örüntülerini değiştirme süreci-
dir. Bir diğer tanıma göre ise eğitim; insan davranışlarında 
bilgi, beceri, anlayış, ilgi, tavır, karakter vb. önemli sayılan ki-
şilik nitelikleri yönünden belli değişmeler sağlamak amacıyla 
yürütülen düzenli bir etkileşimdir (Sönmez, 2002, s:31).

Eğitimin literatürde çok kullanılan diğer tanımlarından 
bazıları ise şunlardır:

• Eğitim, geniş anlamda bireyin toplum standartlarını, 
inançlarını ve yaşam yollarını kazanmasında etkili olan 
tüm sosyal süreçlerdir.

• Eğitim, bireyin yaşadığı toplumda uygulama değeri 
olan yetenek, yöneliş ve diğer davranış örüntülerini 
kazandığı süreçler toplamıdır (Demirel ve Kaya, 2006, 
s:5).

• Eğitim, bireyin yaşadığı toplumda yeteneğini, tutum-
larını ve olumlu değerdeki diğer davranış biçimlerini 
geliştirdiği süreçler toplamıdır.

• Eğitim, bireyin toplumsal yeteneğinin ve en elverişli 
düzeyde kişisel gelişmesinin elde edilmesi için seçil-
miş ve denetimli bir çevreyi (özellikle okulu) içine alan 
toplumsal bir süreçtir (Tezcan, 1991, s:4).

• Eğitim, önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda 
insanların düşüncelerinde, tutum ve davranışların-
da ve yaşamlarında belirli iyileştirme ve geliştirmeler 
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sağlamaya yarayan sistematik bir süreçtir (Barutçugil, 
2002, s:18).

Yukarıdaki eğitim tanımlamalarının ortak özelliklerinden 
en belirgin olanları eğitimin bir süreç olduğu ve bu sürecin 
sonunda insanların davranışlarındaki değişmelerdir. Çağı-
mızda eğitim; insanlara, çağın gereklerine uygun ve toplu-
mun ihtiyaçlarına paralel davranışlar kazandırma ve çağdaş 
toplumun ihtiyaç ve isteklerine cevap verecek davranışta in-
san yetiştirme sürecidir. Bu süreç bireysel olarak doğumdan 
itibaren ailede, okulda, çalışma hayatında devam ederken, 
toplumsal olarak da aile kurumunun içinde oluştuğu aile çev-
resi, toplum, okulların ve çalışılan kurumların içinde oluştuğu 
çevre ve ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yönleriyle bütün 
bir toplumsal çevrenin karşılıklı etkileşimiyle işler. Dolayısıyla 
eğitim sürecinin istenilen amaca ulaşması bireysel ve top-
lumsal etkileşim içinde olduğu çevre şartlarından ayrı düşü-
nülemez (Sağlam, 1992, s:263). Ancak çağımızda eğitim de-
nilince, büyük ölçüde okullarda yapılan eğitim anlaşılmakta 
ve anlatılmaktadır. Okullar eğitim sürecinin en önemli kısmını 
oluştururlar (Demirel ve Kaya, 2006, s:6).

Uygar toplum sosyal yaşamını sürdürebilmek için çeşitli 
kurumlar geliştirmiştir. Eğitimin kurumsallaşması doğrultu-
sunda okullar kurulmuştur. Ancak bu olgu eğitim kavramını 
okulla sınırlandırmak anlamına gelmemektedir. Toplumda 
var olan bütün sosyal ve kültürel kurum, olgu ve değerler 
bireyin eğitimini etkiler. Ancak bireyin eğitiminden sorumlu 
olan ve bu amaçla kurulmuş olan sosyal kurum okuldur. Eği-
tim okul öncesi ve okul yaşamında sürdüğü gibi okul sonra-
sında da yaşam boyu devam etmektedir (Varış, 1998, s:7).

Günümüzde eğitim sözcüğü yazı dilinde ve konuşmalarda 
genellikle aşağıdaki anlamlarda kullanılmaktadır:

• Eğitim bir bilim alanıdır. Çoğu zaman “eğitim bilimi” 
yerine eğitim sözü kullanılır.
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• Eğitim bir toplumsal hizmettir. Eğitim örgütü ve okul-

lar bu hizmeti halka sunmak için kurulmuşlardır. Eği-
tim hizmetini anlatmak için eğitim sözü kullanılır.

• Eğitim sözü kişinin geçmiş yaşantılarını anlatmak için 
kullanılır. Kişinin davranışlarının istenilen nitelikte ol-
duğunu söylemek için eğitimli denir.

• Kişinin nerede ya da hangi düzeyde eğitim gördüğü 
sorulduğunda eğitim sözü öğrenim karşılığında kulla-
nılmaktadır.

• Eğitim sözcüğü bazen yapılan eğitimin konusunu be-
lirler. Trafik eğitimi, çıraklık eğitimi, beslenme eğitimi, 
güzel sanatlar eğitimi gibi.

• Eğitim sözcüğü eğitilecek kitleyi içerecek biçimde kul-
lanılır. Halk eğitimi, çocuk eğitimi, özel eğitim gibi.

• Eğitim sözcüğü eğitimin aracını gösterecek biçimde 
kullanılır. Televizyonla eğitim, radyo ile eğitim, oyunla 
eğitim gibi.

• Eğitim sözcüğü daha önceki eğitimi tamamlayıcı an-
lamda kullanılır. Hizmet içi eğitim, uyarlama eğitimi, iş 
başında eğitim gibi.

• Eğitim sözcüğü bir sistemi belirlemek için kullanılır. 
Örgün eğitim, yaygın eğitim, okul öncesi eğitim, te-
mel eğitim gibi (Başaran, 1978, s:16-17).

1.2. Eğitim Türleri

Tylor, kültürü; bilgi, inanç, sanat, hukuk, ahlak, örf-adetler 
ve toplumun bir üyesi olarak insanoğlu tarafından kazanıl-
mış olan diğer yetenek ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık 
bir bütün olarak tanımlamıştır. Kültür çevredeki kişilerden, 
ana-babadan, yaşlılardan, dost ve iş arkadaşlarından, günlük 
hayatta bizi çevreleyen içinde yetiştiğimiz toplumu oluşturan 
ve şekillendiren bütün insanlardan öğrendiğimiz davranış, 
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yetenek ve inançlardır. Diğer bir deyişle kültür, bilinçli ya da 
bilinçsiz öğrendiğimiz, bir kuşaktan diğerine aktarılan bilgi ve 
kalıplaşmış davranış şekilleri birikimidir (Wells, 1972, s:37).

Kültür; öğrenilmiş, saklanmış ve öğretilen, eğitimle yeni 
kuşaklara aşılanan bir içeriktir. Bireyin içinde yaşadığı kül-
türdeki özellikleri kazanması olarak tanımlanan kültürleme 
ise kişinin doğumundan ölümüne kadar toplumun istek ve 
beklentilerine uyacak şekilde etkilenmesi ve değiştirilmesidir. 
Kültürleme toplumsallaşma ya da en geniş anlamıyla eği-
timdir (Güvenç, 1979, s:103,131). Her toplum kendi kültü-
rünün özelliklerini yeni kuşaklara kültürleme yoluyla geçirir. 
Eğer belli bir eğitim amacıyla düzenlenmemiş bir ortamdaki 
uyarıcılar bireyde davranış değişmesi meydana getirmişse 
böyle bir değiştirme sürecine kendiliğinden kültürleme denir. 
Kendiliğinden kültürleme “informal eğitim” olarak da adlan-
dırılmaktadır. Buna karşın kültürleyici uyarıcılar belli bir dav-
ranış değiştirme amacıyla düzenlenerek belli bir bireye yönel-
tilmişse kültürlemenin özel bir biçimi olan kasıtlı kültürleme 
oluşur. Kasıtlı kültürleme sürecinde bireyin, kültürel içeriğin 
toplumca kabul edilebilir, bilimsel olarak araştırılmış, bir plan 
ve program çerçevesinde düzene sokulmuş yönleriyle yüz-
leşmesi, etkileşim kurması sağlanıyorsa, kasıtlı kültürlemenin 
bu boyutu “formal eğitim” olarak adlandırılmaktadır (Şahin, 
2006, s:7-8).

Formal ve informal eğitimin özellikleri şöyle sıralanabilir:
Formal (biçimsel, resmi) eğitimin özellikleri; planlı ve 

programlı olması, hedeflerin önceden belirlenmesi, eğitimin 
uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi, olumlu davranış-
lar kazandırma esasına dayanması, eğitim ortamlarının dü-
zenlenmiş olması, eğitim sürecinde araç ve gereçler kulla-
nılmasıdır.

İnformal (biçimsel olmayan, resmi olmayan) eğitimin 
özellikleri; doğal ortamda kendiliğinden gelişmesi, planlı ve 
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programlı olması, eğiticilerinin uzman olma zorunluluğunun 
olmaması, olumlu ve olumsuz yönde oluşabilmesi, ortam ve 
zamanın önceden belli olmamasıdır. (http://www.msxlabs.
org/forum/egitim-bilimleri, Eğitim Nedir? 13.04.2010)

Formal eğitim, amaçlıdır. Önceden hazırlanmış bir prog-
ram çerçevesinde planlı olarak yapılır, öğretim yoluyla ger-
çekleştirilir. Eğitim süreci öğretmen tarafından planlanır, uy-
gulanır ve izlenir. Sürecin belli aşamalarında değerlendirme 
işlemi yer alır. Bu özellikler çerçevesinde okul öncesi eğitim, 
ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, sürücü eğitimi, oku-
ma yazma kursları, hizmet içi eğitim etkinlikleri formal eğitim 
etkinlikleri olarak gösterilebilir. Bu eğitimlerin bazılarının belli 
yaş gruplarını kapsadığı, uzun süreli olduğu, belli kısımlarının 
her birey için zorunlu tutulduğu, belli ölçülerde ön koşullar 
taşıdığı, okul adı verilen kurumlarda sunulduğu söylenebilir. 
Formal eğitim kapsamında yer alan eğitimin bu türüne “ör-
gün eğitim” denir. Formal eğitimin diğer bir türü olan “yaygın 
eğitim” ise örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da belli 
bir kademesinde bulunan, örgün eğitimin herhangi kademe-
sini yarım bırakmış veya başarıyla tamamlamış olan kişilere 
ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda verilen eğitimdir. Dans 
kursları, okuma yazma kursları, yabancı dil kursları, hizmet 
içi eğitimler, kırsal alanlarda verilen sağlık ve aile planlaması 
kursları yaygın eğitim kapsamında yer alan formal eğitim sü-
reçlerindendir. (Şahin, 2006, s:8-9) Yaygın eğitim, örgün eği-
tim sürecinden bağımsız ve her yaş grubunun beklentilerine 
uygun olarak yapılır ve süreklilik gerektirmez.

İnformal eğitim belli bir plan ve program uygulanmadan, 
yaşam içinde kendiliğinden gelişir. Kişi karşılaştığı durum ve 
içinde bulunduğu grubun üyeleriyle etkileşimde bulundukça 
farkında olmadan yeni şeyler öğrenir. Bu tür öğrenmeler aile-
de, sokakta, işyerinde, televizyon önünde, okulda ve yaşamın 
içinde kendiliğinden oluşur. Bu tür eğitime doğal eğitim de 


