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 Projemizin temel hede�i; Kayseri ilinde dezavantajlı sürücülerin (60 yaş üstü sürücüler, engelli ve 
mülteci sürücüler) tra�iğe adaptasyonuna yönelik yetişkin eğitimi veren eğitimcilerin, Avrupa Birliği 
standartlarında eğitim alması ve proje hede�lerine ulaşması adına güncel ve modern tekniklerde daha 
nitelikli eğitimci olabilmesini sağlamak, tüm Kayseri ilinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlar-
daki dezavantajlı yetişkin bireylerin bu konuda eğitimlerini Kocasinan Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesin-
de serti�ikalı olarak gerçekleştirmek ve dezavantajlıların AB standartlarında yaşamalarına katkı sağla-
maktır. Proje kapsamında Litvanya Utena Üniversitesinde “Yetişkin Eğitimi” üzerine kurs programına 
katılım sağlayan Yetişkin Eğitimcilerimiz, hareketlilik dönüşünde Kocasinan Halk Eğitim Merkezi bünye-
sinde 30 kişilik sını�larda Türkçe eğitimi alan mülteci / sığınmacı çocuk ve yetişkinlere, engellilere ve 60 
yaş üstü ticari taşıt sürücülerine Tra�ik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan modül kapsa-
mında tra�iğe adaptasyon eğitimleri düzenlenmiştir. Hareketliliğe katılan katılımcılarımız, Avrupa'daki 
yetişkin eğitimi metotlarını öğrenerek eğitici personelin gelişimine katkı sağlanmış, yetişkin eğitimi ile 
hayat boyu öğrenmenin önemini anlamış, artan mesleki donanım, bilgi ve becerileriyle verecekleri 
eğitim hizmetinin kalitesi artmış, farklı kültürdeki insanları tanımalarıyla çeşitliliklerini yargılamak 
yerine, kültürel hoşgörü kazanmalarına ve olası önyargılarını yıkmalarına vesile olunmuş, bu kapsamda 
özellikle ilimizdeki göçmen nüfus ile yapılan eğitim faaliyetlerine yansımış, yetişkin eğitimi ve dezavan-
tajlıların eğitimlerinde bir model yaklaşım tarzı kazanılmış, katılımcıların kurumları uluslararası proje 
hazırlama ve organizasyon yapma konusunda deneyimlerini artırırmış bu sayede yeni projeler hazırla-
ma konusunda daha profesyonel adımlar atarak iş ile ilgili beceri kazanmışlardır.
Anahtar Kelime: tra�ik-dezavantajlı-engelli-mülteci-sürücü-yetişkin-yetişkin eğitimi 
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 Proje ekibi tarafından projemizin hazırlanma sürecinde Emniyet Genel Müdürlüğümüzden alınan 
kaza verileri doğrultusunda dezavantajlıların ülke ve ilimiz genelinde tra�ikteki durumlarının çok iç açıcı 
olmadığı görülmüştür. Dezavantajlı grupların tra�iğe adaptasyonu sürecindeki zorlukların azaltılması, 
risk grubunda yer alan kişilerin yetişkin eğitime ulaşma imkânlarının artırılması, kültürler arası iletişi-
min artırılması, sınır ötesi işbirlikleri ve hareketlilik yoluyla kalitenin güçlendirilmesi projenin temel 
önceliklerini oluşturduğundan, ayrıca Erasmus+ 2018 Program Rehberinde Avrupa Birliği öncelikleri 
arasında yer alan “dezavantajlı yetişkin öğrenicilerin ihtiyaçlarına cevap verme konusunda yetişkin eğiti-
mi kurum/kuruluş personelinin yeterlilik kazanması, sığınmacı yetişkin öğrenicilerinin eğitilmesi”, 
hedef grubu oluşturan dezavantajlıların tra�iğe adaptasyonu ile yakından ilişkili olduğundan dolayı 
yetişkin eğitimi veren eğitimcileri ve dezavantajlı grupları kapsayan projemiz hazırlanmıştır.
 Projenin yurt içi ve yurt dışı ortağı da projenin hede�ine ve amacına uygun ortaklardan seçilmiş, 
yazım aşaması tamamlanmış, Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına yurt dışı ortak-
lar sorulmuş, olumlu sonuçtan sonra Türkiye Ulusal Ajansına proje başvurusu online olarak yapılmıştır. 
Yapılan proje başvuru sonuçları Türkiye Ulusal Ajansının resmi internet sitesinden (www.ua.gov.tr) 
duyurulmuş; Türkiye Ulusal Ajansına 2018 yılı Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketlili-
ği faaliyeti kapsamında sunulan proje tekli�lerinin değerlendirme sürecinin tamamlandığı, Türkiye 
Ulusal Ajansına sunulan 326 proje tekli�inden uygunluk kriterlerini taşıyanların içerik değerlendirmesi-
ne alındığı ve her bir projenin en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirildiği, içerik değerlen-
dirmesi sonucunda 326 proje başvurusundan 18 proje tekli�inin hibe desteği almaya hak kazandığı, 
Tra�ik Denetleme Şube Müdürlüğümüz tarafından hazırlanıp sunulan Yetişkin Eğitimi Personel Hareket-
liliği projemiz kabul edilen 18 projenin arasına girmeyi başararak mevcut bütçe imkanları çerçevesinde 
15.714 Avro hibe desteği almıştır.
 Yerel ortaklardan seçilen katılımcılar projemizin hedef kitlesi doğrultusunda belirlenmiş, yurt 
dışı hareketliliğinde uygulanacak kurs programı da projenin önceliklerine göre tüm ortaklar ile görüşü-
lerek hazırlanmıştır.
 Projeye dahil edilen katılımcılar, görev yaptıkları birimler, çalışma alanları ve kurumsal etkinlikle-
ri de göz önünde bulundurularak, kendi kurumlarının sağlayacağı katkılar doğrultusunda belirlenmiştir. 
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 Ülkemizde hızla gelişen kentleşme, sanayileşme ve nüfus artışına bağlı olarak bir takım sorunlar 
da beraberinde gelişmektedir. Bu süreçten etkilenenler arasında tra�ik ortamı da bulunmaktadır. Tra�ik, 
toplumun tüm yapılarını ve kurumlarını kapsayan, aynı zamanda da toplumun coğrafyasından ekonomisi-
ne kadar birçok alanı etkileyen bir yapıya sahiptir. Tra�ikte karşılaşılabilecek riskler konusunda yeterli 
bilgiye sahip olmamak, tra�ik eğitimi konusundaki  eksiklikler, güvenli tra�ik bilincinin oluşması konusun-
da yaşanan sıkıntılar tra�ik kazalarını artırmaktadır. Tra�ik sorunu nasıl çözülebilir ve tra�ik kazaları nasıl 
en aza indirilebilir? Bu soruya verilebilecek en güzel cevap ya da anahtar kelime “eğitim”dir.
Projemizin hazırlanma sürecinde Emniyet Genel Müdürlüğümüzden alınan verilere göre; 2016 yılında 
ülkemiz polis sorumluluk bölgesinde 370.996 tra�ik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda toplam 2.266 
kişi hayatını kaybetmiş ve 252.857 kişi de yaralanmıştır. 
 Ayrıca tra�ikteki dezavantajlı sürücüler (60 yaş üstü sürücüler ve engelli sürücüler) ülke genelinde 
17.423 tra�ik kazasına karışmış, 294 kişi hayatını kaybetmiş, 25.152 kişi de yaralanmıştır. İlimizde ise 388 
tra�ik kazasında 3 kişi hayatını kaybetmiş 759 kişi de yaralanmıştır.
 Yukarıdaki kaza verileri doğrultusunda dezavantajlıların ülke ve ilimiz genelinde tra�ikteki durum-
larının çok iç açıcı olmadığı görülmektedir. Türk Polis teşkilatı kurulduğu günden bugüne tra�ik birimleri 
ile vatandaşların tra�ik kazalarına karışmamaları için eğitim faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmekte-
dir. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak tra�ik kazalarının en aza indirilebilmesi, yetişkin vatandaşlarımı-
zın ve çocuklarımızın tra�ik kuralları hakkında bilgilendirilmesi amacı ile ilimizde 2017 yılında 165 ayrı 
noktada 23.870 yetişkine ve 453 ilk, orta ve lise okullarında öğrenim gören 58.625 öğrenciye tra�ik eğiti-
mi verilmiştir. Avrupa’da tra�ik kültürünün eğitimi “toplum polisliği” kavramıyla yakından ilişkilidir. 
Tra�ik kültürünün yüksek olduğu ülkelerde kazaya karışma olasılığı da düşüktür. Dezavantajlı grupların 
tra�iğe adaptasyonu sürecindeki zorlukların azaltılması, risk grubunda yer alan kişilerin yetişkin eğitime 
ulaşma imkânlarının artırılması, kültürler arası iletişimin artırılması, sınır ötesi işbirlikleri ve hareketlilik 
yoluyla kalitenin güçlendirilmesi projenin temel öncelikleri arasındadır. 

 2018 yılı Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faali-
yeti kapsamında sunulan proje tekli�lerinin değerlendirme süreci tamamlanmış-
tır. Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 326 proje tekli�inden uygunluk kriterlerini 
taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış 
uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda 326 
proje başvurusundan 18 proje tekli�i hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Tra�ik 
Denetleme Şube Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Yetişkin Eğitimi Personel 
Hareketliliği projesi kabul edilen 18 projenin arasına girmeyi başarmıştır.
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 Projemize konsorsiyum üyesi kurumlardan toplam 9 yetişkin eğiticisi  katılacak olup katılımcılar-
dan biri engelli katılımcı olacak ve katılımcılar  hali hazırda düzenlenmiş olan kurs programına katılarak 
bu sürede  yetişkin eğitimi üzerine teorik ve  pratik uygulamalar konusunda eğitim alacaktır. Hareketlilik 
ve işbirliği kapsamında, 9 kişilik bir ekip ile 14/20 Nisan 2019 tarihleri  arasında Litvanya Utena şehrinde 
faaliyet gösteren Utenos Kolegija (Utena Üniversitesi) eğitim kurumunda seyahat dahil bir haftalık karşı-
lıklı hazırlanan yetişkin eğitimi programı icra edilecektir.

 Projenin yürütülmesi sonucu; Yetişkin eğiticiler; Avrupa'daki yetişkin eğitimi metotlarını öğrene-
cek, eğitici personelin gelişimine katkı sağlanacak, yetişkin eğitim sistemimize entegre edebileceğimiz 
yenilikleri taşımada köprü görevi görecekler,
•Yetişkin eğitimi ile hayat boyu öğrenmenin önemini anlayacaklar,
•Kişisel ve mesleki gelişim açısından dil bilir olmanın önemini kavrayacak, dil öğrenme adına istek uyandı-
rılacak,
•Her katılımcı adına onaylanmış temel düzey dil serti�ikası edinilecek,
•Artan mesleki donanım, bilgi ve becerileriyle verecekleri eğitim hizmetinin kalitesi artacak,
•Farklı kültürdeki insanları tanımalarıyla çeşitliliklerini yargılamak yerine, kültürel hoşgörü kazanmaları-
na ve olası önyargılarını yıkmalarına vesile olunacak, bu kapsamda özellikle ilimizdeki göçmen nüfus ile 
yapılacak eğitim faaliyetlerine yansıyacak,
•Eğitim alacakları alanlarda Avrupa'daki uygulamaları görecek, yetişkin eğitimi ve dezavantajlıların 
eğitimlerinde bir model yaklaşım tarzı kazanılacak,
•Kurumlarımız uluslararası proje hazırlama ve organizasyon yapma konusunda deneyimlerini artıracak 
bu sayede yeni projeler hazırlama konusunda daha profesyonel adımlar atabileceklerdir.

 2018 Program Rehberinde Avrupa Birliği öncelikleri arasında yer alan  
“dezavantajlı yetişkin öğrenicilerin ihtiyaçlarına cevap verme konusunda yetiş-
kin eğitimi kurum/kuruluş personelinin yeterlilik kazanması, sığınmacı yetiş-
kin öğrenicilerinin eğitilmesi”, hedef grubu oluşturan dezavantajlıların tra�iğe 
adaptasyonu ile yakından ilişkilidir. Bu ilişki sadece hedef gruplar açısından 
değil hedef grupların aileleri açısından da belirgin bir ihtiyacı öne çıkarmakta-
dır. Projemizin temel hede�i; Kayseri ilinde dezavantajlı sürücülerin (60 yaş 
üstü sürücüler, engelli ve mülteci sürücüler) tra�iğe adaptasyonuna yönelik 
yetişkin eğitimi veren eğitimcilerin, Avrupa Birliği standartların da eğitim 
alması ve proje hede�lerine ulaşması adına güncel ve modern tekniklerde daha 
nitelikli eğitimci olabilmesini sağlamak, tüm Kayseri ilinde faaliyet gösteren 
kamu kurum ve kuruluşlardaki dezavantajlı yetişkin bireylerin bu konuda 
eğitimlerini Kocasinan Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde serti�ikalı olarak 
gerçekleştirmek ve dezavantajlıların AB standartlarında yaşamalarına katkı 
sağlamaktır.

 Projemiz kapsamında bir konsorsiyum oluşturarak, konsorsiyum üyesi 
tüm kurumlardan katılımcılar ile ilk defa yetişkin eğitimi veren eğitimciler 
grubu yurt dışı projesi gerçekleştirme fırsatı yakalayacaktır. Konsorsiyum 
üyeleri; Litvanya Utenos Kolegija (Utena Üniversitesinin) ev sahipliği ile yerel 
ortak olarak Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kocasinan Halk Eğitimi 
Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ve tra�ik kazaları sonucu engelli 
olan üyelerinde aralarında bulunduğu Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler 
Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’dir.
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 Konsorsiyum üyelerinin de yer aldığı Proje Yürütme Ekibi eşliğinde hareketlilik öncesi katılımcıla-
rımıza bir takım hazırlık kursları verilmiş, katılımcılarımız hem hareketlilik için hem de eğitim için hazır-
lanmışlardır.  Projemize yararlanıcı olarak seçilen katılımcı personelin belirlenmesi ve katılımcıların 
tamamı ile katılımcı sözleşmesinin imzalanmasının ardından hazırlık kurslarına başlanmıştır. Katılımcı-
larımıza verilecek olan hazırlık kursları; 1. Dil Eğitimi 2. Pedagojik Eğitim 3. Kültürel Eğitim 4. Risk Önle-
meye Yönelik Eğitim olmak üzere dört kategoride düzenlenmiştir. 
  1. Dil Eğitimi: Hareketliliğe katılacak olan personellerimize ilk olarak yabancı dil eğitimi verilmiştir. 
Katılımcılarımıza verilen yabancı dil eğitimi A1 seviyesinde 120 saatlik İngilizcedir. Kurumsal destek 
bütçesi kullanılmamış, bunun sebebi ise konsorsiyum üyemiz olan Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi ve 
Akşam Sanat Okulu tarafından 120 saatlik İngilizce dil eğitimini üstlenerek eğitimi düzenlemiş, MEB 
onaylı katılımcılara serti�ika verilmiştir. Kurs süresince katılımcılarımıza English Break A1 kitabı eşliğin-
de, mesleki ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir eğitim sunulmuştur.
  2. Pedagojik Eğitim: Katılımcılarımıza hareketlilik öncesi yetişkin eğitimi, yetişkin eğitiminin önemi ve 
yetişkin eğitiminin temel kavram ve tekniklerini anlatan Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 45 
saatlik “Eğiticinin Eğitimi” kursu düzenlenmiş ve MEB onaylı serti�ika verilmiş, böylece hareketlilik süre-
since aldıkları eğitimden en yüksek düzeyde verim almaları sağlanmıştır.
  3. Kültürel Eğitim: Katılımcılarımızın çoğu daha önce hiç yurt dışı deneyimi yaşamamış ve farklı ülke-
lerde bulunmamışlardır. Hareketliliğe katılacak olan personellerimize hareketlilik öncesi Litvanya'nın 
yaşam tarzı, kültürel özellikleri vb. konularda, Litvanya'da daha önce bulunan konsorsiyum üyesi İletişim 
Fakültesinde görevli Araştırma Görevlisi Tarık KODAL tarafından eğitim verilmiş, böylece oluşabilecek 
kültürel şokların önüne geçilmeye çalışılmıştır.
  4. Risk Önlemeye Yönelik Eğitim: Katılımcılarımıza gidecekleri ülkelerde başlarına gelebilecek bek-
lenmedik bir durum karşısında (sağlık, hırsızlık vb. ) nasıl hareket etmeleri gerektikleri ve kimleri arama-
ları hususlarında toplantı düzenlenmiş, katılımcılarımıza yurt dışı ortakların telefon numaraları ve acil 
durumlarda irtibata geçebileceği proje irtibat görevlilerinin telefon numaraları verilmiştir.
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Projemizin yazımında bir araya gelen ekip tarafından yapılan araştırma sonucunda bağlantıya geçtiğimiz 
Utenos Kolegija kurumunda görevli Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı ve Erasmus + Koordinatörü Ruta 
Jurgelioniene ile kurum maili üzerinden irtibata geçerek proje konumuz, eğitim içeriğimiz, tarihler ve 
katılımcı sayıları ile ilgili bilgi verilmiş ve kurumun referans listeleri, karşılama, konaklama, yeme-içme, 
eğitim merkezi hakkında bilgiler alınmış, karşılıklı mailler sonucunda projemize ev sahibi ortak olarak 
alınmıştır. Utenos Kolegija ( Utena Üniversitesi ) Erasmus + , gençlik ve fon projelerinde uluslararası bilim 
projeleri ile yaptığı çalışmalarla adını duyuran Avrupa’nın saygın ünüversitelerinden bir tanesidir. 
Eğitimde Akredite edilmiştir. Bilimsel çalışmalarda dünyanın pek çok üniversitesi ile ortak projeler üret-
mekte ve birlikte başarılı çalışmalar yapmaktadır. Hayatboyu Öğrenme Programı hakkında toplumu bilgi-
lendirmek, ulusal ve bölgesel iş, eğitim, hizmet sunan sivil toplum kuruluşlarını bilgilendirme, araştırma, 
eğitim kursları, uzaktan eğitim kursları ve yetişkinler için Andragoji eğitim kursları uygulandığından 
dolayı ortak olarak seçilmiştir.
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 14 Nisan 2019 günü saat:19.30 da Utena 
Üniversitesinin tahsis ettiği araç ile birlikte 
konaklama yerine geçilmiş, Erasmus + Koordi-
natörü Ruta Jurgelioniene tarafından ilk olarak 
oryantasyon eğitimi verilmiştir. Katılımcılara 
ülke, üniversite ve kurs programı içeriği hak-
kında bilgiler verilmiştir. Okulun sürekli eğitimi 
baz alan, sürekli öğretme ilkeleri ile hareket 
eden, her kişinin yetenekleri doğrultusunda, 
bölgesel, ulusal ve Avrupa boyutunda hizmet 
verdiği, asıl amacının Avrupa işgücü piyasasına 
doğrudan hizmet ettiği, kurumda 36 Profesör, 
22 yardımcı profesörün görev yaptığı ve toplam 
kapasitesinin 1000 öğrenci olduğu, yüksek 
kalitede modern ve dinamik bir devlet kurumu 
olan okulun meslek geliştirme, aktivite ve yeni-
liğin tüm alanlarında çalışmalar yaptığı, talep-
lere dayalı olarak açılan meslek kursları ile 
serti�ikalı eğitimler düzenlediklerini belirtmiş-
tir.
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 Katılımcılarımız ilk gün; Yetişkin eğitiminin amacı ve önemi, tarihçesi, ilkeleri, temel 
kavram ve teknikleri, yürütme süreçleri, öğrenciye yaklaşım tarzı ve metotları ile modellerini 
öğrendiler. Günün özeti olarak, yetişkin öğrenimde etkili olan ilkelerin; Yetişkinlerin kendilerini 
içten motive ettiğini ve yönlendirdiklerini, kimsenin onları yönlendirmesine ve motive etmesine 
ihtiyaç duymadıklarını, yetişkin öğreniminde eski bilgilere yeni bilgiler eklendiğini, soruları 
aktif bir şekilde dinlediklerini ve ilgi duydukları öğrenme ortamlarını oluşturduklarını, yetişkin-
lerin öğrenirken hayat deneyimlerini ve bilgilerini kullandıklarını, yetişkinlerin amaç odaklı 
olduklarını “Gereklilik keşi�lerin anasıdır.” düşüncesine inandıklarını, yetişkinlerin ilgi odaklı 
olduklarını, kendileri için önemli olan şeyleri öğrenmek istediklerini, ilgi alanlarında daha sıkı 
ve derin çalışma yaptıklarını, yetişkinler pratik olduklarını ve okumak yerine yapmayı tercih 
ettiklerini, yetişkin öğrenenlerin saygı duyulmayı sevdiklerini, bu durumun onların kendilerini 
anlatmaları için cesaretlendirdiği belirtilmiştir.
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 Katılımcılarımız ikinci gün; Yetişkin eğitiminde dikkat edilecek noktalar, öğrenme engelleri, 
yetişkin eğitim ortamlarında iletişim, materyal kullanımı, ölçme değerlendirme, eğitmenin yetişkin 
eğitimi sırasında dikkat etmesi gereken kurallar hakkında bilgi ve beceri kazandılar. Günün özeti 
olarak, yetişkin eğitimi ortamlarında iletişimi olumsuz etkileyen durumların; Kursiyerlerin adlarını 
öğrenememek, kursiyerlerin dikkatini çekmek için tahtaya, masaya ya da derslikteki herhangi bir 
objeye vurmak, kursiyerle uygun göz teması süresini kullanmayarak, duvara, ders notlarına v.s ye 
bakmak (göz teması önemli), derslikte, kursiyerlerin eğitici ve birbirleri ile iletişimini kısıtlayıcı bir 
oturma düzeninin olması (sözlü ve sözsüz iletişimde mimiklerin önemi), cep telefonunun sesinin açık 
kalması (araştırmalarda en büyük iletişim engeli, saygısızlık olarak algılanıyor, iletişime devam şevki-
ni kırıyor), kursiyerlerin eğitici tarafından yargılandığını ya da yıkıcı eleştiriye maruz kalabilecekleri-
ni hissetmeleri (terk nedeni), kursiyerlerin eğiticinin, deneyimlerine saygı duymadığını hissetmeleri 
olduğu belirtilmiştir.
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 Katılımcılarımız üçüncü gün; Yetişkin 
eğitim sanatı Andragojik formasyonda süreçler, 
Andragojik açıdan yetişkin öğreniminin temel ilke-
leri, yetişkin kimdir, yetişkin çeşitleri, yetişkin 
eğitimcilerin öğrenme süreçleri ve yetişkinle çocuk 
arasındaki farklılıkları öğrendiler. Günün özeti 
olarak, Andragojik yaklaşımla eğitim programları-
nın geliştirilmesi, oluşturulması ve yönetiminin 
yedi adımda sağlandığı, bunların; Öğrenme için 
uygun ortam oluşturma, ortaklaşa plan yapmak 
için bir yapı oluşturma, ilgilerin, gereksinimlerin 
ve değerlerin saptanması, amaçların açık ve net 
olarak belirlenmesi, öğrenim etkinliklerinin plan-
lanması, öğrenim etkinliklerinin uygulanması ve 
sonuçların değerlendirilmesi olduğu belirtilmiştir.
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 Katılımcılarımız dördüncü gün; Yetişkin öğrencilerin özellikleri, yetişkin eğitiminin bireyler 
üzerindeki etkileri, yetişkin eğitiminde kalıcılığın sağlanması için yapılması gerekenler, dezavantaj-
lıların tra�iğe adaptasyonu üzerine verilen eğitim uygulamaları, farklı ülkelerdeki yetişkin eğitim 
modelleri, engellilerin konuta ve ulaşıma güvenli ulaşabilmeleri üzerine ne tür düzenlemelerin 
yapıldığı hakkında ülkemiz ile Litvanya’yı kıyaslama fırsatı buldular. Günün özeti olarak, yetişkin 
öğrencilerin özellikleri arasında; yetişkinin ihtiyaçları doğrultusunda öğrendiği, öğrenmeye hazır 
olduğunda öğrendiği, kişisel kaygıları olduğu, güvenli bir ortama gereksinim duydukları, hemen 
yada kısa sürede uygulayabileceği bilgi ve becerileri öğrenmek istedikleri, özgün ve özel bir birey 
olarak görülmek istedikleri, özgüvenlerini korumak istedikleri, öğrenme sürecine etkin bir şekilde 
katılmak istedikleri, kendi tecrübesini açıklamayı ve tartışmayı istedikleri, kendileri ve eğitmenleri 
için beklentileri yüksek tuttukları, olumlu geri bildirim (+ feedback) verilmesini bekledikleri, grup 
etkileşiminden hoşlandıkları, içeriğin belirlenmesinde yer almak istedikleri, eğitimde farklı eğitim 
yöntemleri uygulanmasını istedikleri, zamanlarının değerli olduğu, serti�ika gibi ödül almanın 
öğrenme cesaretini arttırdığı, eğitimin, kendi konularıyla ilgiliyse motive oldukları, pratik düşün-
dükleri ve eğitimin kendi konularıyla bağlantılı olmasını istedikleri belirtilmiştir.
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 Katılımcılarımız beşinci gün; Yetişkin eğitiminde gelişim özelliklerinin dikkate alınması, 
Pedagoji ile Andragojik modelin birlikte değerlendirilmesi ve yetişkin eğitimcide bulunması gere-
ken özellikleri öğrendiler. Günün özeti olarak, yetişkin eğitimcisinin özellikleri (rolleri) arasında 
ise; Sabırlılık, sürekli gelişme, öğrenenleri anlayabilme, öğrenmeleri anlayabilme, Andragojik 
yaklaşım (yetişkinlerin öğrenme özelliklerine göre, karşılıklı anlaşma ve yardım edici yaklaşım), 
değişimi anlama ve anlatabilme, problem çözme becerisi, başlangıç (açıklama- yaşam ilgisi), 
hedef belirleme, katılımın sağlanması, eğitim aktiviteleri, geri bildirim, güvenli ortam, deneyim-
ler, dürüstlük, ders araçları ve ortam özellikleri olduğu belirtilmiştir.
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 Günlük kurs programı dışı (16.30’dan sonra) etkinlikler kapsamında Litvanya’nın Vilnius, 
Utena ve Kaunas şehirlerini tanımak adına Müze ve kurum ziyaretleri ile şehir gezileri yapılmıştır. 
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KAYSERİ EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜ VE YEREL ORTAK

KURUM TEMSİLCİLERİ’NİN
YETİŞKİN EĞİTİCİLERİ

AVRUPA KURSUNU TAMAMLADI
 “Dezavantajlıların Trafiğe Adaptasyonunda Yetişkin
Eğitiminin AB Standartlarıyla Uyumlaştırılması” Projesi

 2018 yılı Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği 
faaliyeti kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 
Başkanlığı  Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen Kayseri İl Emniyet 
Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu 2018-1-TR01-KA104-051997 numaralı 
“Dezavantajlıların Tra�iğe Adaptasyonunda Yetişkin Eğitiminin AB Standartla-
rıyla Uyumlaştırılması” projesi kapsamında 14-20 Nisan 2019 tarihleri arasın-
da Emniyet Müdürlüğümüzden ve yerel ortak kurumlardan seçilen 9 Yetişkin 
Eğiticisi Litvanya Utena Üniversitesinde Yetişkin Eğitimi kurs faaliyetini başarı 
ile tamamlamışlardır.
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 Katılımcılarımız Utena Üniversitesinde düzenlenen kurs programı süresince; Yetişkin eğitiminin 
önemi, tarihçesi ve ilkeleri, yetişkin eğitiminin bireyler üzerindeki etkileri, farklı ülkelerdeki yetişkin 
eğitimi modelleri, yetişkin eğitiminde öğrenciye yaklaşım tarzı ve yetişkin eğitimi modelleri, dezavan-
tajlıların tra�iğe adaptasyonu üzerine verilen eğitim uygulamaları, yetişkin eğitiminde dikkat edilecek 
noktalar, yetişkin eğitiminde öğrenme engelleri, yetişkin eğitim ortamlarında iletişim, yetişkin eğiti-
minde materyal kullanımı ve ölçme değerlendirme, eğitmenin yetişkin eğitimi sırasında dikkat etmesi 
gereken kurallar, yetişkin eğitim sanatı andragojik formasyon ve androgojik formasyonda süreçler, and-
rogojik açıdan yetişkin öğreniminin temel ilkeleri, yetişkin kimdir?, yetişkin çeşitleri, yetişkin eğitimci-
lerin öğrenme süreçleri, yetişkinle çocuk arasındaki farklılıklar, yetişkin öğrencilerin özellikleri, yetiş-
kin eğitiminin bireyler üzerindeki etkileri, yetişkin eğitiminde kalıcılığın sağlanması için yapılması 
gerekenler, engellilerin konuta ve ulaşıma güvenli ulaşabilmeleri üzerine ne tür düzenlemelerin yapıl-
dığı, yetişkin eğitiminde gelişim özelliklerinin dikkate alınması, pedagoji ile androgojik modelin birlikte 
değerlendirilmesi ve yetişkin eğitimcide bulunması gereken özellikler konularında 5 günlük Kurs prog-
ramına katılım sağlamışlardır.

 Katılımcılar Avrupa'daki yetişkin eğitimi metotlarını öğrenerek eğitici personelin gelişimine 
katkı sağlanmış, yetişkin eğitimi ile hayat boyu öğrenmenin önemini anlamış, artan mesleki donanım, 
bilgi ve becerileriyle verecekleri eğitim hizmetinin kalitesi artmış, farklı kültürdeki insanları tanımala-
rıyla çeşitliliklerini yargılamak yerine, kültürel hoşgörü kazanmalarına ve olası önyargılarını yıkmaları-
na vesile olunmuş, bu kapsamda özellikle ilimizdeki göçmen nüfus ile yapılacak eğitim faaliyetlerine 
yansımış, yetişkin eğitimi ve dezavantajlıların eğitimlerinde bir model yaklaşım tarzı kazanılmış, katı-
lımcıların kurumları uluslararası proje hazırlama ve organizasyon yapma konusunda deneyimlerini 
artırırmış bu sayede yeni projeler hazırlama konusunda daha profesyonel adımlar atarak iş ile ilgili 
beceri kazanmışlardır.
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 Katılımcılar edindikleri bilgi ve becerileri Kurs Katılım ve Europass serti�ikası ile Europass Cv 
alarak belgelendirmişlerdir.
 Projemizin yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında katılımcılarımız kazandıkları mesleki dene-
yimlerini ve kültürel birikimlerini tüm paydaşlarına aktarmaya başlamışlardır. Avrupa’da kurumlarını, 
şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Yetişkin Eğiticilerimizi gösterdikleri emek, gayret, 
başarı, birlik ve beraberlikten dolayı tebrik ediyoruz.

21



22



KURS BELGESİ

EUROPASS SERTİFİKALARI
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AFİŞ

Şehit Polis Memuru Ali ER toplantı salonunda Projemizin Açılış Toplantısı Yapıldı.

TV Kayseri’de projenin tanıtım haberi yapıldı.
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Tra�ik Denetleme Şube Müdürlüğü
Personelini Bilgilendirme Eğitimi

Mülteci ve Sığınmacı Sürücüleri
Bilgilendirme Eğitimi

Engelli Sürücüleri
Bilgilendirme Eğitimi

60 Yaş Üstü Ticari Taksi Sürücülerini
Bilgilendirme Eğitimi

60 Yaş Üstü Halk Otobüsü Sürücülerini
Bilgilendirme Eğitimi

60 Yaş Üstü Servis Sürücülerini
Bilgilendirme Eğitimi

Projenin Polis Dergisinde yayınlanan Makalesi

Projenin Hedef Kitleye Yönelik Eğitim Faaliyetleri
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TV1’de “Hayatımız Tra�ik” Programında Projenin Tanıtımı Yapıldı.

Dağıtımı Yapılan Dergi Ve Dvd

Kampüs Tv Tarafından Yapılan Proje Tanıtım Filmi
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