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BOLUMI
EGiTiMiN ONEMi

insanlar
kulturlerini

yuzyillarca,

olusturmus

birikim

ve

devam

ve

deneyimlerini

ettirmislerdir.

yeni

Egitim,

nesillere

aktararak

toplumlarm

kultur

birikiminin planh bir bicimde yeni nesillere aktanlmasi ve kisilerin yasamlannda
istendik degisiklikler meydana getirilmesi si.irecidir. Egitimin toplumsal bir kurum
olarak ortaya cikis amaci, toplumun egitim ihtiyacmi karsilamakttr. Turn toplumlarda

egitimin amacladigi dort temel islev vardir: Egitimin onemini vurgulayan bu dort
islev toplumsal,

siyasal, bireyi gelistirme

ve ekonomik

seklinde

siralanabilir.

Toplumsal islev, bireyin toplumun etkin bir i.iyesi haline gelmesini hedefler. Siyasal
islevin amaci ise kisilere siyasal bilinc kazandirmak ve liderler yetistirmektir. Bireyi
gelistirme islevi, toplumlarda bireylerin daha refah ve mutlu vasamalartru saglamak
icin kendilerini zihinsel, duygusal

ve fiziksel yonleri ile gelistirmelerini saglamaktir

-

Son islev olan egitimin ekonomik boyutu, uretici bireyler ve bilincli
yetistirmeyi

amaclamaktir

(Toprakci,

saglama ve verimi artnrma
egitimin

2002).

Toplumlarda

ekonomik

ti.iketiciler
gelismeyi

acismdan egitimin onemi buyuktur Bu cahsmada

onemini vurgulayan

dort

islevden ekonomik

islev incelenecektir.

Bu

bolumde ekonomik islev incelenirken sirasryla iktisadi dusuncenin tarihsel surecte
gelisimi, egitimde devletin rolu ve egitimde ozellestirrne konulan ele almacaktir.

1. Iktisadi Dusunce Tarihi Icinde Egitim

Bugun, egitimi daha iyi anlayabilmek ve egitim yolu ile ekonomik verimlilik
ve ilerlemeyi saglayabilmek icin alanm tarihsel gelisirni i.izerinde durmakta yarar
vardir. Egitim, tarihin her doneminde bireylerin hayatta kalma, yasarmru surdurme ve
toplumsal konumunu yukseltrne

cabasi icin yapilan etkinliktir. Bu etkinligin icerigi

tarihsel surec boyunca tanm toplumlan,

sanayi toplumlan

degisiklik gostermistir.

amac, kisilere yurume

ilk donemlerde

ve bilgi toplumlarmda
ve konusmadan

baslayarak alet yapirm ve avlanma becerilerini kazandtrmakti. Gunumuzde ise amac,
evrensel dusunebilen, yaratici bireyler vetistirebilmektir. insanm var oldugu gunden
bu yana egitim vardir, ancak egitimin ekonomik boyutu

16. yuzyildan itibaren

2

incelenmeye

haslanrmstir.

i;ah~malann 1~1k tuttugu

16.

yuzyila

kadar

egitim

alanmda

yapilnus

olan

ekonomik boyutu ile egitimin incelenmesi, toplumlann

iktisadi alanda geli~erek daha verimli uretim yapmalanna olanak tanmustir. lktisadi
dusunce acismdan egitimin bugunku boyutunu incelemeden once gunumuz ekonomi
ve egitim anlayismm temellerini olu~turan ilk yillara biraz daha detayh olarak goz
atmak yararh olacakt1r.
ilki;aglarda

insanlarm

aldiklan

egitim,

uretim

veterliligi

kazandirma

odakhydr. Topragi islemek ailede ogreniliyordu. Okul sistemleri, daha sonra M1s1r,
Cin, Hint, iran, Turk, Yunan ve Aztek gibi

uygarhklar tarafmdan gelistirilmistir

Ancak bu okullar genellikle asiller ve erkekler

icindi. Ticaret

birbirleri ile iletisim kuran toplumlar arasmda egitim ile uretilcn

gibi nedenlerle
bilgiler yayrhyor,

bu ise felsefenin ortaya cikmasmt saghyordu (Toprakci, 2002).

Eflatun ve Arista, ideal devletin ancak egitim ile gerceklesecegine

inamyor

ve egitirnin onemini vurguluyorlardi. Ancak, her iki dusunur de, yasadiklan donemin
etkisinde kalarak, kole olarak doganlann

egitim almalanmn olanaksiz oldugunu

savunuyor ve ancak asillerin egitim almalanmn onemi uzerinde duruyorlardi (Vans,
1998: 3 7). Eflatun'un egitim anlayisma gore her insan degil, sadece "akilh ve vurekli
insanlar' egitim gormelidir. Bunlar kadm ya da erkek olabilir Akilh olanlar devleti
vonetmeli, yurekli olanlar ise devleti korumalidrr. Devlet, insanlann bu ozelliklerini
ele ahp herkese yaradilisma uygun egitim vermelidir. Aristo'ya

gore, yalmz hur

vatandaslar yani akil yonu baskm olanlar egitilmeli, zanaatkar, tuccar ve koleler
egitilmemelidir. Erkekler daha akilli olduklanndan kadmlarm egitiimesi de Arsitoya
gore gereksizdir (Sonmez, 1998).

Ortacag kulturunde

ise toplumdaki

en etkili kurum olan kiliseler egitim

uzerinde etkilidirler. Bu donemlerde egitimin amaci, dinsel ogretilere gore bireyler
yeti~tirmektir ve bu amaca yonelik olarak misyonerlerin kurduklan okullar ve daha
sonraki yillarda manastirlar egitim merkezleri olmuslardir

Aynca, tanm toplumu

egitiminde topragin islenmesi ve urunle ilgili bilgiler de kusaktan kusaga aktanlan
bilgilerdir.
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onacagda

Avrupa'da

egitim H1ristiyanhgm etkisi ile dinseliesmisken ve

temele Tann'yi ahrken, Islam dunyasmda daha ileri duzeyde egitim vardi. Nizamiye
(Bagdat), iskenderiye (Misir), Sevilla ve Granada (Ispanya) medreseleri dunyanm
bilim, sanat ve felsefe merkezleriydi. Bu medreselerden
reformu

Avrupa'da

Ronesans ve

ba$latacak pekcok bilgin ve dti$ilnur yeti$mi$tir. Bu donemde,

dunyasmda

okullar ve medreseler

ilim yuvasr durumundaydi.

Islam

Bilim on planda

nitulmustu. Ogretmenlik, Tann meslegi saytlrmsti ve herkes ogretmenlere saygi ve
sevgi gostermek zorundaydi.
Aydmlann 9ag1 olan Ronesans ve Reform hareketleri doneminde, Avrupa,
akh, insam, bilimsel dil$ilnmeyi, ozgurlugu, laikligi temele aldi ve okullan kilisenin
denetiminden kurtardi. Okullar antik Grek'te oldugu gibi ilk, orta, lise ve universite
olarak duzenlendi Mesleki egitime onern verildi ve ekonominin ihtiyaci olan nitelikli
elemenlar

bu

okullarda

vetistirildi

(Sonmez,

aydmlanma felsefesi, modern toplumlann

2000).

Ronesans,

Reform

ve

olusmasma yol acrmsnr. l 750'li yillarda

buharh makinenin bulunusu ile baslayan Ronesans ve reform hareketleri, geleneksel
dusunceden mekanik du~unceye ge9i$in ba$lang1c1d1r. Takas ekonomisinden parasal
ekonomiye gecis, sanayilesme, kentlesme, geleneksel aileden cekirdek aileye ge9i$,
kadm haklannda geli$meler, zorunlu kitlesel egitim bu donemle haslanustir. Tanm
toplumunun

yerini sanayi toplumu

arasnran, sorgulayan

ahrken,

ezberci

egitim de yerini dustmen,

ve tartisan insan yeti$tiren egitim sistemine hrrakrmstrr. Bu

donem, Ortacagin dini ve bagnaz her turlu dil$ilnsel anlayisma bir ba$kaldmd1r. Bu
donem anlay1$ma gore insan, egitimle insanlastmlir ve toplumsal, ekonomik, kulturel
acidan gelistirilir. Egitimin herkes icin bir hak oldugu

1792' de Fransa' da dile

getirilmi$tir (Toprak91, 2002).
16. vuzyildan baslayarak iktisadi kalkinma ve geli$me seviyesi ile insan gucu
kaynaginm

egitilmesi arasmda

guclu

dusunurleri tarafmdan vurgulanrmstu.
Bowman,

bir ili$ki oldugu

iktisat

tarihinin

16. ve 17. vuzytllarda AP.Usher,

onemli
Johnson,

William Petty, John Holes ve Nehemin Grew gibi dusunurler,

insan
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gucune planh bir bicimde yaptlacak yatmmm dogal servet ve ulusal verim artismda
cok onemli oldugunu vurgulam1$lard1r.
18. vuzyilda, Malachy Postletwayt

(Serin, 1974: 4,5), egitimin iktisadi

kalkmmamn temel unsuru oldugunu, ulusal zenginlik icin halkm hayat seviyesinin
duzeltilmesi gerektigini belirtrnistir. Tuccarlann ticaret okullannda; ciftcilerin tanm
okullannda
sanatkarlann
Postletwayt,

yeni teknoloji, makine kullarnrm ve tanm i$letmeciligi konulannda;
ise sanayi okullannda

egitim gormeleri

gerektigini

soylemi$tir.

halkm yasam seviyesmm ancak egitim yolu ile yukseltilebilecegine

inanmistir.
Aym vuzyil d-U$-Unurlerinden James Stuart da en yuksek hayat seviyesine
ancak egitimde

ciddi bir planlama ile ula$ilacag1m savunmustur.

Stuart,

bu

planlamamn, devlet otoritesi tarafmdan yapilabileceginc isaret etmis ve ekonomiyi
kuvvetlendirmek

ve tanm alamnda verimi arttirmak icin egitimin sart oldugunu

belirtmistir
1723-1790 yillan arasmda vasamis olan buyuk dusunur Adam Smith' e gore

(Serin, 1974), insam egitmek icin harcama yapilmahd1r. Bu harcama, toplum icin
sermaye niteligi tasir. iyi bir egitim sistemi, iyi bir hukumetin ve iktisadi faaliyet
geli$iminin dayanagidir. Bu dusunce dogrultusunda, egitimin niteligini yukseltmek
icin, devlet okullar acmah ve ozellikle yoksul kesimi egitmelidir. Boylece insanlann
vasam kalitesi yukselecektir.
18. yuzyil d-U$-Unurlerinden Thomas Robert Malhus da egitimin iktisadi

gelisme ve daha iyi yasam icin sart olduguna inanrmsnr. Malhusa gore kotu yasam
kosullan, toplumdaki umitsizligi arttmr. Bu durum, iktisadi gelisme icin en buyuk
tehlikeler arasmda yer almaktadir. Bunun ustesinden gelmenin ilk yolu, nufus artisrru
egitim ile kontrol altma almaknr. Egitim, tasarruf saglayan bir harcama oldugu icin
egitime yatmm yapilmasi aslmda bir kazanctrr. Aynca Malthus gibi, David Ricardo
da nufus planlamasmm onemini vurgulam1$ ve kisilerin egitimin onemine isaret
etrnistir.
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Butun klasik iktisatcilar icerisinde egitime en fazla onem veren Nassu W.
Senior (Serin, 1974) olmustur. Senior, sanayile$me donemi dii$ilniirlerindendir. Ona
gore gelecekte daha fazla tuketebilmek icin bugun tasarruf yapmayi ogrenmeliyiz.
Egitimle bunun saglanmasi gerektigine
kendilerinin

ve

cocuklanrurun

degerlendiremeyecegine

kmlarak

oncelikli

ihtiya9lanm

en

1y1

seklide

inamr. Bunun icin de ozellikle egitim alma konusunda

devlet mudahalesi gerektigini
cemberi

inanan Senior, egitim gormemis kesimin

9ocuklann

savunur.

Senior' a gore ancak bu sekilde cehalet

tarlalarda

isgucu

olarak

9ah$tmlmasmm

onune

ge9ilebilir ve onlarm egitim almasi saglanabilir.

19. yuzyil dii$ilniirlerinden John Stuart Mill'in yasadigi donern de sanayi
devriminin yol aldigr ve tanmsal faaliyetlerin azaldigi donemdir. Mill (Serin, 1974:
11 ), egitim ile nufus artist hizinm dii$iiriilebilecegini, boylece

sermayenin

ve

istihdamm arnmlabilecegini savunur. Her iki cinse de esit medeni ve mesleki firsat
verilmesi gerektigine

inanan Mill, kadmm guclu ve cahsiyor olmasi durumunda

nufus artismm dogal olarak engellenecegini belirtir. Mill, toplumun egitiminin devlet
ve gonulluler
i$letmelerinin

tarafmdan

saglanmasi

de engellenmemesi

g6rii$ilnil savunurken

gerektigine

fertlerin

okul

inamr. Ozel tesebbusten

acip

ilk kez

bahseden dusunur olarak Mill'in iktisadi tarihte onemi buyuktur.

19. vuzyrl denince akla gelen bir diger onemli dusunur Karl Marx'tir.
Kapitalizm gelistikce makinalasma ile isgucu guvenliginin azaldigma inanan Marx,
yogun isbolumu nedeniyle aym isi tekrar tekrar yapmaktan iscilerin bunald1g1m ve
hantallasugmi

belirtmistir.

Degisikliklere

derhal uyum

saglayabilecek

isgucunu

saglamak ve cahsanlan hantalhktan kurtarmak icin teknik okullara, tanm okullanna
ve ilkokullara ihtiyac oldugunu vurgulayan Marx, egitim ile kaptalizmin getirdigi
olumsuzluklarm asilacagma inamr (Serin, 1974)

Avrupa, Roncsans ve Reform Hareketleri'nin etkisiyle egitimde iktisadi ve
her alanda kendini yenilerken Osmanhlarda bunun tam tersi bir gelisme gorulmii$tiir.
Duraklama,

gerileme ve y1k1h$ donemlerinde

dini dusunce, bagnazhk,

yobazhk
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gittikce
birlikte

vaygmlasti.

Bilimden

y1k1h~ doneminde

ve

ozgur

du~unceden

devleti kurtarmak

icin okullar

yapilmak

istendi.

Ban ve Osmanh

egitiminin

merkezli

olmasi

ve

egitim

Cumhuriyet'in
ekonomide

kurulmasi

bir

ile Turkiyede

ortak

araci

olmakla

acildi ve Batt tarzi egitim

ozelligi,

ogretmen

olmasiydi

diger bircok

Boyle

ve konu

(Sonmez,

alanda oldugu

2000: 16).

gibi egitim ve

gelismeler yasandi.

20. yuzyila
Marshall,

egitimin

egitimi,

dayagtn

uzaklasildi.

insana

dogrultuda

goz

attrgirrnz

ulusal

yapilan

zaman

bir yatmm

yatmmlann

kisiye yapilan

donemin

olarak

onem

en degerlisi

yatmmm

aslmda

onemli

iktisatcnarmdan

tasidigi

olarak

toplumsal

uzerinde

nitelemistir.

kazanc

Alfred

durrnus

ve

Marshall,

bu

ve geli~im anlamma

gelecegini ve bu konuda devlete onemli gorevler du~tugunu vurgulam1~tir.

Yine
insangucu

20.

yuzyil

kaynaklanmn

arasmdaki

ekonomistlerinden
egitim

iliskiye deginmistir.

nitelik boyutunun

Modern

Teodore

yoluyla

Shultz'un

N.

geli~tirilmesi
savundugu

Shultz
ve

(Vans,

1998),

ekonomik

temel gorus,

geli~me

insan kaynagmm

daha onemli oldugu ve bunun geli~tirilmesi gerektigidir.

ekonomistler

tarafmdan,

insan kaynaklanna

vaptlan yatmmlann

ekonomik alana girebilmesi icin gosterilen cabalarda bashca dort yol gormekteyiz:
Bunlardan

birincisi sermaye birikimi ve egitim harcamalan

arasmdaki

iliskinin

saptanmas1; ikincisi, egitimin gayri safi milli gelirin artisma etkisinin saptanrnasi,

I

ucuncusu,
saptanmasi;

egitim harcamalan
dorduncusu

ise,

ile egitimden
okullasma

alman sonuclar

ile gayri

arasmdaki

safi milli gelir

oranm

arasmdaki

korelasyonun saptanmasidir (Vans, 1998).

Gunumuzde kureselle~meyle birlikte egitimin hedefleri evrensel du~unebilen,
etnik ve ulusal smirlar icerisinde kalmayan, uzlasmaci, her turlu bilgiyi, degeri
sorgulayabilen,

sorunlara

cozum

uretebilen,

ozgurluk

ve laiklikten

yaratici, ekip halinde 9ah~abilen, ozel girisimci kisiler vetistirmektir.

yana olan,
Egitim artik

ogrenci merkezli olmaya baslarmstir, ogretmenlikse profesyonel bir meslek haline
gelmistir (Sonmez, 2000: 19).
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Egitim sisteminin ekonomik islevlerde basanya ulasabilmesi icin herseyden
once egitimin bir yatmm olarak gorulmesi gerekir. Bu yatmmlar yaygm olarak
devlet tarafmdan yapilmaktadir. Ancak gunumuzde egitimde ozellesmenin yeri de
buyuktur. Egitimin ve ekonominin gelismesinde devlete ve ozel girisimcilere onernli
roller dusmektedir.

2. Devlete Dusen Gorevler

Modem

toplumun

egitirn

anlayisi

buyuk

olcude,

endustriyel

duzenin

ihtiyaclanna gore bicimlenmistir; yani, standartlasrrus, daha 90k mavi yakah isgucu
merkez

almarak tasarlanmis,

bilginin uretiminden

ziyade kullarurrum esas alan,

insanlara daha 90k belli bilgi ve becerileri kazandirmayi amaclayan, ancak onlann
yaraticihklanna 90k gereksinim duymayan bir anlayisi temel alrmstir (Toffier, 1992).
Ozellikle de modemitenin

aynlmaz bir parcasi olan "disiplin"in kazaruldigi yer,

buyuk olcude herkese kitle egitimi veren okullar olmustur (Bozkurt, 2000).

Marksizm'in

20. Yuzyildaki en onemli temsilcileri arasmda yer alan Louis

Althusser (2002: 32-38), egitimi "devletin ideolojik aygitlan" kavramlastirmasmm
onemli bir unsuru olarak konumlandirmaktadir. Buna gore, her devlet, "baski aygiti"
ve bazi "ideolojik aygitlan" kullanarak hareket etmektedir. Baski aygrtuu ordu, polis,
mahkemeler,

hapishaneler

vb.

olustururken,

ideolojik

aygitlar,

devletin

baski

aygitiyla aym sey degildir. Baski aygiti, devletin en azmdan en son durumda zor
kullandigim belirtir. Oysa ideolojik aygitlar zor kullanarak degil, ideoloji kullanarak
islerler. Yani her devlet, ihtiyac duydugu

"disiplin sahibi" insanlan,

ideolojik aygrtlanrn kullanarak "olusturmakta";
baski

aygitma

basvurarak

zorla

hizaya

oncelikle

bu sekli almak istemeyenleri ise

getirmektedir.

Egitim

kurumlan,

bu

kavramlastirmada, dini kurumlar, aile, hukuk, siyaset, sendika, basm ve kultur sanat
kurumlanyla birlikte devletin ideolojik aygrtlan arasmda yer almaktadir.

Althusser'in bu kavramlasurmasi, egitimi o1umsuz1ayan bir yaklasim gibi
gorulse de, aslmda sadece bir saptamadan ibarettir. Devlet alanmm da bir cekisme

I
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alam oldugu
gelmek

gozonunde

bulunduruldugunda,

bu saptama

ile egemen

ideoloji

haline

icin verilen mi.icedelenin onemine isaret edilmis olunmaktadir. Buna gore,

kimi ulkelerdeki egitim sisteminin ezberci ve sorgulamayan bireyler yetistirmeye
odakh;

kimi ulkelerdeki

egitim

sisteminin ise yaratici

ve sorgulayan

bireyler

yetistirrnede israrci olmasim anlamlandirmak kolaylasmaktadir.

Devlet, iv ve dis guvenlik, adalet, egitim, saghk

gibi kamusal hizmetleri

i.istlenmektedir. Uygulamada ulkeden ulkeye farkhhklar gosteren
egitim ve saglik hizmetleri

devletciligin yukseliste

oldugu

bu gorevlerden

donemlerde

sadece

devletin sorumlulugu olarak benimsenmisti (TUSiAD, 2000).

Sosyal

devlet;

egitim

ve

cgretimi

basta

gelen

odevi

sayar

ve tum

vatandaslann esit imkanlar icinde , bilime dayah, dusunduren, bilinclendiren, yaranci,
bansci, laik ve demokratik egitim gormesini saglamaya cahsir Bu cumleden olmak
uzere firsat esitligini ve egitimin toplumla butunlesmesini saglamak sosyal devletin
gorevleri

arasmdadir.

Devletin

parasiz

egitirni

yapmasi

egitim

faaliyetlerinin

planlanmasi, egitim kurumlanm yurt capma yaymasi, mesleki ve teknik egitime
agirhk verilmesi devletin bashca gorevleridir.

Egitim ve ogretim hakki basi bes birakilmayacak kadar onemli bir hak oldugu

icm devlet bunun guvenlik icinde yapilmasiru saglamaktadir.

Devletler

egitim

hizmetlerini sunmayi kabul etrnislerse de bu hizmetin nasil sunulacagi, muhtevasi,
hedefleri tarnsilmaya devam edilmektedir. Otoriter rejimler iyi ve uysal vatandas
yetistirme

egilimi icindedirler;

saglamak

icin egitimi tamamen

totaliter

rejimler

ideolojik

halkm

hedeflere

rejime

varmanm

olan

baghhgiru

bir araci olarak

gorurler.

Bu anlayislar gelismekte olan ulkelerde halen devam etmektedir. Tum
bunlara ragrnen egitimin cok yonlu amaclan vardir. insan haklan, ozgurlesme ve
bireyselle~menin gelismesi ile egitimin smirlannm yeniden belirlenmesi cabalan da
artrmstir. Bugun cagdas demokrasilerde iyi vatandas yetistirmeyi hedefleyen egitim
programlan

yerine;

daha bireyci,

ozgur,

evrensel

iyi insan ve uzman

insan
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I

I

yetistirmeyi hedefleyen sistemler agirhk kazannustir. Ozellikle fertlerin degerlerini
gozeten,

aile ve ferdin taleplerini nazara alan mufredat

programlan on plana

cikrrustrr.

Turkiye' de 1982 anayasasi genel yap1 olarak toplumu bireyin; devleti de
toplumun onunde tuttugu, kutsal devlet anlayisma yer verdigi icin Ban
demokrasilerinden aynlnustir. Batt demokrasilerinde kutsal olan devlet degil, insan
hak ve ozgurlukleridir.

Egitim ve ogrenim hakkma iliskin 1961 anayasasmdaki temel hukum "halkm
ogrenim ve egitim ihtiyaclanru karsilamayi devletin temel gorevi" sayarken, 1982
anayasasi bu ilkeden vazgecerek 1961 anayasasmdaki sosyal devlet ilkesinin tersine
artik halkm egitim ve 6gretimini karsilamak devletin gorevi olmaktan crkanlmrstir
(www.turkhukuksitesi.com/faq/egitim.shtml).
uydurma

yonunde

mecburi

Bu hukumle

adim atildig; belirtilmistir..

Bu

cagdas

dunyaya

duzenleme

ayak

ile ilkogretimin

oldugu ve parasiz olacagi yer alrmstir, ancak ilk ve orta ogretimde

ogrencilerden

katki payi almmaya baslannustir. Egitimde ozellestirmenin en temel

araclanndan olan vakif universitelerinin kurulmasi ise 1982 ve 1983 yihnda yapilan
yasal duzenlemeler ile mumkun olmustur. 1991 yihnda 254 7 sayth Y uksek Ogretim
Y asasma yeni bir madde eklenmesi ve devletin vakiflann kuracagi universitelere
yardim edeceginin karara baglanmasirun ardmdan 'egitim gonulluleri' siraya girrms
ve

birbiri

ardma

vakif

(www.turkis.org.tr/ozellestirme

universiteleri

kurulmaya

baslanrrusur

l .htm). Yeni yasal duzenlemelerin ternelinde;

hicbir

ulkede, nitelikli egitimin tum egitim kademelerinde devlet eliyle gerceklestirmenin
mumkun

olmadigi gercegi

ucretsiz

olarak

baslanrmstir.
verenlerin

her

Devletin

vardr. Ozellikle yuksekbgretimin

isteyene
ve

sunulamayacagi

ailelerin

yapttg:

giderek

egitim

en pahah

daha

iyi

yatmmlanmn

seklinin

anlasilmaya

yam

de daha nitelikli elemanlar yetismesi icin yuksekogretime

sira, is
yaptiklan

katkilar giderek artrmstir (TUSiAD-T, 2000).

Kibns Turk toplumunun
sisteminin

etkisinde

egitim sistemi 1878 yilma kadar Osmanh egitim

kalrrustir.

Bu

cercevede

merkezi

ve

dini

egitim
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gen;ekle~tirilirken, bu tarihte adanm idaresini devralan ingilizler tarafindan bu sistem
1924 yihna kadar korunmustur.

Egitimde reform niteligi tasiyan latin alfabesine

gecis 1929 yih sonrasma rastlar

193 5 'te 5 yil olan ilkokul suresi 6 yila cikanlrrustir.

ingiliz doneminde okul giderleri devletin ve evkaf idaresinin katkilan ile aynca
halktan toplanan

egitim vergisi ile karsilanrrustir.

1960 yihnda kurulan Kibns

Cumhuriyeti ile adada iki toplumun esitligine dayanan yonetimde, Turk toplumunun

egitim isleri Ti.irk Maarif Dairesine devredildi. Bu donemden baslayarak Kibns'ta
egitim

sistemi,

Turkiye

egitim

Turkiye' den gelen katkilarla

sisteminin

etkisine

girmeye

basladi.

Egitim

surdurulebilmistir.l FZo yilmda egitimin parasiz ve

zorunlu olmasi yasayla uygulamaya girdi ve KKTC'nin

ilanmdan sonra 1986' da

egitim ogretim ile ilgili tum isler Egitim Bakanhgi altmda toplandi (KTOS, 2000).
Yine 1986 yasasma gore toplum bireylerine egitim gormede firsat ve olanak esitligi
saglandigi yer ahrken onbes yasma kadar suren egitimin her yurttas icin

zorunlu

oldugu belirtildi. 1986 yasasma gore egitimle ilgili her turlu etkinlik, Kibns Turk
Milli egitiminin

genel

amaclanna

uygunlugu

bakimmdan

Bakanhgin

altmdadir (KKTC Anayasasi, madde 12(2)). Bu maddeden

gozetimi

de anlasilacagi gibi

KKTC' de egitim, devletin yakm gozetimi ve denetimi altmdadir.

1986 'dan itibaren

ozel okullann kurulmaya baslarnasi bu durumu fazla degistirrnemistir. Bu okullar da
mufredat acismdan devletin yakm gozetimi altmdadir ve bakanliga baghdir. Ancak,
devlet okullannm

baslica parasal kaynagi devlet iken ozel okullarda

yatmmlar

kisiler ya da devlet d1~1 kurumlarca yapihr. Devlet, zorunlu egitim kapsammdaki ilk
ve orta dereceli ozel okullara Turkiye' den gelen Turkce ders kitaplan kapsammda
katkida bulunur.

3. Egitimde Ozelle~me

Ikinci Dunya Savasi'ndan sonra dunyada egitirn talebi hizla
yukselmeye baslamisur. Bu talebi karsilayabilmek, daha nitelikli ve kaliteli egitim
vermek amaci ile bircok ulkede egitim sisteminde reformlar gerc;ekle~tirilmi~tir.
Egitimin kaynak gerektiren pahah bir yatmm olmasmdan dolayi, artan talebi ve
yuksek egitim kalitesine olan ihtiyaci devletin tek basma karsilamasi imkansiz hale
gelmistir.

Hicbir

ulkenin,

ogretimin

en pahah

ve

nitelikli

seklini,

ozellikle
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yuksekogretimde,

ucretsiz

olarak

herkese

sunamayacagi

giderek

daha

1y1

dunyada egitim alanmda ozelle~menin ilk adimi atilrmsur

anlastlrmstrr. Boylece
(TUSiAD, 2000).

Egitimde

ozel

finansman

uygulamasmda,

ozel

egitimden

yararlanan

ogrenciler ve aileleri ogrenim fiyatmi odeyerek sisteme parasal kaynak saglar. Egitim
finansmanmm

ozel

kesimce

saglanmast

gerektigini

savunanlann

vurguladigi

konulardan ilki bireysel ozgurluklere devletin mudahale etmemesi gerektigi savi ile
ortaya konulrnustur.
olduklan

mal

Ikinci tartisma noktasi, bireylerin bir bedel odemeden sahip
ve

degerlendiremedikleridir.
sunulmasiyla,

hizmetleri

1y1

kullanamadiklan

ve

Egitim hizmetinin ozel okullarca bir bedel kar~1hgmda

ogrencilerin

davranacaklanna

yeterince

egitim

inarulmaktadir

alamm

secerken

daha

sorumlu

ve

duyarh

Bu sekilde de kaynak kullammmm daha etkin ve

verimli bir bicimde gerceklesecegi

vurgulamr.

Freidman'a

gore (Tural,

2002),

ozellikle universite egitimine yapilacak yardimlar kamu ya da ozel universiteler
olarak kurumlara verilmemelidir. Kamu universitelerinde
kapsayacak

sekilde egitim fiyatlandmlmah

de egitim harcamalanm

ve boylece devlet destegi gormeyen

okullarla esit kosullarda rekabete girmeleri saglanmahdir. Boylece kaynaklar daha
etkili

ve

verimli

kullarulacaktir.

Bunun

karsismdaki

gorus

ise,

boyle

bir

uygulamanm egitimde firsat esitligine aykm oldugu yonundedir (Tural, 2000).

Bati'daki
kisrrunm

ozel

universitelere

ulkelere bakrldigi zaman egitimin yuzde 20 ile 25'i arasmdaki
oldugunu

gorulmektedir

(Melen, 1997).

OECD

ulkelerinde

ragbet olmamasmm temelde iki nedeni vardir: Birincisi universite

egitiminin pahali olmasi, ikincisi ise bu duruma altematif olarak cabuk beceri ve
mesleki egitimin verlidigi teknik okullann mevcudiyetidir.

Cin' de 1995 yilinda yapilan egitirnde reform calismalan neticesinde devlet
okullannda zorunlu egitim dismda egitimde ucret uygulamasi ba~latilm1~tir. 1996
yilmda 624 universite parali hale gecmistir (TOSiAD,

2000:77).

Japonya'da

ise

1949'da kabul edilen egitim yasasi kar amach ozel egitim kurumlanna izin verdigi
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gibi

devlet

yardimuu

yuksekogretime

ongoruyordu.

ozel egitim kurumlannda

Gunumuzde,

araclanndan

Yasasma

universitelere

yeni

ile mumkun
bir

madde

edeceginin

girisimleri

ile

(www.turkis.org.tr/ozellestirmel.htm).
sistemi

icindeki

paymm,

kaliyeyi

yuzde

(TUSiAD,

2000: 79)

ilkogretim

ozellestirmenin

1982 ve 1983 yihnda

1991 yilmda 2547 sayili Yuksek

eklenmesi
karara

81 'i

ve ortaogretimde

egitimde

kurulmasi

olmustur.

vakif

ogrencilerin

Turkiye'de

olan vakif universitelerinin

yardim

gonulluleri'nin

devam etmektedir

egitim vermektedirler.

yapilan yasal duzenlemeler
Ogretim

Japonya' da

Turkiye ve KKTC'de , okuloncesi,

ozel kisi ve kuruluslar
en temel

da

ve

devletin

baglanmasnun

universiteleri

vakrflann

kuracagi

ardmdan

'egitim

kurulmaya

Turkiye' de ozel okullann
yi.ikseltmek

icin,

baslanrmstir

Turk

arttmlmasma

milli egitim

ihtiyac

vardir

(<;elebi, 2001 ).

KKTC'de
vakif universitesi
tanesi

sadece

vermektedir.
ardmdan

ise egitim

sistemi

icerisinde

bes universite

uc tanesi ise ozel universitedir

yuksekogretim
1986

degil, ilkogretim,

yilmda vakrf universitesi

KKTC'de

ozel

ogretim

egitim

Bu universite
ortaogretim

olarak

kurulan

sisteminde

yerini

tumu vakif ve ozel kurumlar

iken, ilkogretim

olarak

eliyle

Ozel

finanasmam

temelde

icerigi devlet tarafmdan

gerceklestirilmektedir.
aile ve ozel

kuruluslar

kontrol edilmektedir.

ilkokul

tarafmdan

Bunlarm

kurumlanndan

duzeyinde

Universitelerin
devlet

vardir.

ikisi
dort

de egitim

ilk ozel universitenin
almaya

baslarmstir.

ve ortaogretim

yaygm

ve ortaokullarda

egitim

gerceklestirilirken

egitim
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BOLUM2

AVRUPA BiRLiGi'NDE EGiTiM

Avrupa ulkeleri, Ronesans
dunyarun kapilanru
gerceklestirdigi

aralarmsn.

ile dusunce alanmda ve teknolojide

Y eni bilimsel yonternler

gelistirmis

yeni bir

ve zamanla

endustri devrimi ile dunyanm en buyuk ekonomik ve siyasal gucu

haline gelmisti. Gunumuzde bu gucu korumak icin en onemli etken enformasyon
toplumu olabilmektir; cunku dunyada gerek ekonomik, gerekse siyasi guc, bilgi
uretenlerin eline gecmeye baslamistir. Bu yeni topluma dogru gidisteki onculugu
buyuk

olcude

ABD

yapmaktadir.

Hizla

yayginlasan

enformasyon

ve

telekornunikasyon teknolojilerinin kullanmmmm ve uretiminin getirdigi imkanlardan
faydalanarak, yeni istihdam alanlan yaratihrken, bu surecte geri kalan ulkeler ciddi
istihdam

problemleri

yasamaktadirlar.

Enformasyon

toplumu,

ozellikle

rutin,

mekanik, tekrara dayanan isleri yikmaktadir. Onlann yerine zekaya ve yaraticrhga
dayanan isler gecmektedir. Bu arada verimlilik ve yasam kalitesi de yukselmektedir.
Enformasyon

ve telekomunikasyon

kullammi ve uretiminde

A vrupa

ortalamasi

Amerika ve Japonya'nm cok gerisindedir. Enformasyon toplumunun ogrenen toplum
oldugunun bilincinde olan Avrupa Birligi, bu amacla en onemli hedeflerinden birisini
egitim ve ogretimi gelistirmek

olarak belirlemistir. Bu sebeple, bugun Avrupa

Birligi'nde

bireyler,

uye ulkeler

toplumuna

gecis yollan

yurutulmektedir.

Bu

isletmeler,

aranmakta

cabalar,

ve Birlik

ve bu cercevede

Birlik

yetkilileri

duzeyinde

enformasyon

genis kapsamh

tarfmdan

projeler

'Avrupa'nm

Ikinci

Ronesans' arayisi olarak degerlendirilmektedir (Bozkurt, 2000). Bu bolumde Avrupa
Birligi'nde
duzenlemeler,
almacaktir.

egitimin

yeri

incelenirken

sirasiyla

egitime

iliskin

ekonomik

ozel sektorun egitimdeki rolu ve egitime aynlan butce paylan ele
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1. Avrupa Birligi'nin Egitim Politikalari

Avrupa Birligi (AB) egitirn programlannm ve hedeflerinin temelinde
Lizbon Stratejisi yer almaktadir. Lizbon Stratejisi; egitimin icerigi ve yapisun, 2010
yilina kadar dunyarun en dinamik ve bilgi toplumunun

ekonomisi yapma hedefi

olarak ozetlenebilir. Kuskusuz her ulkede verilen egitimden, ulkeler kendi adlanna
sorumludurlar.
duzeyinde
cesitlilik

Ancak,

egitim ve genclik

cahsmalanm

onemli girisimler bulunmaktadir.
korunarak,

incelenmektedir.

ulkelerin

degisik

Surdurulebilir

gelistirrnek

Bu amacla; egitim

egitirn sistemleri

ve

uzere

sistemlerindeki

diploma

kalkmma ilkeleri dogrultusunda

AB

surecleri

rekabet

gucunu

artirmak, yeni egitim ve ogrenme teknolojilerinin yaygmlasmasmi saglamak ozel bir
onem tasimaktadir. Bu baglamda egitim sistemlerine ve genclige yapilan yatmmlann
gelecegi

garanti

politikalanmn

altma alacagi

ilkesi hareket

noktasi

olmaktadir.

AB

egitim

icinde, mesleki egitim ve genclik alanlannda isbirligi, ulke dismda

egitim ve ogrenim olanaklan, yenilikci egitimin sistemleri, akademik ve profesyonel
uzmanhk aglanmn kurulmasi yer almaktadir. Maastricht Antlasmasi ve Amsterdam
Antlasmasi cercevesinde AB ulkelerinde

egitim kalitesinin artinlmasina, kulturel ve

dilsel farkhhklara saygi duyularak, katkida bulunmak prensip olarak kabul edilmistir
(www.uted.org/dergi/2003/mart/mart

12.htm).

Avrupa Birligi'nin egitirn politikasi, Toplulugu kuran antlasmalarda
ayn ayn belirtilmistir. Avrupa Korn-Ur ve Celik Toplulugu

(AK<;T) Antlasmasi

iscilerin mesleki kapasitelerinin arttinlmasim, Avrupa Ekonomik Toplulugu (AET)
Antlasmasi diplomalarm karsihkh tanmmasmi, ciftcilerin egitirnini, Avrupa Atom
Enerjisi (EURATOM)

Antlasmasi ise universite statuleri konusunda cahsacak bir

kurumun olusturulmasim icermektedir. Toplulugun ogretimde temel amaclan soyle
belirtilmistir:

-Oye

devletlerin

dillerinin

ogretilmesi

ve

yaygmlasttrrlmasi;

diplomalann ve ogretim surelerinin akademik olarak tanmmasi ve tesvik edilmesi;
ogretim

birimleri

sistemlerinin

arasmda

sorunlan

isbirliginin

ustune

bilgi ve

iyilestirlmesi;
deneyim

uye

devletlerin

degisiminin

ogretim

gelistirilmesi

ve
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genclerin

degisimi

ile

sosyal-egitim

animatorlerinin

degisiminin

desteklenmesi

(Karluk, 2003).

Avrupa Birligi, mesleki egitirnin icerigi ve orgutlenmesi konusunda
uye devletlerin faaliyetlerini destekleyip tamamlayacak
politikasiru

yururluge

koymayi

amaclamaktadir.

sekilde bir mesleki egitim

Mesleki

egitim

konusundaki

arnaclar ise soyle aciklanrmstrr: Mesleki egitim yolu ile sanayide degisimlere uyumu
kolaylastirmak; istihdam piyasasma girisi ve yeniden girisi kolaylastrrmak; isletmeler
arasmda egitim konusunda isbirligini canlandirmak; uye devletler arasmda

deneyim

ve birikim paylasimlanru gelistirrnek (Karluk, 2003).

Avrupa
vatandaslan

Birligi'nin

arasmda

karsihkli

egitim

politikasmm

anlayisi tesvik

temel

etmek,

arnaci,

egitime

uye

Avrupa

ulke
Birligi

damgasiru vurmak, ogrenci ve ogretmenleri egitmek, Toplulugu tum arastirma ,
teknoloji ve yuksek egitim konulannm icine sokmaktir. Bu amacla 197 4 tarihinde
Egitim Komitesi kurulmustur. Haziran 1985 tarihinde ise AB Milli Egitim Bakanlan
yaptiklan

bir toplantida

duzeydeki

uye ulkelerde

yeterliliklerinin

cercevesinde

universiteler

esdegerini
ile

verilen
kabul

sirketlerin

doktora derecelerinin

etrnislerdir.

Avrupa' da

COMETT

isbirligi

ve milli
Prograrru

yapmalan

tesvik

edilmistir (Karluk, 2003).

Avrupa Birligi'nde
izlenmektedir.

egitimle iliskisi bulunan herkese acik olan bir strateji

Egitim ve ogretim universite rektorlerinden,

ogretirn elemanlanna,

ogrencilere, ogretmeniere, okul yoneticilerine, yasam boyu egitim amaci guden okul
dismdaki egitim kurumlanna kadar uzanmaktadir. Antlasmalardaki gene! hedeflere
uygun olusturulan egitim programlan ile stratejiler yurutulmektedir. Bu programlarm
bashcalan Youth, Sokrates ve Leonardo da Vinci'dir (www.uted.org/dergi/2003/).
Youth
isgucune
genclerin

Programr,

okul

sistemlerinin

d1~mda kalan gencietu:

katihmrrun saglanmasi ile degisik ulkelerden
kaynasmasi

ve

gonullu

hizmetlerde

egitimi

ve

gelen 15-25 yaslanndaki

bulunmalanm

icine

almaktadir.

Genislemenin ardmdan, Avrupa'da 15-25 yas araligmda 75 milyon gene yasiyor
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olacak. Aralanndaki farklar ne olursa olsun, (isgucu piyasasma ulasma olanagi,
egitim, aile hayati, gelir, vs.) gencler, kendilerini tum hak ve yukumluluklere sahip
Birlik yurttaslan olarak gormektedirler. Gunumuzde ve gelecekte, genclige yapilan
yatmm, toplumlarm zenginligine yapilan bir yatmmdir. Bu, aym zamanda Lizbon
Avrupa Konseyi tarafmdan da ortaya koyulan siyasi hedeflerin gerceklestirilmesini
saglayacak anahtar noktalardan biridir: Avrupa'yi "dunyamn en rekabetci ve dinamik
bilgi temelli

ekonomisi"

yapmak.

Daha

genel

olarak,

dogrudan

Toplulugu

ilgilendirmeyen ancak genclik politikasi ile olan yakm baglan ve siyasi etkileri
nedeniyle aynntih sekilde analiz edilmesi gereken - genclerin ozerkligi ya da
katilimi gibi- cok sayida konu soz konusudur. Buradaki dusunce, uye devletlere,
ilgili

sektorlerdeki

eylemlerinin

koordinasyonunda

kullanabilecekleri

pratik

kaynaklar saglamaktir. Genclikle ilgili tum eylemler, Avrupa Parlamentosu'nun
destegini alnustir. Bu destek, gencler icin duzenlenen oturumlar, ahnan kararlar,
kabul edilen programlar seklinde saglanmisnr. Genclik Bakanlan Konseyi, gencligin
katihrm, sporun egitim potansiyeli, sosyal butunlesme, gencler arasmda girisim ve
girisimcilik konulannda bir dizi karar kabul etrnistir. Ekonomik ve Sosyal Komite ve
Bolgeler Komitesi, duzenli sekilde genclikle ilgili olumlu ve tesvik edici kararlar
yaymlamaktadir.

Simdi asil mesele; bu faaliyetlerin,

genclerin

karsi

karsiya

kaldiklan sorunlann ustesinden gelmek konusunda yeterli olup olmadigi ve Avrupah
politika

yapicilann

gencler

arasmdaki

potansiyeli

en

1y1

sekilde

kullamp

kullanmadiklandir. Gercek sudur ki; ozellikle genclikle ilgili karar ve deklarasyonlar
bir iyi niyet ifadesinden oteye gidememektedir ve Avrupa kurumlan ve uye devletler
soz konusu politikalara iliskin genel bir bakis acismdan ve genclere destek saglamak
amaciyla ahnmasi gerekli cesitli onlemleri ongorme basansindan

yoksundurlar.

Genclik konusundaki Avrupa isbirligi sistemi snurlanna ulasrmstir ve yeni sorunlara
yamt

verebilmek

konusunda

yetersiz

kalma

tehlikesi

bas

gostermistir

(http://www.youthforhab.org.tr/tr/kaynaklar).
Sokrates Progranu,

okullarda gerceklestirilen egitimlerin tum asamalanrn

kapsayan yasam boyu ogrenim ile egitim icin serbest dolasirm on plana alrmstir.
1994-1999

yillanru kapsayan, ilk 5 yilhk donernde, bu proje ile 275 bin AB

vatandasi degisimden yararlannus, aynca 1500 universite ve 8500 okula destek
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verilmistir. Universite duzeyinde Erasmus, dil ogrenimi icin Lingua, egitimde bilgi
ve egitim teknolojileri

bazmda Minerva, yetiskinlere yonelik Grundtvig

isimli

programlarla

yurutulmektedir

Genel

anlamda

stratejiler

bir egitim-

ogretim

destek

(www.uted.org/dergi/2003/mart).
prograrm

olan Socrates,

her seviyede

ger9ekle$tirilen egitim ve ogretime Avrupa boyutu kazandmlmasmi amaclamaktadir.
Bu kapsamda, kamunun Avrupa dilleri konusunda bilgilendirilmesine de katkida
bulunan Socrates, temel olarak kisilerin egitim ve ogretim faaliyetleri vasitasiyla
dolasirm tesvik etmektedir. Aynca, Program, sosyal dislanma ve okulda basansizhk
kavramlannm ortadan kaldmlmasiru da hedeflemektedir. Socrates, resmi ve gayn
resmi her tur ogrenmc faaliyetini icerrnektedir. Hemsirelik ogreniminden universite
ogrenimine bircok faaliyet Program kapsamma girmektedir; yetiskinlere yonelik
ogrenim programlan da buna dahildir. Program'a, egitim ve ogretimle ilgisi bulunan
tum bireyler ( ogretmenler, ogretim gorevlileri, idari personel ve yonetim kadrosu,
ogrenciler, vb.) katilabilirler. Kamu cahsanlan ve karar alma surecine istirak eden
kisiler de Socrates Programi'ndan faydalanabilirler. Buna ilaveten, yerel ve bolgesel
idarelere, sosyal ortakhklara, derneklere, ana ortakhk derneklerine, sivil toplum
orgutlerine ve i$ dunyasma ait cesitli projeler de (Avrupa boyutuna sahip olmak ve
uluslar-ustu i$ birligini temel almak kaydi ile) Socrates

kapsamma almabilmektedir.

Buyuk olcude Ulusal Ajanslar tarafmdan yonetilen Socrates II, $U anda 31 ulkenin
katihmlanna acik bulunmaktadir. Bu ulkeler sirasiyla 15 AB uye ulkesi, 3 EFT A
ulkesi (Izlanda, Lihtenstayn ve Norvec ), AB ile ortakhk iliskisi bulunan 10 ulke
(Aday Ulkeler), Kibns ve Malta'dir. Turkiye Socrates II'ye dahil olmamakla birlikte,
2001

yrh

bir

hazirhk

donemi

olarak

gecmistir.

(http://www.mess.org.tr/anket/absol/ToplulukProgramlari.pdf)
Leonardo
egitimlerde

da Vinci Prograrm

oncelikle

hedeflemektedir.

Aynca

degisirn programlanna

genclerin

isgucunden

bu programla
kaynak

ise 2000-2006

donemindeki

yararlanmayi

mesleki becerilerin

mesleki

kolaylastirmayi
gelistirilmesi

icin

saglanmasi girisimciligin gelismesi ve yenilikci

teknolojilerin kullammmm yaygmlasmasi da desteklenmektedir. Yukanda bahsedilen
Youth, Socrates ve Leonardo da Vinci programlarmdan AB ulkeleri ve AB 'ye aday
ulkeler

de yararlanabilmektedir.

AB Egitim

Politikalan

hareket

planlan

ile
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gelistirilmektedir. Hareket planlan; degisen kosullan ve gelisen teknolojileri dikkate
alarak egilirnler ongormektedir

AB'nin, hem ulusal ve hem de birlik duzeyinde bu

egilimlerden haberdar olmasi, stratejilerin belirlemesi, kaynaklanm yonlendirmesi
icin "hareket planlan" onem arz etmektedir.

bilim

ilerlemektedir.

Bu

dogrultuda,

programlanna donusturulebilmektedir.
artirmayi

hedefleyen

"Hareketlilik

Egitimde Yaygmlastmlmasi"

Bilindigi uzere teknoloji degismekte,

zaman

icinde

hareket

planlan,

AB

Ornek olarak, egitim sektorunun verimliligini
Hareket

Plam ve internet

Teknolojilerinin

konulu "e-Ogretim Hareket Plant" gosterilebilir. Bu

planlara zamanla AB butcesinden kaynak aynlmasi soz konusudur.
(www.uted.org/dergi/2003/mart/mart

12.htm).

2. Avrupa Birligi'nde Ozel Sektorun Egitimdeki Rolii

Avrupa Birligi dunyamn en onemli liberal ekonomi modeline uygun
ust orgutlenmesi olarak nitelenebilir. Buna karsin birligin on bes uye ulkesinde
egitim alamnda buyuk olcude devlet kontrolunde merkeziyetci bir yonetim yapisi
gorulmektedir.

Egitirn

sisteminde

okullar

agrrlikla

devlet

kontrolundedir

mufredatlan Egitim Bakanhklan tarafmdan belirlenip denetlenmektedir.

ve

Son otuz,

kirk yilda Avrupa Birligi ulkelerinde okullarda egitimi finanse etmek icin yeni
adimlar atilmaktadir.

uzaklasarak

Cogunlukla

bu adimlar egitimin merkeziyetci

yonetimden

yerel yonetime agirhk verilmesine yoneliktir. Son yillarda ozellikle

Hollanda, Portekiz

ve Birlesik Krallik gibi kimi ulkelerde bazi okullar kendi

kendilerini yonetme ve finanse etme konusunda guy kazanrmslardir. Merkezden
yonetim ya da merkeziyetci yonetim sisteminde yonetsel erk ve karar verme
yetkesinin buyuk kismi devlete aittir. Bu yetke egitim giderlerini finanse etme
konusunda da gecerlidir. Egitimde daha cok merkeziyetici bir yonetimle finanse
edilen Avrupa Birligi ulkelerinde egitirn giderlerinin eek buyuk bir bolumu devlet
tarafmdan

karsilanmaktadir

Ozellike

Belcika'run

Almanca

konusan

toplumu,

Yunanistan ve Luksemburg icin egitimdeki merkeziyetci yapi uygulamasmdan soz
edebiliriz. Zorunlu egitimin sadece devlet tarafmdan degil, farkli kaynaklarla finanse
edildigi yerinden yonetimde ( decenteralization)

ise egitimde bu yonetim bicimini

benimseyen Avrupa Birligi devletlerinde isletme maliyetleri ve sermaye kaynaklan

I
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yerel yonetimler tarafmdan
uygulandigi

karsilarur. Ne var ki, yerinden yonetim biciminin

Avrupa Birligi ulkelerinde bile, ogretmen ve okul cahsaru maaslan

buyuk olcude devlet tarafmdan odenir. Son zamanlarda egitimde yapilan reformlarla,
cogu

Avrupa

Birligi ulkesi yasal olarak

egitimde

yeni kaynak

arayislarma

yonelmislerdir. Bu yeni kaynak arayislan icerisinde devlete bagh belediyeler ve yerel
yonetimler yanmda ozel kuruluslar, sahislar, dini kuruluslar, isci sendikalan da yer
almaya baslanustir. Boylece Avrupa Birligi ulkelerinde ozel egitim yaygmlasma
egilimine girmistir (www.etf.eu. int).
Bu bolumde,
egitimde

ozellesme

son yillara ait veriler 1~1gmda Avrupa Birligi ulkelerinin
konusunda

hangi

konumda

olduklan

incelenecektir.

Bu

cercevede, AB uyesi on bes ulkenin egitim durumlan, egitim politikalan ve cesitli
ogretim kademelerindeki ozellesme oranlan ele almacaktir.

2.1 Avusturya

Avusturya' da 1999 yilmda yapilan bir arastirmaya gore ~gitime devam
etmekte olan ogrencilerin yuzde 90'1 devlet tarafindan finanse edilen kurumlarda
egitim almayi tercih ederken, geriye kalan yuzde lO'luk kesim ise ozel okullarda
egitim gormektedir. Parah okullar dismdaki devlet okullan ya da devlet tarafmdan
finanse edilen okullarda zorunlu egitim parasizdir ve burada okutulan kitaplar ve
ulasim gibi egitim giderleri de devlet tarafmdan karsilanmaktadir. Yasalara gore
1999 yilindan beri herkesin belirli kural ve kriterleri yerine getirmek kosulu ile ozel
universite kurma hakki vardir. Avusturya'da

ilkokuldan universiteye kadar her

seviyede ozel okul vardir. Avusturya' da 21 devlet universitesi

ve 6 devlet

universitesi vardir. Cocuklan universitede okuyan aileler ise vergi indirimleri gibi
cesili devlet yardimlan alabilmektedirler (http://www. eurydice. org/Documents/
Fiches nationales/en/frameset

EN.html).

2.2 Danimarka

Danimarka, Avrupa Birligi'nde kisi basina dusen en yuksek milli gelirle
guclu

bir ekonomiye

sahiptir.

Parah

okullar,

Danimarka

egitim

sisteminde,

demokratik yapmm bir ongeregi sayihr ve velilerin onemli bir hakkr olarak gorulur.
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Ulkede egitirn, Egitim Bakanligina baghdir (Erdogan, 2003). 2000\~f;nda yapilan b~
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arastirmaya gore, ogrencilerin yuzde 87.9'u devlet okullanna,

yu~d~

1~.1ts'f~i-t~?zel~

okullara devam etmektedir. Ozel okullann egitim masraflannm \,-u2Gle 85'i devlet
tarafindan
kontrolunde

karsilanmaktadir

Okul

oncesi

egitirnin

ucte

ikisi '

be~oifiI~m

parasiz olarak hizmet verirken ucte biri ise kurumlar, aileler veya

isletmeler tarafmdan yine yerel yonetimlerle isbirligi icinde egitim vermektedirler.
ilk ve ortaokul kademesini iceren The Folkeskole daha cok merkeziyetci bir anlayisla
devlet

tarafmdan

Milli Egitim

Bakanhgi'run

amaclanna

gore

yonetilir.

The

Folkescole seviyesindeki 1680 okul devlete ait iken 421 tanesi ise parah egitim
vermektedir, fakat bu okullann maliyetlerini yuzde 85 oranmda devlet, yuzde 15
oramnda aileler karsilamaktadir.
tane gymnasium mevcuttur.

Lise duzeyinde ise 20'si parah olmak uzere 150

Yuksekogretim

duzeyinde Danimarka' da ozel okul

yoktur (http://www. Eurydice. org/Documents/Fiches. nationales/ en/framesetEN.
html).

2.3 Fransa
Egitim sistemi merkeziyetci bir yapiya sahiptir. Egitimden sorumlu en yuksek
birim Milli Egitim Bakanhgidir Tum egitim personelinin maaslan devlet tarafmdan

odenir Egitimde program ve yonetmelikler agirhkh olarak merkezi birimler
tarafmdan duzenlenmektedir. Egitim, devletin halka borclu oldugu bir hizmet olarak
gorulur. Fakat egitim sadece devletin tekelinde degildir. Fransa egitim sistemi
merkeziyetci bir yapiya sahip olmasma ragmen ozel okullara da yer vermektedir.
Parah okullasma oram, ilkokul duzeyinde yuzde 16, orta dereceli okullar duzeyinde

yuzde 25'tir. Ozellikle teknik okullann cogu ozel kuruluslara baghdn (Erdogan,
2003).

Devlet

okullan

parasiz

egitim

verirken

ozel okullar

parah egitim

vermektedirler. Ancak, devlet ile koordineli cahsan ozel okullarm fiyatlan yuksek
degildir. Bunun bashca sebebi devletin ozel okullara da mali yonden yardim
yapmasidir. Fransa' da 2000 yilmda yapilan bir arastirmaya gore, zorunlu egitime
devam eden ogrenci nufusunun yuzde 85.5'i devlet okullanna,

14.5'i ise ozel

okullara devam etmektedir.
(http ://www.eurydice.org/Eurobase/ Application/frameset. asp/France. html).
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2.4 Finlandiya

Finlandiya' da 2000 yihnda yapilan bir arastirmaya

gore toplam

ogrenci

nufusunun yuzde 92'si devlet okulunda ogrenim goruruken yuzde 8'i ozel okullara
devam etmektedir. Ozel okullar cogunlukla belediyelerden mali yardim gormekte ve
devlet okullan ile aym miktardra yardim almaktadirlar. Egitimin sorumlulugu devlet
ve yerel yonetimler arasmda paylasilnustir. Buna gore devlet egitim maliyetlerinin
yuzde 57' sini karsilarken yerel yonetimler masraflann yuzde 43 'unu ustlenmektedir.
Egitim,

Milli

Bakanhgi'na baghdir

Egitim

(http://www.eurydice.org/Eurobase

IApplication/frameset. asp/Finland. html).
Finlandiya' da okuloncesi

egitim belediyelerin

sorumlulugu

altmda calisir.

Hem devlet hem de ozel okullar mevcuttur. Ilkokul duzeyinde ise yerel yonetimler,
kitaplan,

ogretim malzemelerini, saghk hizmetlerini, gunde bir ogun yemegi ve

ihtiyac oldugunda tasima ve yatirma hizmetini ucretsiz saglar. Buyuk kentlerde parah
ozel okullar vardir (Demirel, 2000).
_ iken yuksekogretim

duzeyinde

Ortaokul duzeyinde ozel okul oram yuzde 8

tum universiteler

okullar ise belediyeler ya da ozel kuruluslar

devlet universitesidir.

tarafmdan

Teknik

hizmet vermektedirler

(http://www.eurydice.org/Eurobase/frameset eurobase.html).

2.5 irlanda
Irlanda' da 1996-1997 yilmda yapilan bir arasnrmaya gore, ulkedeki toplam
ogrenci nufusunun yuzde 98'i devlet okullanna giderken yuzde 2'si de ozel okullarda
egitim gormektedir.

Ilkokul ve ortaokul

duzeyindeki

okullarm cogunlugu

ozel

sermayeye ait olda da sozkonusu okullar devlet tarafmdan finanse edilmektedirler.
Ozel

okullar

genellikle

yonetilmektedirler.

dini kuruluslara

Okul personellerinin

ait olup yerel yonetimler
maaslan

ve hemen

hemen

tarafindan
tum

okul

masraflan devlet tarafindan karsilanmaktadir (http://www.eurydice.org/Documents
/Fiches nationales/en/frameset

EN.html).

Okuloncesi

egitim

devletin

sunma

zorunlulugu olan bir hizmet olmamasmdan dolayi bu okullann cogu ozel ve ozerktir.
Ilkokul duzeyi ise devletin parasiz olarak sunmak zorunda oldugu bir hizmettir. Bu
yuzden

ozel okullann

oranmdaki

tamamen

cogu

devlet tarafmdan

finanse edilmektedir.

Yuzde

ozel ve ozerk olan parah ilkokullar ise devletten

2

yardim
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almamaktadirlar.
yardimlarla

Parah okullann masraflan ailelerin odedikleri okul ucretleri ve

karsilanmaktadir

Ortaokul

duzeyinde ise iki tur ozel okul vardir.

Bunlardan birincisi ailelerin okul ucretlerini odedikleri okullar, ikincisi ise devletin
egitim ucretlerini

karsrladigi okullar.

419 gonullu

ozel ortaokulun

Irlanda' da ozel okullar da devlet gibi islev gorrnektedir.

bulundugu

Son on bes yilda ozel

universite sayismda artts olan irlanda' da tum bu universiteler parah olup devletten
yardim almamaktadirlar
(http ://www.eurydice.org/Eurobase/frameset

eurobase.html)

2.6 italya
italya'da devlet okullannm yamsira ozel okullar da faaliyet gostermektedir.
Ozel okullasma en yogun olarak okul oncesi egitim kurumlarmda gorulmektedir.
Okul oncesi egitim kurumlannda

ogrenim goren ogrencilerin yuzde 41.4 'ii ozel

okullan tercih etmektedir. Bu oran, ilkokul cagmda yuzde 7.8; ortadereceli okul
cagmda yuzde 4.1 ve yuksek ogretim kurumlannda yuzde 7.8'dir. italya'da ilkokul
sonuna kadar egitimin parasiz oldugu anayasa ve yasalarca guvence altma almrrustir.
Devlet, ilkokul sonrasmdaki egitim kademelerinde de cesitli yardimlar yapmaktadir.
Ozel sermayeye ait yuksek ogretim kurumlan dahi, gelirlerinin yuzde 20'si oranmda
devletten yardim almaktadirlar. italya' daki universitelerin 1994 yilmda ozerk birer
kuruma donustukleri ve ister devlete isterse ozele ait olsunlar kendi butcelerini
yapma

hakkma

/Eurobase/frameset

kavustuklan

da

belirtilmelidir

(http ://www.eurydice.org

eurobase. html).

2.7 Almanya
Almanya'run egitim sistemi eyaletlere gore farkhhk gostermektedir.
Sozgelimi, Baden-Wruttembarg

Eyaletinde

egitim sistemi merkeziyetci

olmasma

karsm diger eyaletlerde bolgeseldir. Tum eyaletlerde yer alan egitim kurumlan devlet
ve mahalli idareler tatfmdan planlanmakta ve finanse edilmektedir. Bu nedenle her
eyalet parlamentosu
kulturel

alandaki

ve hukumeti, kendi eyaletlerinin okul, yuksekokul
islerinden

sorumludur.

Almanya' da

egitim

ve

ve diger

kultur

isleri

konusunda karar sahibi merkezi bir Egitim Bakanhgi mevcut degildir. Okuloncesi
egitim duzeyinde parah ve parasiz olanlar vardir. Ogretmen maaslan devlet, mahalli
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idareler, kilise, dernek, vakif ve ogrenci velileri tarafmdan karsilanmaktadir

ilkokul

zorunlu ve parasizdir (Demirel, 2000). Almanya'da ilkokul, ortaokul ve yuksekokul
duzeyinde parah ozel okullar yok denecek kadar azdir. Mevcut ozel okullar ise siki
devlet kontrolu altmdadir
sadece

yuzde

2001 yilmda yapilan bir arastirmaya gore ogrencilerin

S'i ozel okullan

Eurobase/frameset

tercih

etmektedirler

(http://www.eurydice.org/

eurobase.html).

2.8 Liiksemburg
4-15 yas arasi egitimin zorunlu oldugu Luksemburg' da ilkokul ve ortaokul
duzeyinde egitim veren devlet okullan parasizdir. Nitekim ogrencilerin

oldukca

onemli bir bolumu devlet okullanru tercih etmektedir: Yude 93. Yuzde 7'lik bir oran
ise ozel okullarda ogrenim gormeyi tercih etmektedir. Luksemburg' da da diger
pekcok Avrupa Birligi ulkesinde oldugu gibi, ozel sermayeye ait okullar dahi devlet
tarafmdan

parasal olarak desteklenmektedir.

Cocuklanru

ozel okullara gonderen

veliler, gelir di.izeylerine gore bir miktar odemede bulunurlarken,

devlet de bu

okullara onemli oranda yardim yapmaktadir (http://www.eurydice.org/Documents
/Fiches nationales/en/frameset

EN.html).

2.9 Hollanda
5 yasma gelen bir cocuk icin 16 yasina kadar surecek zorunlu egitim surecinin basladigi Hollanda'da

ozel okullasma oram pekcok Avrupa Birligi ulkesinden

daha yuksektir. 1999 verilerine gore, Hollanda' da ogrenim goren her 100 ogrenciden
65'i ozel okullarda egitim almaktadir. Devlet okullan ise toplam ogrenci sayismm
yuzde 3 5 'ini egitmektedir. Hollanda' daki ozel okullann cogunlukla dinsel sermayeye
ait olusu

dikkat

cekici bir noktadir.

Olkede

ozellikle Katolik

ve Protestan

mezheplerine ait pekcok ozel okul mevcuttur. Bunlann yarusira Musluman, Hindu ve
Y ahudi okullan da faaliyet gostermektedir

Devlet, mezhepler de dahil olmak uzere

dileyenlerin ozel okul acmasina musade etse de bunu birtakim kurallara baglarrustir.
Bu kurallann en dikkat cekici olaru ozel sermayeye ait olsalar da bu tur okullann kar
amaci

gi.itmelerinin yasaklanmasrdir.

Aynca

tarafmdan .yurutulrnesi yasal bir zorunluluk

okullarm

yonetiminin

hukukcular

olarak kayrt altma almrmstir. Ozel

okullan bu tur kurallar baglammda siki bir sekilde denetleyen devlet, genel olarak
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egitim yatmmlannm

sorumlulugunu da ustlenmektedir.

Devletin ozellikle zorunlu

egitim cagmda, egitimin parasiz surdurulebilmesi icin gerekli duzenlemeleri yaptrgi
Hollanda' da,

aileler

ise

gonulluluk

esasma

· dayah

olarak

yapabilmektedirler (http ://www.eurydice.org/Eurobase/frameset

okullara

yardim

eurobase. html).

2.10 Portekiz
2001 verilerine gore Portekiz' de ogrencilerin yuzde 19'u ozel okullarda
ogrenim gorrnektedir. Devlet okullannda ise bu oran yuzde 81 'dir. 6-15 yas arasmda
egitimin zorunlu oldugu ulkede, hem ozel okullarda hem de devlet okullarmda
ogrenim goren ogrencilerden

okul herhangi bir ucret talep etmemektedir.

sekilde okul oncesi egitimi veren devlet okullan ile ozel okullarda

Aym

da egitim

parasizdir. Devlet, tum ozel okullann butcelerinin yaklasik yuzde 5 'lik bolumunu de
kendisi karsilamaktadir.
egitim

veren

bazi

Yuksek ogrenimde de, devlet okullarmm yanmda, parah

ozel universiteler

vardtr

(http://www.eurydice.org/Eurobase

/frameset eurobase.html).

2.11 ispanya
ispanya' da 6-16 yaslardaki ogrenciler zorunlu egitim almak durumundadirlar.
Universite

egitimi veren okullar dismdaki egitim kurumlan

ikiye aynlmaktadir:

Birincisi, centros concertadas adi verilen ve devlet tarfmdan finanse edilen zorunlu
egitim kurumlandir (%90). Ikincisi ise ailelerin egitim ucretlerini odedikleri ya da
ozel kurum ve kuruluslar

tarfmdan

desteklenen

okullardir

(%10).

Bu okullar

ozerktirler ve kendi kendilerini yonetip kurallanm koyabilirler. Ancak bu kurallarm
cercevesi belirli standartlar ve hukuki normlarla belirlenmistir. Universite duzeyinde
de ozel okullar vardir. ispanya'da
giderken,

yuzde

32.45'i

(http://www.eurydice.org/Eurobase

ogrencilerin yuzde 67.54'ii

de

ozel

okullan

tercih

devlet okullanna
etmektedirler

/frameset eurobase.html).

2.12 Isvec
Isvec'te son yillarda ozel okullar icin firsatlar dogmaya baslarrustir. Cogunlukla devlet okullannda egitim goren ogrencilerin yuzde 11 'i ozel okullara devam
etmektedirler. Okuloncesi donern okullarmda ozel okul oram yuzde 16 iken zorunlu
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egitim donemi
Bunlar

devletten

olan ilkokul ve ortaokul
tamamen

ozel okullar mevcuttur

bagrmsiz

duzeyinde

ozel

bu oran

yuzde 5 'e dusmektedir.

okullardir. Yuksekogretim duzeyinde ise

ve bu okullar devletten destek almaktadirlar Universite

cgrencileri de devletten destek alabilirler. Bu ogrencilerin okul harclan da devlet
tarafindan

odenmektedir

(http ://www.emydice.org/Documents/Fiches

nationales/

en/frameset EN.html).

2.13 Yunanistan
2001-2002 verilerine gore Yunanistan'da ogrencilerin yuzde 9.9'u ozel
okullarda ogrenim gormektedir Devlet okullarmda bu oran yuzde 90 .1 'dir. 6-16 yas
arasmda egitimin zorunlu oldugu ulkede, hem ozel okullar hem de devlet okullan
kontroli.inde cgitim hizmeti vermektedir

devlet

Ancak

ozel okullar

tamamen

kendilerini finanse etmektedirler. Yuksekogretim duzetinde ise ozel okul yoktur
(http://www.eurydice.org/Eurobase/frameset eurobase.html).

2.14 Bel~ika
Belvika' da ulke uc topluma avnlmaktacir: Fransizca konusan toplum,
Almanca konusan toplum ve Flernenkcs konusan toplum. Belc;ika'mn genelinde dzel
egitim cok smirlrdrr Hatta Almanca konusan
toplumda

toplum

ve Flemenkve

konusan

ozel egitim veren egitim kurumu yoktur. Bu sayi Fransizca konusan

toplumda da yok denecek kadar azdir (http://www.eurydice
eurobase.html).

org/Eurobase /frameset

2.15 ingiltere
Ingiltere' de egitime yeni bir yon veren 1988 Egitim Reformu 1944 'ten sonra

yapilan en onemli ve genis kapsamli reformdur. Burada hareketin egitime yonetici
gucu ve sorurnlulugu yeniden tahsis ettigi savunulur. Hareket,

ozel okullara ve

ebeveynlere oldugu gibi merkez egitim otoritelerine de onemli yeni gucler vermistir.
Bunun yamsira, bolgesel egitirn otoriteleri egitimsel kararlar verebilme yetkilerinde
gerilemi~lerdir (Demirel, 2000:76) ingiltere'de toplam egitim harcamalannm yuzde
60'1 devlet tarafindan karsilamr. Kalan miktan ise mahalli duzeyde mukelleflerden
toplanan paralar olusturur (Erdogan,

2003: 165). Devletten

hiv odenek almadan
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ucretli

olarak

egitim

sunan

ozel

Halk

Okullan

ve Hazirhk

Okullan

da vardir.

Ogrencilcrin

yaklasik yuzde 7' si ozel okullara devarn ederken yuzde 93 'ti devlet

okullarmda

egitim gormektedirler (http://www.eurydice.org/ Eurobase /frarneset

eurobase.htrnl).

ingiltere'de her seviyede ozel okul vardir. Kururnlar tarafmdan

kurulan bu okullar ozerk olarak cahsirlar. Universitelerin gelir kaynaklan arasmda
devlet yardimlan, bolgesel egitim kururnlanndan saglanan bagislar, ogrenci aileleri
ve diger benzeri kaynaklar yer ahr. Universitelerde okuyan ogrencilerin yuzde 70'i
burs alabilrne irnkanma sahiptir. Verilen bursun rniktan ogrencilerin

ailelerinin

rnaddi gelirleri gozonunde bulundurularak belirlenrnektedir (Dernirel, 2000).

3.

Avrupa Birligi'nde Egitime Ayrrlan Biitce Paylan

insan gereksinirnleri arasmda tercihler yaprna, gelirler ve olanaklarla
gereksinirnleri ve giderleri karsilastirarak denklestirme konusu bireyin, ev halkmm,
isletmenin ve daha genis bir sistern icinde devletin cozmesi gereken bir sorundur.
Gelir ve giderleri

denklestirmeye

gonderme yapar (Tural,2002:267).

yonelik cabalar dogrudan 'butce'

sozcugune

Burce, hukumetin gelecekte yapacagi hizmetlerin

gerektirdigi giderleri ve bunlan karsilayacak parasal kaynaklan iceren rnali yonetim
aracidir. Egitim butcesi,

en genis tarumr ile egitime ne kadar parasal kaynak

aynlacagi ve aynlan kaynaklann hangi egitim prograrnlanna ve egitimsel hizrnetlere
dagilacagi konularmm belirlenrnesine iliskin karar surecidir (Tural,2002).

Egitim, turn insan davraruslanru, gelisimini etkileyen ve yasam kalitesini
yukselten

bir surec

oldugundan

ulkede

yapilan egitimin kalitesi devletleri de

yakmdan ilgilendirrnektedir. Gelismis ulkelere bakildigmda, devletin egitime ayirdigi
butce paylarmm gelismekte olan ulkelere gore cok daha yuksek oldugu gorulur.
Zengin ulkeler 90k ender olarak milli gelirlerinin yuzde -l'unden azim egitime
aymrlar. Gelismekte olan daha fakir ulkelerde ise bu yuzdelik 2.8'lerin altma kadar
dusebilmektedir (www.undp.org/hdr2003/pdf/hdr03.chapter_4. pdf). Devletin egitim,
saghk gibi temel sosyal hizrnetleri saglamaya yonelik uygularnalarmm iki nedeni
vardtr: Birincisi, bu tur hizrnetler sadece kisinin gelisimi acismdan degil, ulke
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gelisimi acismda onern tasir. Ikincisi ise, bu hizmetlerden

halkm esit olarak

faydalanmasm1 saglamak toplumun kalkmmasi acismdan gereklidir. Bu yuzden, 19.
yuzyil baslannda
agirltktayken,

zengin ulkelerde

daha sonralan

egitim ve saghk

bu hizmetlerde

alamnda

ozel girisimcilik

devlet on plana cikrrusur. Zengin

ulkelerin tecri.ibelerine bakacak olursak, egitirni de kapsayan sosyal hizmetler, devlet
kontrolunde baslayip planh bir bicimde devlet-ozel isbirligi icerisinde halka hizmet
verme yolunu izlemelidir. Gunumuzde, geli~mekte olan i.ilkelerde, devletin yeterli
kaynaklara

sahip olmamasi, devlet kontroli.indeki egitim ve saghk hizmetlerinin

dusuk kalitede olmasi ve liberal ekonomi olma vonundeki baskilardan dolayi ozel
sektorun egitim ve saghk alanlannda buyuyen bir role sahip oldugunu gorulmektedir
(www.undp.org/hdr2003/pdf/hdr03.chapter_5.pdf).

Bu bolumde, Avrupa Birligi ulkelerinde egitime aynlan butce paylanm ele alarak
on bes ulke
incelenecektir.

hukumetinin

devlet

butcesinden

egitime ne kadar pay ayirdigi
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Avrupa Birligi'ne Uye Ulkelerin Egitime Ayird1klari Biitce Paylari

*Kaynak: www.undp.org/hdr2003/pdf/hdr03.HDI.pdf
* *Kaynak:Education in Europe, 2002 (European Commission/EUR YD I CE/Euro stat)
***Kaynak: 1. www.worldbank.org/data/wdi2003/pdfs/table%202-11.pdf
2. www.undp.org/hdr2003/pdflhdr03.HDI.pdf

Avrupa Birligi'ne

uye ulkelerin

1990, 1999 ve 2000 yillannda

egitime

ayirdiklan butce paylarma bakildigi zaman, genel olarak yillar itiban ile aynlan paylarm
arttmldigi gorulmektedir.
payilan ortalamasi

Avrupa Birligi'ne uye on bes ulkede egitime aynlan butce

1990 yilmda yuzde 10. 8 iken, bu ortalama,

1 l,25'e; 2000 yilmda ise yuzde 11,61 'e yukselmektedir.

1999 yilinda yuzde

I~
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1990 yilmda yapilan arastirmaya gore bilgi elde edilebilen ulkeler arasmda
Finlandiya, Hollanda ve Isvec egitime aynlan ortalama butce paymm uzerinde harcama
gerceklestiriyorken

Avusturya,

ispanya

ve

Luksemburg

bu

ortalamamn

altmda

kalmaktaydilar. irlanda ise ortalamaya 90k yakm bir yuzdelikte seyrediyordu.

1999

yilma gelindiginde,

egitime

aynlan

butce

paylannm

yuzde

6, 4

(Yunanistan) ve 14 (Danimarka), arasmda degistigini ve AB ortalamasmm yuzde 11,25
oldugu

gorulmektedir.

Danimarka,

irlanda,

Portekiz

ve Isvec

egitime ortalama

rakamdan daha fazla pay aymrken, Belcika, ispanya, Fransa, Avusturya, Finlandiya ve
Birlesik

Kralhk

yapmaktadir

egitime,

(%11-%11.9).

AB ortalamasma

yakm bir yuzdelik

oranmda

harcama

Almanya, Yunanistan italya ve Hollanda ise ortalamanm

altmda kalmaktadirlar. Burada dikkat cekici olan, Hollanda'mn 1990 yihnda ortalamanm
90k uzerinde iken 1999 yihnda egitim harcamalanm ortalamaya daha yakm bir seviyeye
gelecek sekilde yillar icerisinde dusurmus olmasidir.

2000 yrh rakamlanna bakildigmda, Avrupa Birligi ortalamasmm biraz daha
artarak yuzde ll,6'ya 91kt1g1 gorulmektedir

Avrupa Birligi'ne uye on bes ulkenin on

birinde egitime aynlan butce paylan bir onceki yila gore artarken uc ulkede aym
kalrmstir. Luksemburg'un

1999-2000 yilmda egitime yuzde kac pay ayirdigi bilgisi ise

mevcut degildir. 2000 yilinda egitime en yuksek payi ayiran ulke 1999 yihnda oldugu
gibi Danimarka (% 15,3) olurken, yuzde 7'lik payi ile Yunanistan yine egitime en dusuk

payi ayiran Avrupa Birligi ulkesi olmustur. Danimarka, Avusturya, Finlandiya, Isvec,
irlanda ve Portekiz,

egitime Avrupa Birligi ortalamasmm uzerinde bir pay aymrken

Almanya, Hollanda,

italya ve Yunanistan yine bu ortalamanm

altmda kalrmslardir.

Belcika, Fransa, ispanya ve Birlesik Kralhk ise ortalamaya yakm bir payt butcelerinde
egitim icin ayrrrmslardir.

Avrupa Birligi'ne uye ulkelerin egitime ayirdiklan butce paylanna
bakildrgi zaman genel olarak egitime verilen onem gorulmektedir.

Devletin egitime

ayirdigi ortalama butce paylan yuksek rakamlardir. Diger gelismis ulkelerde de bu
rakamlar yuksektir

Ornegin, Amarika Birlesik Devletleri'nde

1990 yilmda egitime
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aynlan

payi yuzde

butce

cikmaktadir.

Guney

12,3 iken, Kanada'da

Kibns'ta

1990

yilmda

bu rakam yuzde

egitime

aynlan

pay

14,2'ye
yuzde

kadar
l l,3'tur

( www.worldbank.org/ data/wdi2003 /pdfs/table%202- l l. pdf)

Avrupa
Cumhuriyeti'nde

Birligi uyeliginin esiginde bir ulke olarak Kuzey Kibns Turk

egitim durumunu, ozel okullan ve egitime aynlan butce paylanrn bir

sonraki bolumde inceleyecegiz,
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BOLUM3

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi'NDE EGiTiM
1. KKTC'de Egitim Sisteminin Yaprsi

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde

egitirn sistemini orgun egitim ve yaygm

egitim olmak uzere iki ana bolume ayirrnak mumkundur.

Orgun egitirn, belirli yas

gruplanna, belirli bilgi ve becerileri, belirli bir sure icerisinde vermeyi amaclayan okul
oncesi egitim, ilkogretim, ortaogretim ve yuksek ogretimi kapsar.

Okul oncesi egitim, ilkogretim yasma gelmemis cocuklann egitimi olarak ele
ahmr ve Milli Egitim Yasasi geregi 5-6 yas grubunu kapsar. Okul oncesi egitim, devlet
anaokullannda,

ilkokullara

bagh

anasmiflannda

ve

ozel

anaokullannda

surdurulmektedir.

Okul oncesi donem okullasma oram % 100 olarak belirlenmistir

(M.E.K.B, 2002).

Ilkogretim,

31 Arahk gununden once 6 yasiru tamamlayan cocuklann

11

yasim tamamlaymcaya kadar suren egitim ve ogretim surelerini kapsar. Bu egitim suresi
5 yildir. Bu egitim kademesinde son yillarda universiteler bunyesinde 4 tane ozel ilkokul
acilrmstir. Ilkogretim donemi okullasma oram %100'dur (M.E.K.B, 2002).

Ortaogretim,
Ilkogretimi

ilkogretim

tamamlayan

her

sonrasi

ogrenci,

6 yil sureli

ortaogretime

egitimin

devam

etme

tumunu
ve

olanaklarmdan ilgi ve yetenekleri olcusunde yayarlanma hakkma sahiptir.

ortaogretim
Ortaogretim,

ortaokullar ve genel ve meslek liseleri olmak uzere iki asamadan olusmaktadir
ise hem ortaokul

hem de lise bolumlerini birarada

almaktadir. KKTC'de

kapsar.

Kolejler

iceren okullar sisteminde yer

kolej duzeyinde egitim veren 4 tane ozel okul bulunmaktadir

(M.E.K.B., 20Q2).

Yuksek ogretirn, ortaogretime

dayah en az iki yilhk yuksek ogretim veren

egitimin tumunu kapsar. Liselerden herhangi birini basan ile tamamlayan ogrenciler,

I
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yuksek

ogrenim

yararlanrna

kururnlanmn

kosullanna

bagh olrnak kaydiyla, bu kururnlardan

hakkma sahiptirler. Yuksekogretim

kururnlannm

kurulusu,

a91h$1, ozel

amaclan, cahsmalan ve ogretim i.iyeleri ile ilgili esaslar ve yuksekogretim kururnlarma
iliskin diger hususlar,

bu kururnlann

parahdir. Ancak, rnaddi olanaklan

ozel yasalannda

belirlenir.

elverisli olrnayan, basanli

Yuksekogretim

ogrenciler

ile ozurlu

ogrencilerin her turlu ogrenim giderleri, olanaklar olcusunde burs, kredi, parasiz yatih ve
benzeri yollarla devletce karsilamr (www.mebnet.net).
Ozel egitim, bedenen ve zihnen ozurlu olup ozel bir egitim ve ogrenime
gereksinimi olan okul oncesi egitim yasma ulasrms cocuklann onsekiz yasma kadar olan
egitimlerinin tumunu kapsar. Ozel egitime gereksinen

her ogrenci zorunlu egitim

cagmda iken ilgi ve yetenegi oranmda, zorunlu olarak ozel egitimden parasiz veya
parasiz yatih yararlanrna hakkma sahiptir. Ancak, zorunlu egitim yasi dismda da ozel
egitim gormek isteyenlere, gerekli egitim olanagi devletce saglarur (www.rnebnet.net).

Y aygm egitim, Kibns Turk Milli Egitirninin gene! amaclanna

ve ternel

ilkelerine uygun olarak, orgun egitimden yararlanamarms veya orgun egitimin herhangi
bir kadernesinden aynlrms ya da herhangi bir kadernesinde bulunan yurttaslara, orgun
egitimin yanmda veya disinda verilen egitimin tumunu kapsar. Yaygm egitim ile orgun
egitim birbirlerini tarnarnlayacak, gerektiginde aym nitelikleri kazandiracak ve birbirinin
olanaklarmdan karsihkh olarak yararlanacak bicimde di.izenlenir. Y aygm egitim, gene!
ve rnesleki-teknik alanlarda olrnak uzere iki ternel bolumden olusur ve bu bolumler
birbirlerini destekleyici bicirnde olusturulur. Gene! veya rnesleki-teknik yaygm egitim
alanmda gorev alan diger bakanhklar
prograrnlarna

ve

esgudum

Milli

ile resrni kuruluslann
Egitim

Bakanlrgi'nca

cahsmalan

arasmdaki

saglarur.

Yapilacak

prograrnlarnada yetkili rnakarn yine bu bakanhktir.

1.1 Anayasa

KKTC Anayasasi, egitimi turn vatandaslann tartisilmaz bir hakki olarak
tanimlamaktadir.

Kirnsenin ogrenim ve egitim hakkmdan yoksun birakilmayacagrru

kesin bir dille ifade eden Anayasa, bu hakkm, 15 yasma kadar aym zarnanda bir gorev
oldugunu da kayrt altma almaktadir. KKTC Anayasasi'na gore egrenim 15 yasma kadar
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zorunludur.

Bu si.irecin 18 yasma kadar olan kisrm ise i.icretsizdir. Devletin, maddi

olanaklan kisith olan basanh ogrencilerin ogrenimlerini "en yi.iksek derecelere kadar"
si.irdi.irebilmeleri icin cesitli yardimlar yapmasi gerektigi de Anayasa' da belirtilmektedir.
KKTC'de

ve egitim hakkr anayasamn

ogrenim

59. maddesinde

belirtilmistir.

Bu

maddeye gore:

1) Kimse, ogrenim ve egitim hakkmdan yoksun birakilamaz.
2) Her turlu ogretim ve egitim etkinligi Devletin gozetim ve denetimi altmda
serbesttir.
3) Cagdas

bilim ve egitim ilkelerine aykm

ogretirn ve egitim yerleri

acilamaz.
4) Halkm ogrenim ve egitim gereksinimlerini saglama Devletin basta gelen
gorevlerindendir. Devlet, bu odevini, Atati.irk ilkeleri ve devrimleri dogrultusunda, ulusal
kultur ve manevi degerlerle bezenmis bie muhteva, cagin ve teknolojinin gelismesine,
kisinin ve toplumun istek ve gereksinimlerine yamt verecek planh bir sekilde yerine
getirir.
5) Her cocuk, kiz erkek aynrru yapmaksizm on bes yasma kadar zorunlu, on
sekiz yasma kadar i.icretsiz ogrenim hakkma sahiptir.
6) Devlet,
gereksinmeleri

olanlan

durumlan
topluma

dolayisi ile okul icinde ve dismda ozel egitime
yararh

kilacak

sekilde

yetistirrnek

19m gereken

onlemleri ahr.
7) Devlet,

maddi olanaklardan

yoksun basanli

ogrencilerin,

en yi.iksek

ogrenim derecelerine kadar cikmalanru saglamak amacr ile burslar ve baska yollarla
gerekli yardimlan yapar.

1.2 "Teruel ilkeler"deki Ekonomik Yaklasimlar

KKTC' de egitim yasarru, Anayasa' da cizilen temel cerceveye uygun olarak
hazirlanan "Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Milli Egitim Yasasi" dogrultusunda
bicimlenmistir. Yasa, ogrenimin her kademesine iliskin di.izenlemeleri icerrnektedir.
Bu yasanm Ikinci Bolumu, i.ilkedeki milli egitimin temel ilkelerini belirlemektedir.
Temel

ilkeler,

Y etenekleri",

"Genellik

ve

Esitlik",

"Toplumun

"Y oneltrne, Y etistirrne ve Basan",

Gereksinimleri

"Zorunlu

ve

Bireyin

Egitim ve Ogretim
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Hakk1", "Flfsat ve Olanak E~itligi", "Sureklilik",

"Her Yerde Egitim", "Karma

Egitim", "Bilimsellik ve Cevresellik", "Planhhk" "Ataturk ilke ve Devrimleri ve
Ataturk Milliyetciligi", "Ulusal Ahlak ve Kulturun Gelistirilmesi", "Turk Dili ve
Yabanci Dil Ogretimi", "Laiklik ve Din Kulturu Egitimi", "Demokrasi Bilincinin
Gelistirilmesi", "Okul ile Ailenin Isbirligi", "Uyumluluk" ve "Egitim Etkinliklerinin
Yurutulmesi"

bashklan

maddelerden

pekcogu,

duzenlerken

gozonunde

yaklasimlann

ana

duzenlerken

altmda

toplanan

dogrudan

maddede

siralanmaktadir.

ya da dolayh olarak devletin,

bulundurmasi

hatlanm
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gereken

yansitmakta;

egitim

aynca

yine

egitim alamm

ekonomisine

devleti,

Bu

iliskin

egitim

alamm

planh bir sekilde parasal kaynak yaratmak ve kullanmakla yukumlu

kilmaktadir.

Milli Egitimin Teruel ilkeleri,
yeteneklerini
uygun

gozeterek

olarak

olabilecekleri

ve

toplumun

bireyleri,

milli egitim hizmetinin, "bireyin istek ve

sosyal, ekonomik ve kulturel gereksinimlerine

kalkmma

planlan

bilgi, yeterlilik ve becerilerle

ongormektedir.

Bu ongoru,

donatacak

,.-

"butun

dogrultusunda,

egitimleri

ulasmada

bicimde"

etkili

duzenlenmesini

egitimin, ulkenin ekonomik kalkmma cabasmin bir

parcasi olarak algilandtgim gostermektedir.
bireylerin

hedeflerine

surenince,

cesitli programlara

Bu dogrultudaki
ilgi

ve

yetenekleri

veya okullara yoneltilerek

insan gucu gereksinimleri gozetilerek"

bir baska ilke ise
olcusunde

toplumun

ve

yetismis

yetistirileceklerini ifade etmektedir. ilkenin

devammda "Kibns Turk Milli Egitim sistemi ve sistemin gerektirdigi kurumlasma ve
orgutlenmeler,
konur"

bu yoneltrneyi gerceklestirecek

ibaresi yer almakta

ve yoneltmede

bicimde duzenlenir ve uygulamaya
rehberlik

hizmetlerinden;

basannm

belirlenmesinde ise, objektif olcme ve degerlendirme yontemlerinden yararlarulacagi
dile getirilmektedir.

Teruel
gozetilmeksizin
"egitimde,

ilkeler'den

ilki,

Anayasa'mn

"her

yurttas,

hicbir

aymm

cgrenim ve egitim hakkma sahiptir" vurgusunu tekrarlamakta

hicbir kisiye, aileye veya zumreye

ayncahk

tanmamayacagim''

ve
dile

getirmektedir. "Genellik ve Esitlik" bashg: altmda yer alan bu madde, sosyal devlet

anlayisma uygun bir ifade olarak dikkat cekmektedir.

I
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Milli Egitim Yasasi'run Temel Ilkeler bolumunde yer alan 9'uncu madde,
yurttaslann zorunlu egitimini di.izenlemektedir. 9 (1 )' de on bes yasma kadar suren
egitimin,

kiz-erkek

aymrm yapilmaksizin,

her yurttas icin bir hak,

odev

ve

zorunluluk oldugu belirtilmektedir. 9 (2)' de her yurttasm zorunlu olmayan egitim
veren ogretim kurumlannda, ilgi ve yetenekleri olcusunde, istege bagli ve ucretsiz
ogrenim hakkmdan yararlanabilecekleri kaydedilmektedir. 9 (3)'te ise zorunlu egitim
cagmda her cocugun yas gruplarmdan kopmadan egitim gormesinin esas oldugun alu
cizilmektedir.

Bu

durumun

yararlanrnasmi

engellemeyecegi

ustun

yetenekli

cocuklann

ise maddenin devammda

ileri

ogrenimden

kayrt altma ahnrmsnr.

Zorunlu egitim cagmda smavlann amacmm, ogrencilerin ogrenim seviyelerini ve
basan

durumlanm

saptamak

ve

ogretimi

degerlendirmek

oldugu

9

( 4 )'te

belirtilmektedir.

Arastirma

konumuz

bakimmdan,

Milli Egitim Yasasi'run

Temel Ilkeler

bolumunde yer alan 10 'uncu mad de oldukca onernlidir. "Firsat ve Olanak Esitligi"
yan bashgiyla ozetlenen

madde,

egitimde

esitlik prensibini gozetmekte ve bu

prensibin hayata gecirilebilmesi icin devlete dusen yukumluluklerin
siralamaktadir.

bir kisrmm

Sozkonusu madde su fikralardan olusmaktadir:

( 1) Toplum bireylerine, egitim gormede firsat ve olanak esitligi saglarur.
(2) Maddi

yoksun basanh cgrencilerin

olanaklardan

basamaklanna kadar

ogrenim

gormelerini

saglamak

en yuksek

amaciyla,

egitim

devletin

mali

olanaklarma gore parasiz yatih, burs, kredi ve benzeri yollarla gerekli yardirnlar
yapihr.
(3) Durumlan dolayisiyla ozel egitime gereksinimleri

olan cocuklan

ve

gencleri, topluma yararh kilacak bicimde yetistirrnek ve onlara saghkli, dengeli ve
guclu bir kisilik kazandirrnak
olanaklan gozetilerek,

amaciyla, cagdas ve bilimsel egitim yontem ve

gerek okul icinde gerekse okul dismda gerekli koruyucu,

guclendirici, gelistirici ve yetistirici onlemler ahrnr.

"Bireylerin egitimlerinin yasam boyunca surmesi esasmi" saptayan 11 'inci
maddenin

2'nci

fikrasi,

bunun

saglanmasi

icin

devleti

gorevli

kilmaktadir.

I

I
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"Genclerin egitimleri yamnda, hayata ve i~ alanlarma olumlu bir bicimde uymalarma
yardunci olacak onlemler ile, yetiskinlerin surekli egitimlerini saglayici onlemler
almak temel

bir egitim gorevidir.

Bu gorev,

orgun

acik ve yaygm

egitim

kurumlannda,

isbirligi ve esgudum icinde ve belirli plan ve programlar izlenmek

suretiyle yerine getirilir" seklindeki sozkonusu fikra, devletin bu yonde kaynak
ayirmak da dahil bir kisim yukumlulukle karsi karsiya oldugunu anlatmaktadir.

Egitimin, cagm bir geregi olarak teknolojik yeniliklere uyumlanmasi oldukca
onemli bir konudur. Nitekim Avrupa Birligi'nin "Enformasyon

Toplumu Projesi"

cercevesinde teknoloji ve egitimi birlestiren bir stratejiyi hayata gecirmekte oldugu
gorulmektedir.
olarak,

AB, 2010 yilinda tamamlanmasi hedeflenen bu projenin bir admu

ilk once topluluk

suurlan icindeki tum okullarm internet baglantisma

girmesini ve tum ogretrnenlerin internet kullarucisi haline gelmelerini saglanustir
(Bozkurt,

2000: 238). KKTC Milli Egitim Yasasi da, bilimsel ve teknolojik

yenilikleri takibi bir ilke olarak belirlemistir.

"Bilimsellik ve Cevresellik"

yan

bashgiru tasiyan l-I'uncu madde bu konuya iliskindir. Maddenin uc fikrasi su
sekildedir:
(1) Her derece ve turdeki ogretim programlan ve egitim yontemleri ile ders
arac ve gerecleri bilimsel ve teknolojik

esaslar ve yeniliklere, cevre ve ulke

gereklerine ve kosullanna gore surekli olarak gelistirilir.
(2) Egitirnde verimliligin artmlmasi

ve surekli gelisme ve yenilesmenin

saglanmasi, ulke kosullanna uygun bilimsel arastirma ve degerlendirmelere

gore

gerceklestirilir.
(3) Bilimsel ve teknolojik arastirmalarla kulturumuzu

gelistirmeye yonelik

bilimsel cahsma ve etkinlikler, ogretim kurumlannda ve diger alanlarda maddi ve
manevi bakimdan ozendirilir ve desteklenir.

Devletin, egitime onemli oranda ve planh bir sekilde kaynak ayirmasrru
gerektirecek

bir baska ilke 15 'inci maddede duzenlenmektedir.

ilgili madde su

sekildedir:
( 1) Kibns Turk milli egitiminin gelismesi, ekonomik,
kalkmma

hedeflerine

uygun

olarak

ve

sosyal ve kulturel

egitim-insangucu-istihdam

iliskileri

I

I
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gozetilmek suretiyle, mesleki ve teknik egitime agirhk verecek bicimde planlamr ve
gerceklestirilir.

Bu yondeki planlama ve gerceklestirme

cahsmalan, Bakanhk ve

diger ilgili kurum ve kuruluslarla isbirligi ve esgudum icinde yurutulur.
(2)

Mesleklerin

basamaklan

ve

her

basamagm

unvan,

yetki,

ve

sorumluluklan mevzuata uygun olarak dikkate ahmr ve her derece ve turdeki orgun
ve yaygm mesleki ve teknik egitim kurumlannm
basamaklara

kurulus ve programlan,

uygun olarak planlamr ve duzenlenir.

Bu kurumlardan

bu

cikanlann

mesleklerinin ne olacagi bir tuzukle saptamr.
(3) Egitim kurumlanmn gelistirilmesinde, cevresel ozellik ve gereksinimler
de gozetilir ve bu kurumlarm yer, personel, bina, tesis ve ekleri donatim, arac, gerec
ve kapasiteleri
mevcutlann

ile ilgili standartlara

gore optimal buyuklukte

kurulmasi veya

bu esaslara gore yeniden duzenlenmesi ve verimli olarak isletilmesi

saglanir.

2. KKTC' de Ozel Sektdriln Egitimdeki Rolii

KKTC'de Anayasa ve temel ilkelerden de anlasilabilecegi gibi yasalar
ozel okullann acilmasim olanakh kilarken, bu okullann Milli Egitim Bakanhgi'run
yakm gozetim ve denetiminde faaliyet gostermelerini
oncesi

egititm

rastlanmamaktadir.

donemine

bakildigi

zaman

zorunlu kilmaktadir.

KKTC' de

ozel

Okul

mulkiyete

4 ve 5 yas grubunu kapsayan bu egitim donemi devlet eliyle

gerceklestirilmektedir.

Bes bolgede (Lefkosa, Guzelyurt, Gazimagusa, iskele, Gime)

faaliyet gosteren 20 okulda toplam 1258 ogrenciye egitim verilmektedir (MEKB,
2003). 2002-2003 yihnda ilkogretime

89'u devlet S'i ozel olmak uzere 94 okulda

egitime devam edilmistir. Parah egitim veren Levent Ilkokulu, Yakm Dogu Ilkokulu,
The Future Amerikan ilkokulu, Dogu Akdeniz ilkokulu ve Gime Amerikan ilkokulu
mufredat olarak Milli Egitim Bakanhgi'na bagh okullardir. Yonetim ozerk olmakla
birlikte verilen egitim devlet kontrolu altmdadir. Devlet, parah okullara sadece
Turkce

kitaplan

bulunmamaktadir.

saglamakla

yukumlu

olup

baska

herhengi

bir

katkida

2002-2003 yihnda parah ilkokullara devam eden ogrenci sayisi

733 iken devlet okullannda bu rakam 17 bin O 13 'tur. Baska bir ifade ile, KKTC' de
parah ilkokullan tercih oram yuzde 4 civanndadir (MEKB,2003).

I

I
I
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Ortaogretimde KKTC toplammda 5 okul parah egitim vermektedir. Bunlar,
Dogu Akdeniz Koleji, Yakm Dogu Koleji, Levent Koleji, Girne Amerikan Koleji ve
American Future College'dir. 2002-2003 ogretim yihnda para!t okullan tercih eden
ogrenci sayisi 1165 iken devlet okullanna devam eden ogrenci sayrsi 14 bin 754'tur.
Yani, ortaogretim duzeyinde parah okullan tercih oram yuzde 7,3'tur. Ortaogretimde
de ilkogretimde oldugu gibi okullar yonetimde ozerk olmakla birlikte devletce yakm
kontrol altmdadirlar. Ozel okullara devlet katkisi Turkce kitap teminatmdan oteye
gecmemektedir.
ogrencilerden

Ilkogretim ve ortaogretimde

parah okullann finansman kaynaklan

alman egitim ucretleri ve bunyesinde bulunduklan

universitelerden

saglanan kaynaklardtr. KKTC'de zorunlu egitim duzeyinde parah okullan tercih
etme oram yuzde 5,6'dtr (MEKB, 2003).

Yuksekogretime

bakildigi zaman, KKTC' de ikisi vakif, 3 'u ozel mulkiyet

olmak uzere 5 tane universite oldugu gorulur. Aynca Turkiyedeki Yuksek Ogretim
Kurumu'na bagh bir sube olarak egitim veren A<;:1k Ogretim Fakultesi, hernsire
yetistiren

Hemsirelik

Yuksek

Okulu ve ogretmen

yetistiren Ataturk Ogretmen

Akademisi lise ustu duzeyde yuksek ogretim kurumlandir. Birer vakif universitesi
olan Dogu Akdeniz Universitesi ve Lefke Avrupa Universitesi'nin yonetimleri buyuk

•

olcude devlet tarafmdan gerceklestirilmektedir. Her iki universite de devletten maddi
yardim almaktadirlar. Ozel mulkiyet olan Yakm Dogu Universitesi, Girne Amerikan
Universitesi ve Uluslararasi Kibns Universitesi ise ogrenci burslan ve zaman zaman
yatmmlan kolaylastinci hukumet kararlan dismda devlet yardimi almamaktadir, Bu
universitelere

dogrudan

devlet

katkisi

yoktur.

Ozel

mulkiyet

universitelerinin

finansman kaynaklan ogrencilerden alman egitim ucretleridir.

2001-2002
Universitesi,

Girne

kayitlanna
Amerikan

gore,

Dogu

Universitesi,

Akdeniz
Lefke

Universitesi,
Avrupa

Yakm

Dogu

Universitesi

ve

Uluslararasi Kibns Universitesi'ne devam eden ogrenci sayisi 24 bine ulasmaktadir.
TC hukumeti tarafmdan finanse edilen A<;:1k Ogretim Fakultesi'nde ayrn yil 3 bin
civarmda ogrenci kayrth iken devlet kurumu olan Hernsirelik Yuksek Okulu'nda
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106, yine devlet kurumu olan Ataturk Ogretmen Akademisi'nde

ise 67 ogrenci

ogrenim gormekteydi,

3. KKTC'de Egitime Ayrrlan Butce Paylari
Egitim sisteminin turn kademelerinde nitelik ve verimliligin arttmlmasi,
teknolojik ve bilimsel gelismenin sisteme kazandmlmasi ve yasama gecirilmesi icm
yatmmlara ve kaynaga ihtiyac vardir. Bunun icin Milli Egitim Bakanligi her yil mali
butceden egitirn icin butce payi ayirmaktadir.

MEKB 2002 Mali Y1h Biitcesi*
Daire

Personel Giderleri

Bakanllk

Cari Giderler

Yatmmlar

Transferler
10.674.140.000.000

Pay oraru

1.936.196.000.000

340.660.000.000

25.475.996.000.000

27,83

161.859.000.000

1.010.000.000

162.869.000.000

0,18

Talim Terbiye Dairesi

12.525.000.000.000

Toplam

YUksek Oi'irenim ve Dis illsk.

285.871.000.000

640.000.000

286.511.000.000

0,31

Teftis Dairesi

353.351.000.000

10.280.000.000

363.631.000.000

0,40

ilk 6/iretim Dairesi

23.220.600.000.000

252.614.000.000

24.376.714.000.000

26,63

Genel Orta Oiiretim Dairesi

23.381.343.000.000

164.670.000.000

23.546.013.000.000

25,72

8.542.367.000.000

88.620.000.000

8.636.972.000.000

9,43

7 .220.672 .000.000

7,89

KUl!Ur Dairesi

474.112.000.000

135.685.000.000

609.797.000.000

0,67

K.T Devlet Tivatrolan

242.793.000.000

20.165.000.000

262.958.000.000

0,29

Mesleki Teknik Oi'iretim Dairesi

903.500.000.000

5.985.000.000

Burslar

7.220.672.000.000

Devlet Senfoni Ork. Ve Korosu

60.626.000.000

3.100.000.000

63.726.000.000

0,07

Ei'iilim Ortak Hizmetler Dairesi

172.735.000.000

167.205.000.000

339.940.000.000

0,37

Milli Arsiv ve Arastrrma Daresi
Toplam

190.376.000.000

17 .100.000.000

59.022.229.000.000

1.201.749.000.000

18.804.297 .000.000

91.553.275.000.000

Harcamalar Bazinda Pav Oram

64,47

1,31

13,68

20,54

100,00

Eaitim But,esi

58.054.322.000.000

1.025.699.000.000

12.525.000.000.000

18.804.297.000.000

90.409.318.000.000

967.907.000.000

176.050.000.000

KUltur Butcesi
KKTC BUl9esi/Egitim BUl9esi
Pav1
KKTC B0TCESi

28,39

3,67

207.917.000.000.000

32. 773.000.000.000

0,22

207.476.000.000
12.525.000.000.000

100,00

15,33

1.143.957.000.000
14,12
88. 720.000.000.000

7,22

15,53

260.286.000.000.000

589.696.000.000.000

0,95

*Kaynak: www.mebnet.net
Milli Egitim Bakanhgi'run 2002 mali yih butcesine bakildigi zaman, egitime
aynlan butcenin personel giderleri, cari giderler, yatmmlar ve transferler toplarru
olarak

90

trilyon

(www.mebnet.net).

409

milyar

318

milyon

TL

oldugu

gorulmektedir

Bu rakamm KKTC butcesindeki pay oram yuzde 15,33 olarak

aciklanrmsnr. Bu orana gore KKTC' de egitime aynlan butce payi Avrupa Birligi
ulkeleri ortalamasmdan daha yuksektir. Hatta yine bu oran, AB' de egitime en yuksek
butce paymi ayiran Danimarka'run oranmdan bile yuksektir. Ancak, AB'de egitime
aynlan butce paylan hesaplamrken sadece yatmmlar ve cari harcamalar goz onune
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almmaktadir. Buna gore KKTC butcesi icin de ayru degerlerle yeni bir hesaplama
yapilmasi

gerekmektedir.

cikartildiktan

Personel

giderleri

ve transferler

egitim

sonra ortaya cikan pay oram dusundurucudur.

butcesinden

KKTC' de egitime

aynlan gercek butce payr sadece yuzde 2,3'tur. Geriye kalan yuzde l J'Iuk pay eek
buyuk oranda

personel

giderlerini ve daha dusuk bir oranda

tranferleri

ifade

etmektedir. Egitimde ilerlemeyi saglayacak, teknolojiyi sisteme katacak ve niteligi
arttiracak

kaynak aynlmasi gereken gercek

kalem olan yatmmlara

aynlan pay

oldukca dusuktur.

Milli Egitim Bakanhgma K.K.T.C. Genel Biitcesinden y1llara gore aynlan pay*

Cari Giderler
( 000.-TL)

Transferler
I 000.-TLI

Yatmmlar
I 000.-TLI

Toplam
I 000.-TLI

Y11lar

Personel Giderleri
( 000.-TL)

1990

32.031.64(

1.586.855

7.835.00C

4.369.74(

45.823.23E

493.722.690

9,28

1991

64.440.31(

2.624.188

9.799.000

7.465.40(

84.328.89E

978.030.000

8,62

1992

109.676.28E

4.774.582

13.950.000

11.129.09(

139.529.96(

1.427.707.000

9,77

1993

209.321.30E

7.389.32~

29.750.000

25.660.851

272.121.482

2.443.000.000

11,14

1994

386.051.23€

10.511.620

51.085.00C

55.182.00(

502.829.85€

4392 048000

11,45

KKTC Biitcesi

Pav%

1995

1.335.227.00C

21.235.000

157.850.00C

98.921.000

1.613.233.00C

13.338.326.000

12,09

1996

2.572.432.00C

42.026.000

587.740.00C

240.241.00(

3.442.439.00C

27.341.205.490

12,59

1997

4.214.196.00C

133.278.000

1.115.420.00C

462.016.10(

5.924.910.1 OC

40.832.639.000

14,51

1998

7.494.775.00C

262.137.000

1.837.000.00C

1.523.017.000

11.116.929.00C

83.895.548.000

13,25

1999

14.210.815.00C

337.155.000

2.665.500.00C

4.357.460.00(

21.570.930.000

161.321.641.000

13,37

2000

27.093.547.00(

581.935.500

6 080 000 00(

8.208.181 .50(

41.963.664.00(

295.526.839.800

14,20

2001

38.929.675.00(

794.185.500

4.770.000.00(

11 .239.525.00C

55.733.385.50(

376.872.834.770

14,79

2002

59.022.229.00(

1.201.749.000

12.525.000.000

18.804.297.00C

91.553.275.00C

589.696.000.000

15,53

*Kaynak: www.mebnet.net

Yillara gore KKTC Butcesi'nden

egitime aynlan paylara bakildrgi zaman,

oranlann yuzde 8 ile 15.5 arasmda degistigi gorulmektedir. Tum bu hesaplamalarda
personel giderleri, cari harcamalar, yatmmlar ve transerler dikkate almrrustir Oysa
dunya ulkeleri icin yapilan arastirmalarda kullarulan hesaplama yontemi ile egitirne
aynlan butce paylan ortaya kondugu zaman KKTC icin bu paylann cok dusuk
duzeyde kaldigi acikca gorulmektedir

Ornegin,

l\.1EKB'nm yillara gore hazirladigi

egitim paylanna bakrldigr ve egitim butcesi hesaplamasmm sadece yatmrnlar ve cari
giderler dahil edilerek hesaplandigi zaman rakamm 2000 yih icin yuzde 14,2 degil
yuzde 2,25; 2001 yih icin yuzde 14,79 degil yuzde 1,51 ve 2002 yih icin yuzde 15,53
degil yuzde 2,3 oldugu gorulur.
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KKTC butcesinde

egitime aynlan paylarm cok dusuk olmasmdan dolayi

egitimde arzulanan kalite yakalanamamakta ve okullar her yil buyuk problernlerle
yeni

ogretim

bashklanndan

yilma
dahi

baslamaktadirlar.

Bunun

kolayhkla gorulmektedir.

ornekleri,

her

donem

Kibns Gazetesi'nin

gazete

14 Eylul 2003

tarihli mansetinde 'Okullar Dokuluyor' bashkh bir haber vardi. Haberde Milli Egitim
ve Kultur Bakanhgi'run
cekilerek,

okullarda

gerceklestirilmedigi

yapilmasi

gereken

tamir

calismalanrun

dikkat

zamanmda

yazilrrusti. Okullann acildig: 16 Eylul 2003 tarihinde ise yine

Kibns Gazetesi'nde
Eylul'de

okullardaki altyapi cahsmalanrn onernsemedigine

'Okullar

cikan haberin

Yine Sorunlu Acildi' bashkli bir haber vardi.

devarru niteliginde

olan bu haberde

okullann

14

acilrms

olmasma ragmen tamirat cahsmalannm devam ettigine dikkat cekiliyordu. 17 Eylul
2003 tarihli Kibns Gazetesi yine aym sorunun sonucu niteligini tasiyan Erenkoy
Lisesi'nde

egitime baslanamamis olmasiru gundeme getiriyor ve okuldaki altyapi

eksikliginden

ve bu eksikliklerin zamamnda tamamlanmarms

olmasmdan

dolayi

Karpaz bolgesinde egitime baslanamanus olmasiru haber yapiyordu. Aynca 'devlet
okullanndaki
sandalye

cgrencilerin

olmadigma,

simfta oturacaklan

bircogunun

cocuklann

yazm

sicaktan

dogru

kism ise

durust

soguktan

sira ve
el aman

cektikleri'ne dikkat cekiyordu.

KKTC 'de egitime aynlan butce payt icerisinde yatmrnlara

aynlan paym

yetersiz olmasi egitim kalitesini etkilemektedir. Butcenin yetersizligi nedeni ile bu
sorunu asmak uzere okul aile birlikleri devreye girmekte ve okullarm giderleri icin
kaynak yaratmaya
farkhhk

gosteren

yaratmaktadir.

cahsmaktadirlar.
ailelerin

Zengin

bolge

Ancak, okullarm bulundugu

ekonomik
okul

imkanlan,

okullar

aile birlikleri

okullara

bolgelere

arasmda
daha

cok

gore

esitsizlik
yardim

yapabilirken, daha fakir bolgelerde okul aile birlikleri olsa da okullara sirurh duzeyde
katki yapma imkanma sahip olmaktadirlar.
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SONU<;
"Kibns Cumhuriyeti", 2004 yihmn Mayis aymdan itibaren Avrupa Birligi'nin
25 uyesinden birisi olacaktir.
Kibns sorununun,
gorunmektedir.

AB'nin bu yondeki karan, yillar icerisinde kroniklesen

bundan boyle de cozurnsuz kalmasi olasihgiru iyice azaltrrus

Sorunun cozumune donuk uluslararasi cabalann iyiden iyiye artmasi

da bu yondeki

beklentileri

cogaltrnaktadrr.

imzalanacak anlasma cercevesinde
olusturulacak

Kibns

sorununun

cozumu

halinde,

KKTC de yeni bir adla ve Kibns Rum Kesimi ile

ortak devletin bir parcasi olarak AB 'ye kanlacaktir.

Bu durum,

KKTC'nin bugunku yapisiyla AB'ye ne kadar hazir oldugu ya da AB'ye uyum icin
onundeki kisa surede neler yapmasi gerektigi sorulanru beraberinde getirmektedir.
AB, "Enformasyon Toplumu Projesi" ekseninde yuruttugu politikalar cercevesinde
egitimi oldukca onemli bir merkezde konumlandirrrus durumdadir. Buna gore AB
okullannda cagm gereklerine uygun bir ogretimin verilmesi icin ciddi planlamalar
yapilmakta ve bu planlar adim adim hayata gecirilmektedir. Egitirne bicilen bu kritik
misyon,

AB

i.ilkelerinin bu

gerektirmektedir.

alana

onernli

oranda

parasal

kaynak

ayirmasiru

Nitekim her AB uyesi ulke, butcesinin onemli oranda kisrruru

egitime ayirmaktadir.

Liberal ekonomik modeli benimsemis AB'nin egitim konusunda

devletin

tartisilmaz duzenleyiciligini terk etmemesi ve ozel okullara ancak devlet kontroli.inde
kalmak kaydryla hareket serbestiyetisi vermesi de isaret edilmesi gereken onemli bir
noktadir. Egitimde firsat esitligi yaratma amaci dogrultusunda
AB ulkeleri,
cocuklanna

sosyal devlet anlayisi cercevesinde,
saglanacak

ogrenim

olanaklan

cesitli tedbirler alan

her gelir di.izeyinden ailenin

arasmda

ucurumlar

olusmamasiru

gozetrnektedir. Bu gozetrne, yasalarca cizilen bir cerceve icinde olusturulan devlet
politikalarmm yurutulmesi sayesinde gerceklesmektedir.

Sosyal

devlet

kavrami

ve

egitimde

firsat

esitligi

saglama

amaci

baglammda KKTC, anayasal ve yasal cerceve bakimmdan AB vizyonunun eek
uzaginda degildir. Egitimi tum vatandaslann tartisilmaz bir hakki olarak tammlayan
KKTC Anayasasi kimsenin ogrenim ve egitim hakkmdan yoksun birakilmayacagim
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ifade etmektedir.

Anayasa

tedbirler ongormektedir:

aym zamanda

bu hakkm kullamlabilmesi

icin kimi

18 yasma kadar olan egitim surecinin ucretsiz oldugu;

devletin, maddi olanaklan kisith olan basanli ogrencilerin ogrenimlerini "en yuksek
derecelere kadar" surdurebilmeleri icin cesitli yardimlar yapmasi gerektigi ve halkm
ogrenim ve egitim gereksinimlerini saglamanm devletin basta gelen gorevlerinden
oldugu

Anayasa'nm

Anayasa'ya

uygun

ilgili
olarak

maddesinde

hazirlanan

acik
Milli

sekilde

bir

Egitim

ifade

Yasasi

edilmektedir.

da

bu

yondeki

duzenlemeleri ongormektedir. Yasa'run Temel Ilkeler bolumunde, devletin, ogrenim
gorme

konusunda

yurttaslara

her

olanagi

turlu

yaratmasi

geregi

uzerinde

durulmaktadir.

Anayasa ve yasalarda ongorulenlerin gerceklestirilebilmesi
egitime onernli miktarlarda

kaynak ayirmasi gerekmektedir.

aynlmamasi

edilen

halinde

sozu

ilkelerin hayata

icin devletin

Egitime yeterli pay

gecirilmesi

imkansizdir.

Bu

cercevede asagidaki saptamalar oldukca dusundurucudur:
-AB ulkelerinde

gene! butceden

egitime aynlan

pay ortalamasi

yuzde

l l.ri'dir. Egitime en dusuk butce paymi ayiran Yunanistan'da bu oran yuzde 7, en
yuksek payi ayiran Danimarka' da ise 15,3 'tur.
-KKTC'de egitime aynlan pay 2000 yihnda yuzde 2,25; 2001 yihnda 1,51 ve
2002 yilinda 2,3'tur. Bir baska deyisle KKTC'de egitime ayrilan butce paymm oram,
AB ortalamasmm yaklasik olarak 5 'te 1 'dir.
-KKTC'deki butce oram AB'nin en dusuk oranma sahip Yunanistan'mkinden
yaklasik olarak 3 kat daha azdir. En yuksek orana sahip Danimarka'nm oram ise yine
yaklasik olarak KKTC'ninkinden 7 kat fazladir.
-KKTC'de egitime aynlan butce payi oranlan 1,5 ile 2,3 arasmda degistigi
halde, rakamlar hukumetler tarafmdan personel giderleri ve cari giderler de dahil
edilerek yuzde
kamuoyunun
manipulatif

15 '!er dolaymda aciklanmaktadir.

gozunden
tavir,

kacirmaya

sorunun

Egitimdeki

gercek

manzarayi

donuk bir caba olarak yorumlanabilecek

varhgiru

kabul

etme

konusunda

dahi

bu

problemler

yasandigiru ortaya koymaktadir. Bu ise sorunun cozumu noktasmdaki umitleri iyice
azaltacak niteliktedir.
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-KKTC'de

de tipki AB uyesi ulkelerde oldugu gibi ozel okullar egitim

sisteminin bir parcasi olarak faaliyet gostermektedirler.
tarafindan desteklenmekte
da

buralarda

egitim

Ozel okullar, AB' de devlet

ve parasal imkam yeterli olmayan ailelerin cocuklanrun

gormelerine

firsat

saglanmaktadir.

KKTC' de ise

devlet

tarafindan desteklenmeyen ozel okullar sadece maddi gucu yeterli olanlara hizmet
sunmaktadir. Devlet okullarmm, aynlan parasal kaynaklann yetersizligi yuzunden
cesitli altyapi sorunlanyla bogustuklan,

ulkede ozel okulda ogrenim gorebilmek

onemli bir ayncahk yaratrnaktadir. Ozel okullarla devlet okullan arasmdaki ucurum
firsat esitligi konusunda kanayan bir yara haline gelmektedir. AB uyesi ulkelerde ise
hem ozel okullarla devlet okullan arasmda kaynak kullammi bakimindan derin bir
ucurum bulunmamakta, hem de ozel okullarm kapilan, basanli ancak maddi gucu
nispeten az ogrencilere de acik tutulmaktadir.

Boylece bu ulkelerde firsat esitligi

konusunda ciddi sorunlar yasanmasnun onune gecilmektedir.

AB'ye girmesi muhtemel olan Kibns Turk toplumunun, giderek daralmakta
olan zaman icerisinde egitim konusuna

ozel bir onem vermek ve bu onernin

gerektirdigi parasal planlamalan yapmak zorunlulugu vardir. Yuzde 2-3 oranlannda
gezinen butce paylan ile, Yuzde 11-12 dolaylannda ortalamaya sahip AB ulkeleri
arasma katilmanm pekcok zorluk yaratacagim kestirmek hie de zor degildir. Geli~me
rotasmi "teknoloji ve egitim" minvaline oturtan AB'yi, egitim alanma pay aymrken

'

"cimrilesen" politik yaklasimlarla hak etmek olanaksizdir.
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