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AVRUPA BiRLiGi EGiTiM PROGRAMLARININ TARiH(:ESi
VE TURKiYE'NiN UYUM SURECi

Nurhayat (:ELEBi*

Ozet:
Bu 9ah~mamn amac1, AB 'ye iiye iilkelerdeki egitim politikalannm
sosyal ve ekonomik anlamda Tiirkiye'ye saglayacag1 katkllan
degerlendirmektir. Birlik iiyeleri tarafmdan olu~turulan egitim programlan,
egitimde i~birligine yonelik olarak gen9lerin becerilerini geli~tirmekte ve
ozgeymi~lerine yeni degerler katmaktad1r. Giiniimiizde istihdam aray1~mm
zorlu bir 9aba haline gelmesi sonucu bu sorunun farkmda olan AB iiyeleri
yeni bir anlay1~ i9inde egitim programlan olu~turmaya ba~lam1~lard1r.
A vrupa Birligi, siyasetten ekonomiye kadar pek 90k alanda iiye devletler
arasmda i~birligini geli~tirmektedir. Ortak politikalar, bu i~birliginin en
onemli par9as1d1r. AB iilkeleri arasmda i~birliginin kurulmas1; vatanda~lann
birbirlerini tammalanm, farkh kiiltiir, dil ve anlay1~lar arasmda kar~1hkh
etkile~im saglanarak 1rk, dil, din, cinsiyet, engellilik aynm1 olmaks1zm
yiiksek bir Avrupa ve A vrupahhk bilincinin benimsenmesini
hedeflemektedir. Bu hedefleri ger9ekle~tirmek amac1yla olu~turulmu~
politikalardan biri de egitim politikas1d1r. Egitim politikalan, Avrupa Birligi
i9in gittik9e daha onemli bir hale gelmektedir. Bunun nedeni, kiireselle~me
siirecinde Birligin bilgiye dayah bir ekonomi haline gelmesini saglayarak
bir "Bilgi Avrupas1" olu~turulmak istenmesidir. Teknolojinin geli~imi, yeni
teknolojilerin kullamm1, yenilik9i yakla~1mlarm ve ya~am boyu egitimin
yaygmla~tmlmas1 bu programlann hedefleri arasmda yer almaktad1r. Bu
9ah~mada, A vrupa Birligi egitim politikalarmm tarihinden, politikalanmn
ama9lanndan, egitim ve ogretim programlarmdan ve TUrkiye'nin bu
programlara katlhmmdan bahsedilmektedir. i~giicU piyasas1 i9in yeterli
donamma sahip bireylerin yeti~tirilmesine gereksinim vard1r. TUrkiye'nin de
'Yard. Do.-;. Dr., Marmara Oniversitesi Atatiirk Egitim Fakiiltesi Ogretim Oyesi.
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aday iilkeler ivinde yer almas1 nedeniyle AB programlanmn tamhlmasmm
onemi, bu vah~mada vurgulanmaktad1r.
Anahtar Kelimeler: Egitim politikalan, Socrates, Erasmus, Comenius,
Leonardo da Vinci
Abstract:

The purpose of this study is to evaluate the contributions of European
Union member countries to Turkey in terms of social and economic aspects
of educational policies. Educational program constituted by member
countries aim at developing the skills of young people and countribute more
to their backgrounds with regards to educational collaboration. As searching
for alternative ways of employment became a necessity, member countries
(being aware of this serious problem) found themselves in the search for
alternative methods by means of devising new programs. European Union
develops collaboration among the member countries within a wide range of
spectrum ranging from politics to economy. Common politics constitute the
main component of this collaboration. Creating partnerships and enabling
citizens to know each other via creating interaction in terms of culture,
language and understanding, a higher Europe aims to be created where no
discrimination exists with regards to race, language, religion, or disability.
Through developing these strategies, European awareness aims to be
internalised among the citizens. Educational politics is one of the main
policies established to realize these objectives. The importance of
educational policy has become more important day by day. The reason for
this is that "knowledge based economy" has gained importance in Europe in
the process of globalisation and "knowledge based Europe" wants to be
established within Europe. Developing technology, using alternative
technologies, innovative approaches and life long education programs form
the basic objectives of the program. This study talks about the history of
educational policy in Europe, the aims of the policy, educational and
instructional programs and Turkey's participation in these programs.
Importance of introducing European Union programs has been emphasized
in the study since Turkey is a candidate country and alternative employment
opportunities could be provided for the graduates.
Keywords: Educational
Leonardo da Vinci.

policies,

Socrates,

Erasmus,

Comenius,

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi

1. A vrupa Birligi Egitim Politikasmm Tarihsel

61
Geli~imi

Diinyada bOlgesel biitiinle~melerin kurulmas1 ve geli~tirilmesini saglayan
iilkelerin ba~mda A vrupa Birligi gelmektedir. Bu iilkeler son zamanlarda
kiireselle~en diinyada ortak ekonomi, sanayi, ticaret, politika, giivenlik,
adalet, yurtta~ haklan ve ortak egitim politikalanm da kapsayan bir Birlik
halini almt~hr (HesapyiOglu, inand1, 2004: 53-72). Egitim ve kiiltiir, yakm
zamana kadar her iilkenin, hatta baz1 Avrupa iilkelerinde her eyaletin ve her
toplulugun degerlerine sadtk kalarak geli~tirdigi iki alan olarak
goriilmektedir. Son ytllarda A vrupa Birligi 'nin bir siyasal birlige dogru
geli~mesine
paralel
olarak
"ortak
degerlerden
soz
edildigi
gozlemlenmektedir (Giilcan, 2007: 23).
Ortak degerler yeryevesinde biitiinle~mek isteyen A vrupa Birligi iyinde,
dil ogrenimi, iiye iilkelerin uygulama ve kiiltiirlerinin kar~thkh olarak
ogrenilmesi, ba~ka bir ortamda veya ba~ka iilke vatanda~lan ile birlikte
yah~abilme yetenegi gibi konular, "yeti~mekte olan genylerin Avrupa
vatanda~lan olmalan iyin" onem ta~Imaktadtr. Avrupa'nm biitiinle~me
siirecinde, bilgi yagma uygun bir toplum, yeni hizmet alanlan, nitelikli
i~giicii, yiiksek ya~am kalitesi, demokrasi iyin geli~me ve rekabet giicii gibi
egitimle dogrudan ili~kili konular hep giindemde olmu~tur (Ktsakiirek,
2001).
Avrupa Birligi 1951 'den beri egitim iizerinde durmu~tur. Fakat AB ile
birlikte ortak proje ile egitim aglan geni~letilmi~ ve iizerinde en yok durulan
konular "ya~am boyu egitim ve mesleki egitim" olmu~tur. Bu siireyte ortak
bir dil egitimi onem ta~Imaktadtr (Sahin, 2004: 40). ilk ba~larda ekonomik
bir birliktelik olarak goriilen A vrupa Toplulugu daha sonraki ylllarda kiiltiir,
egitim gibi konularda da ortak projeler geli~tirmeye ba~lami~tir. Geli~tirilen
proje ve politikalann tespitinde genel olarak a~agtda verilen genel hedefler
dikkate almmaktad1r (Sezgin, 2001: 329). Bunlar:
1.
2.
3.
4.

Bilgi toplumuna uyumun saglanmas1,
Rekabet giiciiniin yiikseltilmesi,
insan giiciiniin serbest dola~Imi,
istihdamm artmlmastdir.

Avrupa Birligi, 1990'h ylllardan sonra komisyon kararlanyla ve projeler
yoluyla egitime onem vermi~ ve iiye iilkelerden bu kararlan hayata
geyirmeleri istenmi~tir. AB, egitim konusunda iilkelerin egitim
programlanna direkt olarak miidahale etmemektedir. Daha yok iilkelerin
egitim sistemleri hakkmdaki bilgileri ktsa arahklarla toplayarak iiye
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iilkelerin egitim sistemlerinde meydana gelen degi~meleri takip etmektedir
(Akba~, Ozdemir, 2002: 112-125). AB'nin kurulu~ anayasas1, <;ok kiiltiirlii
ve <;ok dilli bir Avrupa ongormektedir. Bunun temel nedeni Birlik i<;inde
benzer noktalan artlrmaktlr. Ozellikle Birlik, <;ok bOliinmii~liik ve egoist
egilimler kan;nsmda daha genel ve i~birlik<;i yakla~1m sergilemektedir.
Temel degerleri payla~mak, ba~ka iilkelerin insanlanna saygth olmak,
i~birligi ve dayam~ma anlay1~1 AB'nin temel felsefesini olu~turmaktadtr
(<;::elik, 1995).
Egitim, Avrupa Birligi'nin temelini olu~turan politikalardan biri
olmamasma ragmen Avrupa entegrasyonu i<;inde 1950'1erden beri
ekonomik alandaki politikalar ile birlikte her zaman daha fazla on planda
olmu~tur. 1957 Roma Anla~mast'nda Ortak Pazar'm i~leyi~iyle beraber,
Birlik iiyelerinin egitim ihtiyacmm kar~llanmasma yonelik <;ah~malar
yaptlmt~, sosyal, saghk ve politik ya~amda da diizenlemeler yer almt~tlr
(Collins, Salacs, 2004: 422). Egitim konusunda ozellikle, mesleki egitim ile
ilgili diploma ve sertifikalann kar~thkh tamnmasma ili~kin (madde 41, 118,
128) diizenlemeler yaptlmt~tlr. Fakat 1970'1erin ba~mdan itibaren iiye
devletler, Ortak Pazar'la dogrudan ilgili olmayan egitim konulanm ortak bir
politika <;er<;evesinde ger<;ekle~tirmek istemi~lerdir. 1970'lerin sonunda
egitim konusundaki uygulamalarda anla~mazhklara vanlmas1 toplantllann
birka<; ytl boyunca ertelenmesine sebep olmu~tur. Daha da onemlisi 1980 ve
bu ama<;la 1990'lardan itibaren <;e~itli egitim programlan ve giri~imler
ger<;ekle~tirilmi~tir.
1 Mayts 1999' da yiiriirliige giren Amsterdam
Anla~mast'nda egitim politikasma iki maddede deginilmi~tir. "Egitim,
Mesleki Egitim ve Gen<;lik" konulu 149 ve 150 no'lu maddelerde, bir
Topluluk konusu olarak egitimin kurumsalla~masmdaki ama<;lar
a<;tklanmt~br (Beukel, 2001: 124; Spence, 2000: 32-56). Bu ama<;lar ~u
~ekilde stralanabilir:
Madde 149: (eski madde 126)
1. Topluluk, iiye devletler arasmda i~birligini te~vik ederek kaliteli
egitimin geli~mesine katktda bulunacakttr. Gerektiginde, iiye devletlerdeki
i<;engt
ve
egitim
sistemlerinin organizasyonundaki
egitiminin
sorumluluguna, kiiltiirel ve dilsel farkhhgma ili~kin faa1iyetlerine destek
olacaktlr.

2. Topluluk faaliyetleri a~agtdaki hususlan ama<;lamaktadtr:
- Dye devletlerin dillerinin egitim yoluyla yay1lmas1 ve Avrupa
boyutunda geli~tirilmesi;
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- Diplomalarm ve egitim donemlerinin tamnmas1, ogrencilerin ve
ogretmenlerin serbest dola~1mlannm te~vik edilmesi;
- Egitim kurumlan arasmda i~birliginin saglanmas1;
- Uye devletlerin egitim sistemlerinde ortak olan konularda tecrtibe ve
bilgilerinden yararlamlmas1 ve degi~iminin geli~tirilmesi;
- Gen~lik ve ogretmen degi~im programlanmn geli~iminin te~vik
edilmesi;
- Uzaktan egitimin geli~tirilmesinin te~vik edilmesi,
3. Topluluk ve ilye devletler, egitim konusunda, il~ilncil iilkelerle ve
uluslararas1 organizasyonlarla i~birligini te~vik edeceklerdir.
Madde 150: (eski madde 127)
1.

Topluluk, ilye devletlerin mesleki egitiminin organizasyonu ve
sorumluluguna ili~kin faaliyetlerine destek olacak bir mesleki
egitim politikasm1 yerine getirecektir.
i~erigindeki

Topluluk faaliyeti a~ag1daki hususlan ama~lamaktad1r:
- Mesleki egitim ve tekrar egitim yoluyla endustri degi~imlerinde
uyumun kolayla~tmlmas1,
- Emek piyasasma mesleki entegrasyonu kolayla~tlrmak amac1yla silrekli
bir mesleki egitimin geli~tirilmesi,
- Mesleki egitime giri~i kolayla~tlrmak amac1yla ogretmenlerin,
stajyerlerin ve ozellikle gen~ insanlann dola~1m1mn te~vik edilmesi,
- Egitim ve ogretim kurumlan ve ~irketleri arasmda egitim konusunda
i~birliginin geli~tirilmesi,

- Uye devletlerin mesleki egitim sistemlerinde ortak olan konularda
tecrtibe ve bilgi degi~iminin geli~tirilmesi.
2. Topluluk ve ilye devletler, mesleki egitim konusunda, il~ilncil
iilkelerle ve uluslararas1 organizasyonlarla i~birligini te~vik edeceklerdir.
3. Konsey, Madde 251 'deki prosedure uygun hareket ederek,
Ekonomik ve Sosyal Komite'ye ve Bolgesel Komite'ye dam~tlktan sonra,
ilye devlet kanunlanmn ve mevzuatlannm uyumla~tmlmalan d1~mda, bu
maddedeki ama~lann ger~ekle~tirilmesine katk1da bulunmak amac1yla
kanunlan onaylayacaktlr(iKV, 1992; Bo1ayir, 2000).
1. 1. 1970'ler: ilk Kurumsalla~ma

Egitim, ilk defa 1971 'de Top1u1ugun i1gi a1amna dahi1 edi1mi~tir.
Komisyon, egitim konusu ile ilgilenecek iki ~ah~ma grubunu kurmu~tur. Bu
~ah~ma grup1an, Komiser Altiero Spinelli 'ye kar~1 sorum1u o1mu~1ar ve
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Toplulugun egitim alamndaki ihtiyacmt belirlemek ic;in c;ah~maya
Alti liye tilkenin egitim bakam ve Altiero Spinelli 'nin de
katihmtyla 1971 'in sonunda ilk toplantllanm yapmt~lardu. Toplantlda
egitim alanmdaki i~birliginin artmlmast ve Roma Anla~mast 'nda belirlenen
egitim konusundaki maddelerin tamamlanmast kararla~tmlmt~tlr. Avrupa
entegrasyonuna bagh bir A vrupa klilllir mode linin tammlanmast da en son
amac; olarak aynca belirtilmi~tir. Grup, egitim alamnda i~birligini
gerc;ekle~tirmenin yollanm ve bunun yasal temelini aramt~tlr.
ba~lamt~lardtr.

1973'te Federal Almanya Cumhuriyeti'nden Ralph Dahrendorf
Komisyon'a egitim hakkmdaki dli~lincelerini sunmu~tur. Dahrendorfun
sundugu konular arasmda dil egitimi, ogretmenlerin ve ogrencilerin
dola~tmt da vardu. Dahrendorf, aym zamanda Avrupa'yt anlamayt ve
Avrupa entegrasyonunu saglamak ic;in "Avrupa" temasmm okullarda
ogretilmesini savunmu~tur.
1974'te Komisyon'un Konsey'e sundugu ilk teklif, Topluluk ic;inde
egitimsel i~birliginin geli~tirilmesi olmu~tur. Fakat astl tartt~ma, egitimdeki
i~birliginin Toplulugun geli~iminde onemli bir rolti olup olmadtgtdtr. Bu
teklifin sunulmast, diger alanlarda oldugu gibi egitim konusunda da ortak
bir A vrupa politikast olacagt anlamma gelmemektedir. Onemli olan
egitimsel i~birliginin geli~tirilmesi ic;in bilgi ve tecrlibenin degi~iminin
saglanmasmda ortak bir tutuma gidilmesidir.
Egitim Bakanlan ikinci toplantllanm 1974'te yapmt~lardtr. Toplantmm
sonucunda her ulkenin bu konudaki politikalan ve bu politikalann farkhhgt
kabul edilmi~, anla~mada direkt olarak yer almayan birc;ok konunun alti
c;izilmi~tir. Bakanlar, liye lilke ve Komisyon temsilcilerinden olu~an bir
Egitim Komitesi kurmu~lardtr. Egitim Komitesi, 1976'da kabul edilecek
olan "Toplulugun Egitim Konusundaki Faaliyet Programt"m haztrlamt~tlr.
Topluluk boyutunda yerine getirilecek yasalar, Egitim Komitesi ile beraber
Komisyon tarafmdan ele ahnmaktadtr. Program, Toplulugun egitim
faaliyetleri konusunda alti ana ba~hktan olu~maktadtr:
1- Dye devlet uluslannm ve liye olmayan devlet uluslannm egitimi ve
ogretimi ic;in daha iyi imkanlarm saglanmast
2- Avrupa'daki egitim sistemleri arasmda ili~kilerin saglanmast;
3- Egitim istatistikleri ve doklimanlannm derlenmesi;
4- Ytiksek egitim alamnda i~birligi;
5- Yabanct dil ogretimi,
6- Egitimin tum tlirlerine kahhmda ftrSat e~itliginin saglanmast,
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Bunu takip eden ylllarda Birligin faaliyet programmm yerine getirilmesi
amactyla pilot projeler, toplantllar ve seminerler gervekle~tirilmi~tir.
Oncelikli olarak bu programlar daha 90k okuldan i~ hayatma ge9i~, egitim
yoneticileri, i~letmeler ve yliksek egitim kurumlan arasmda i~birliginin
geli~tirilmesi ve yeni enformasyon teknolojilerinin gervekle~tirilmesi gibi
konulan kapsamaktadtr. Ancak, 1970'lerin sonunda egitim konusundaki
uygulamalarda anla~mazhklara vanlmas1 nedeniyle toplantilar birka9 yll
boyunca ertelenmi~tir (Beukel, 2001: 127-132).
1. 2. 1980'ler: Egitimde Patlama Ydlan

1980'lerin ortalarmdan itibaren egitim alamndaki kurumsalla~ma yeni
bir boyut kazanmt~tlr. Diger onemli bir geli~me ise; egitim yoneticilerinin
ve i~letmelerin 1983 ythnda <;ah~ma ve Sosyal Bakanlan ve Egitim
Bakanlan ile birlikte ilk toplantilanm yapm1~ olmalandtr. Konsey,
Kornisyon ve Ulusal Kururnlar tarafmdan uygularnaya konacak egitim
prograrnlanm onaylarnt~tlr. 1986-1989 ytllan arasmda li9 onernli program
onaylanrnt~tlr. Bunlar:
1. COMETT (Teknoloji Egitimi ve Ogretimi Topluluk Program1),
2. ERASMUS (Universite Ogrencilerinin Dola~1tn1m Saglarna
Konusundaki Topluluk Prograrnt),
3. LINGUA (Dil Egitirn ve Ogretim Program1).
1986-1989 ylllanm kapsayan COMETT I Prograrnt 1986'da Konsey
tarafmdan kabul edilmi~tir. Karar, rnesleki egitim konusundaki 128.
rnaddede ve ek faaliyetler konusundaki 235. maddede yer alrnt~tlr. 19901994 ytllanm kapsayan COMETT II Program1 ise 1988 'de Konsey
tarafmdan kabul edilrni~ ve karar 128. rnaddede yer alrnt~tlr. COMETT I' e
45 milyon ECU aynhrken COMETT II'ye 200 milyon ECU aynlmt~tlr.
COMETT Prograrnmm arna9lan ~u ~ekilde stralanrnt~tlr:
- Yeni teknolojiler alanmda yliksek egitirn kurumlan ile endlistri
arasmda i~birligine bir A vrupa boyutu getirmek,
- Ogretirn prograrnlannm geli~imini te~vik etmek,
- Tecrlibelerin degi~irni ve ogretirn kaynaklannm Topluluk bazmda en
iyi ~ekilde kullammm1 saglamak,
- Yerel, bOlgesel ve ulusal dtizeyde ogretirni iyile~tirmek,
- Teknolojik ve sosyal degi~imlere kar~1 ogretirn dtizeyleri geli~tirmek,
1987-1989 ytllanm kapsayan ERASMUS I Prograrn1, Konsey tarafmdan
1987 yllmda onaylanrnt~tlr. Karara 128. ve 235. rnaddelerde deginilrni~tir.
1990-1994 ylllanm kapsayan ERASMUS II Prograrnt ise Konsey tarafmdan
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1989 ythnda onaylanmt~ ve 128. maddede yer almt~br. ERASMUS I
Programma 85 milyon ECU aynhrken, ikinci programa 192 milyon ECU
harcanmt~tlr.

LINGUA, yabanct dil ogrenimini saglamak ic;:in gen;ekle~tirilen bir
faaliyet programtdtr. Konsey tarafmdan 1989 ythnda onaylanmt~ ve 128. ve
235. maddelerde yer almt~tlr. Bu program ic;:in 1990-1994 donemi ic;:in 200
milyon ECU aynlmt~hr.
Her program, her iiye devletten iki temsilcinin ve Komisyon'dan bir
temsilcinin ba~kan olarak kattldtgt bir komite tarafmdan onaylanmaktadtr.
Komisyona programlann uygulanmast ic;:in onemli gorevler dii~mektedir.
EFT A liyelerinin ise COMETT ve ERASMUS Programlarma katthmlan
1990'lann ba~mda saglanmt~ttr.
1988 ythnda Konsey, egitimde Avrupa boyutuyla ilgili bir karar
Bu kararda Avrupa ktilttirli ve Avrupahhk fikri on planda
olmu~, gene;: insanlarm Avrupah olma bilinc;:lerinin geli~tirilmesi, sosyal
adalet ve demokratik ilkeler gibi fikirleri benimsemeleri amac;:lanmt~tlr.
onaylamt~tlr.

1989 sonbahannda Bakanlar tarafmdan onaylanan bir kararda,
Avrupa'mn politik yap1s1 ic;:in egitimin roltintin ne kadar onemli oldugu
vurgulanmt~tlr. 1989 ythnda Dogu Avrupa'da meydana gelen siyasi
degi~imler, Toplulugu bu yeni demokrasilerle egitim konusunda da
i~birligine gotlirmli~tlir. Bu amac;:la 1990 ythnda tlim Avrupa' da ogrenci
degi~imini amac;:layan TEMPUS Programt onaylanmt~tlr (Beukel, 2001:
130-133; Field, 1998: 65-71).
1. 3. 1990'lar: Egitimde Biiyiime Yillari

1990'lann ortalannda egitim programlan geni~leti1meye ba~lanmi~ ve
tekrar dtizenlenmi~tir. 1994 'te mesleki egitim alamnda yeni bir program
onaylanmt~br. Bir sonraki ytl, egitimin tum alanlanm kapsayacak bir ba~ka
faaliyet program• onaylanmt~hr. Bu programlar 1986-89 doneminde
onaylanan COMETT, ERASMUS, LINGUA Programlan'mn devamt
olmu~tur. 7 Subat 1992'de Maastricht'te imzalanan Avrupa Birligi
Anla~mast, 1 Kastm 1993 'de ylirtirltige girmi~tir. Maastricht Anla~mas1 ile,
Toplulugun amac;: ve politikalan yeniden olu~turulmu~tur.
Maastricht ( 1993) ve Amsterdam (1997) Anla~malan, liye tilkelerin
yasalannda yer alan ortak degerlerde dayanagmt bulan egitim anlay1~mm
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onemini vurgulayarak, insan haklan ve ozgi.irliikleri kavramlan temeline
oturan Avrupa yurtta~hg1 dii~iincesini yaratm1~t1r (Ilgaz, 2002. 217;
Phinnemore, 2003: 46-50). Bu anla~mada yer alan iiye devletlerle ilgili
Birlik vatanda~hg1, ekonomik, sosyal ve savunma alanlan ile ilgili
politikalar, A vrupa Merkez Bankac1hk Sistemi, A vrupa Para Birligi
Politikas1, egitim, kiiltiir ve kamu saghg1, tiiketici haklan, insan haklan,
hukuk, giivenlik, i<; ve d1~ politikada ortak aray1~lar ve i~birligi, Avrupa
Parlamentosu ile ilgili yeni yetkilendirmeler, sanayi ve ortak karar
prosediirleri, ombudsmanhk miiessesesi, bolgeler komitesi, ikametgah gibi
konular iizerinde ortak prensip kararlan ahnm1~ ve ortak politikalar
belirlenmi~tir. AB siirecindeki diizenlemeler olarak yer alan Amsterdam
Anla~mas1, tek bir Birlige dayah geleneksel metotlardan daha <;ok diger
iilkelerin de katllmasm1 ongoren daha esnek politikalar izlenmesini
ongormektedir (Spence, 2000: 32-56; Topsakal, Hesap<;10glu, 2001: 441461, Junge, 2003: 383-396; DTM, 2007; 43-54).
Maastricht Anla~mas1'mn 127. maddesinde yer alan LEONARDO DA
VINCI Program1, mesleki egitimi ama<;lamaktad1r. 1994 yllmda Konsey
tarafmdan onaylanan program 1995-1999 donemini kapsam1~tlr. 620 milyon
ECU aynlm1~, daha sonra bu 800 milyon ECU'ya <;Ikanlmi~hr.
Egitim alamnda i~birligine dayanan SOCRATES Program1 ise 1995
y1hnda A vrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi tarafmdan onaylanm1~tlr.
126. ve 127. maddelerde yer alan bu program 1995-1997 ylllanm
kapsamaktad1r. Programm ii<; ana ba~hg1 vard1r: Yiiksek ogretim
(ERASMUS); okul egitimi (COMENIUS) ve dil egitimidir (LINGUA).
Aynca programa a<;Ik ve uzaktan ogrenim ile bilgi degi~imini saglayan
EURYDICE ve ARION gibi programlar da eklenmi~tir. Bu programa 850
milyon ECU aynlm1~, daha sonra bu 920 milyona ve 1 milyar ECU'ya
<;Ikanlmi~tlr. Bu programm iiye devletlere dam~Ilarak Komisyon'dan bir
temsilcinin ba~kanhk ettigi ve her iiye devletin iki temsilcisinden olu~an bir
komite tarafmdan uygulanmas1 ongoriilmii~tiir.
Programm uygulanmasmda kurumlar aras1 anla~mazhklar <;Ikmi~tlr.
Avrupa Parlamentosu Komisyon'a Konsey'le beraber e~it yetki verirken,
Konsey, iiye devletlerin roliinii art1rmak istemi~tir. SOCRATES Program1,
yeni A vrupa Birligi icindeki giicler dengesini test etmek i<;in bir firSat
olmu~tur. Egitim faaliyetlerinin kapsam1 gostermektedir ki SOCRATES
Program1 egitim politikasmdaki Avrupahla~manm onemli bir adim1d1r.
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"Avrupa Ekonomik Alan Anla~mas1" <;er<;evesinde, bu iki program
izlanda, Norve<; ve Liechtenstein'da, 1998'den itibaren de Orta ve Dogu
Avrupa tilkelerinde, K1bns ve Malta'da uygulanm1~tlr. Kanada ve ABD ile
de ytiksek ogretim ve mesleki egitim ile ilgili anla~malar yap1lmi~tlr
(Beukel, 2001: 129-132; Spence, 2000: 32-56).

2.

Avrupa Birligi Egitim Programlan

Her alanda rekabetin ya~and1g1 21. yuzy1lda tum bu hedeflerin egitim
olmakslZln ba~anlmas1 mtimktin degildir. Birlik felsefesi, ekonomik sosyal
ktilttirel ve <;ok yonlti birle~meyi ongordtigtinden farkh sorunlan, ekonomik
ve diger ko~ullan olan tiye devletlerin Birlik anlay1~1 i<;inde birle~tirilmeleri
gerekmektedir.
AB egitim politikalanmn temel amac1, tiye i.ilke yurtta~lan arasmda
ozendirmek, Avrupahhk bilincini a~Ilamak, ogrenci ve
ogretmenleri egitmektir (Bark<;in, 2002). Birlige tiye tilkeler, egitim
sistemlerinde ozgtinltigunti koruyarak, birbirleriyle uyum saglamak i<;in
temelde iki amac1 hedeflemektedir. Bunlar: Gen<; ku~aklara i~ olanaklan
saglamak ve okuldan etkin ya~ama ge<;i~leri kolayla~tlrmak, i~ bulma
ko~ullanm iyile~tirmek ve i~sizlik tehlikesini asgariye indirmek i<;in
onlemler almaktlr. Diger taraftan, tek Avrupa i<;in egitim, stirekli egitim,
yiiksek kalitede ve her yerde egitim ilkelerine dayah bir toplum yaratmak
AB'nin egitimde temel ama<;lan arasmda say1labilir (Gtilcan, 2005: 31-44).
kar~1hkh anlay1~1

2. 1. Socrates Program•
Program, ogrencilerin yam sua egitim kadrosu, yonetici ve egitim
kurumlanyla ilgili demekleri de kapsamakta ve okul d1~mdaki mesleki
egitimle de ilgilenmektedir (Akta~, 2003).
Socrates 'in birinci evresi ( 1995-1999): Be~ yilhk sUre sonunda 31 Arahk
1999 y1hnda tamamlanarak bu programdan onemli sonu<;lar elde edilmi~tir.
500.000 ogrenci Avrupa iiniversitelerinde egitim alm1~, 10.000 okul Avrupa
i~bir1iginde gorev a1mi~ ve Avrupa dillerini geli~;>tirmek ic;in yiizlerce proje
geli~tirilmi~tir.

Socrates 'in ikinci evresi (2000-2006): Bu programm ikinci a~amas1 Ocak
2000 ile 31 Arahk 2006 arasmda uygulanmi~hr. Sokrates 11 'de Sokrates 1'e
getirilen iki anahtar dti~iince, omtir boyu ogrenime ve bilgi Avrupa' sm1
olu~turmaya yapilan vurgudur (Aygiin, 2002: 14; Socrates Program1, 2007).
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Programm Ama~lan:
- Tlim seviyelerde, egitimin A vrupa boyutunun kuvvetlendirilmesi,
- Egitimin tiim alanlannda ftrsat e~itliginin gii9lendirilmesi ve bu
dogrultuda egitime yonelik Avrupa kaynaklanna uluslararast eri~imin
kolayla~tmlmast,

- Avrupa Birligi'nde konu~ulan dillere, ozellikle de en az kullamlan ve
ogretilenlere yonelik bilginin iyile~tirilmesi,
- Egitim kurumlan arasmdaki kar~thkh degi~imlerin, a91k ve uzaktan
ogretimin, diplomalann ve ogrenim siirelerinin kar~thkh tamnmasmm
te~vik edilmesi ve bilgi degi~iminin iyile~tirilmesi suretiyle egitim
alanmdaki i~birliginin ve hareketliligin geli~tirilmesi,
- Egitim uygulamalannda yenilik9iligin te~vik edilmesi,
- Egitim alanmda geli~tirilebilecek ortak politikalann saptanmast.
Yukanda belirtilen ama9larm yam stra program, kadm erkek e~itligine
ve engelliler i9in ftrsat e~itliginin gii9lendirilmesine katktda bulunmayt ve
sosyal dt~lanma, trk91hk ve yabanct dii~manhgt ile miicadelede aktif bir rol
oynamayt hedeflemektedir. Aynca, ya~am boyu egitimin te~vik edilmesi ve
bir Avrupa bilincinin yerle~tirilmesi de Socrates'in ana temalan arasmda yer
almaktadtr.
Topluluk, Programm ama9lan 9er9evesinde 9e~itli eylemler tasarlamt~tlr.
Bu eylemler aym zamanda hirer alt-program niteligi ta~tmaktadtr.
- Okul egitimine yonelik "Comenius"
- Yiiksek egitime yonelik "Erasmus"
- Eri~kinlerin egitimine ve diger egitim yontemlerine yonelik
"Grundtvig"
- A vrupa dilleri egitimine ve ogrenimine yonelik "Lingua"
- A91k ve uzaktan ogrenim ile egitim alamndaki bilgi ve ileti~im
teknolojilerine yonelik "Minerva"
- Egitim sistem ve politikalanmn izlenmesine ve bu alanlardaki
yenilik9ilige yonelik "izleme ve Yenilik9ilik"
- Diger A vrupa program! an ile ortak eylemler ger9ekle~tirmeye yonelik
"Ortak Eylemler"
- "E~lik Edici Ortak Onlemler" olarak belirlenmi~tir.
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2. 2. Comenius

Comenius, mesleki ve teknik egitimi de kapsayan ilk ve orta dereceli
okul egitimine ve ana okullannda verilen egitime odaklanmaktadtr. Eylemin
hedef kitlesini ogrenciler, ogretmenler ve egitim personeli olu~turmaktadu.
Comenius okul egitimi, Hayatboyu ogrenme yoluyla Toplulugu ileri bilgi
toplumu haline getirmeyi, daha iyi i~ imkam yaratmayt ve sosyal btitiinltigti
geli~tirmeyi hedeflemektedir. Bu eylemin ti<; temel amac1 bulunmaktadtr:
- Okul egitiminin kalitesinin ytikseltilmesi ve okul egitimindeki Avrupa
boyutunun gti<;lendirilmesi,
- Dil ogreniminin te~vik edilmesi,
- Ktilttirler aras1 bilincin geli~tirilmesidir.
Bu yolla program, egitimin kalitesini arttrmayt, egitimin Avrupa yontinti
gti<;lendirmeyi, dil ogrenimi ve hareketliligi de desteklemektedir. Aynca
programda, Avrupa vatanda~hgmm yaptta~lanndan biri olan <;ok ktilttirlti bir
ortamda egitim, <;e~itli gruplann egitimine destek, okuldaki
ba~anstzhklardan dolayt ki~ileri dt~lamaya kar~1 olma gibi onemli konular
tizerinde durulmaktadtr (Comenius, 2007).
2.3. Erasmus

Erasmus Programmm amact; ytiksek ogrenimdeki ogrencilerin
egitimlerinin onemli bir ktsmmt diger tiye tilke ytiksek ogrenim
kurumlannda ge<;irmelerini saglamaktu. Bu yolla ogrenim goren
ogrencilerin saytsmt arttrarak egitim ve ogretimin kalitesini ytikseltmek ve
Ktta Avrupast'm gti<;lendirmektir.
Erasmus projesi kapsammda 2000'li ytllardan itibaren ytiksekogretim
ogrencilerinin %25'inin en az bir akademik yll, Avrupa topluluguna bagh
diger bir tiniversitede egitim gormesi hedeflenmi~tir. Bu durum, tiniversite
programlan arasmda e~degerlik, kalite, standarthk, nitelik, akreditasyon gibi
konulan gtindeme getirmektedir (~i~man, 2006: 208). Erasmus eyleminin
ama<;lan:
- Ytiksek ogrenimin kalitesinin artmlmast ve Avrupa boyutunun
gti<;lendirilmesi,
- Universiteler arast uluslararas1 i~birliginin te~vik edilmesi,
- Ytiksek ogretim sekt6rtindeki hareketliligin artmlmast,
- Ger<;ekle~tirilen c;ah~malarm ve niteliklerin Topluluk genelinde
akademik olarak tamnmasmm iyile~tirilmesi ve ~effafltgm artmlmastdtr.
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Erasmus eylemi; Avrupa iiniversiteler aras1 i~birligi (Erasmus I), ogrenci
ve universitede 9ah~an ogretim gorevlilerinin hareketliligi (Erasmus II) ve
tematik aglar (Erasmus III) adh birbirine bagh ii9 alt eylemden
olu~maktad1r.

Erasmus 1: Universiteler aras1 i~birligi faaliyetlerini desteklemekte,
ogrenci ve ogretim gorevlilerinin kar~1hkh degi~imi i9in en elveri~li
ko~ullan yaratmaktad1r. Farkh kat1hmc1 iilkelerden ogrencileri ve iiniversite
personelini bir araya getiren k1sa siireli 9ah~ma programlan
ger9ekle~tirilmektedir. Bu programlar, 90k fazla ogretilmeyen uzmanhk
konularmm etkin ve 90k dilli ogretilmesini te~vik etmektedir. Aym zamanda
ogrenci ve ogretmenlere 90k uluslu gruplarda 9ah~ma ve yeni perspektifler
kazanma irnkam vermektedir. Buna ek olarak ogretim iiyelerinin ogretim
i9erigi ile ilgili olarak gorii~ ahFeri~inde bulunmalanna ve mufredatla ilgili
yeni yakla~1mlan payla~malarma ortam yaratmaktad1r. Eylem, miifredatm
geli~tirilmesine yonelik ortak projelere de destek vermektedir. Bunun amac1,
farkh universitelerin bir araya getirilmesiyle yiiksek ogretim kalitesinin
artmlmas1 ve A vrupa boyutunun gii9lendirilmesidir.
Erasmus II Eylemi: Universitelerin, ogrenci ve ogretim gorevlilerine
hareketlilik bursu sunabilmeleri i9in iiniversitelere fon saglamaktad1r. Bu
bursu alan ogrenciler, farkh bir Avrupa iilkesinde ya~amamn ve egitim
almanm olanaklanndan faydalanmaktad1rlar. Bu burslann amac1,
uluslararas1 deneyime ve yiiksek niteliklere sahip, a91k fikirli gen9 insanlarla
toplumun zenginle~mesine katk1da bulunmaktad1r. Ogretim gorevlilerine de
kendilerini mesleki ve bireysel anlamda geli~tirme firSatl sunmaktad1r. Aym
zamanda hareketlilikten faydalanamayan ogrenciler, diger A vrupa
iiniversite ogretim gorevlilerinin bilgi ve deneyiminden faydalanmaktadlr.
Erasmus Ill Eyleminin Amac1: Bir akademik disiplin ya da ogrenim
konusunun veya 90k disiplinli yap1ya sahip bir konunun A vrupa boyutunun
belirlenmesi, geli~tirilmesi ve kalitesinin yiikseltilmesidir. Bu amaca
universiteler ile fakiilte ve bOliimleri arasmda ger9ekle~tirilen i~birligiyle
ula~dmas1 hedeflenmektedir.

Bu yolla program, egitimin kalitesini art1rmay1, egitimin Avrupa yonunii
giiylendirmeyi, dil ogrenme ve hareketliligini desteklemeyi ama9 edinmi~tir.
Aynca Avrupa vatanda~hgmm yap1ta~lan olan 90k kiiltiirlii bir ortamda
egitim ve ogretimi destekleme, okuldaki ba~ans1zhklanndan dolay1 onlan
d1~lamaya kar~1 olma gibi onemli konulan vurgulamaktad1r. (Aygiin, 2002:
14; Erasmus 1987-2007).
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2. 4. Leonardo Da Vinci Program•
Leonardo da Vinci Program1; Avrupa Bir1igi'nde ortak bir mes1eki
egitim po1itikasl o1u~turu1masl amac1y1a 1994 y11mda yaym1anan Konsey
karan ile yiiriirliige girmi~tir. 1995-1999 y1llan arasmda uygu1anan
programm 1999 y1h sonu itibariy1e uzat1lmas1 uygun bu1unmu~tur.
Programm 1 Ocak 2000-31 Arahk 2006 tarih1eri arasmda uygu1anmasl
ongorii1en ikinci donemi 26 Nisan 1999 tarih1i ve 382 say1h Konsey karan
ile yiiriirliige girmi~tir.
Program, teme1 o1arak mes1eki egitim alanmda u1us1ararasl i~bir1iginin
farkh mes1eki egitim sistem ve uygu1ama1anna bir Avrupa
boyutu kazandmlmas1 ile bu alandaki ba~anh uygu1amalann ve yeniliklerin
te~vik edi1mesini ama~1amaktad1r. Bu amaca yone1ik olarak programm
once1ik1eri ~un1ard1r:
geli~tiri1mesi,

- Farkh seviye1erde mes1eki egitim alm1~ ki~i1erin ve ozellik1e gen~1erin
mevcut bi1gi ve beceri1erinin ~ah~ma hayatma entegrasyon1anm
ko1ay1a~tuacak ~eki1de ge1i~tirilmesi,

- Ya~am boyu mes1eki egitim saglanmasma yone1ik olarak mes1eki
egitim faa1iyetlerinin tekno1ojik ge1i~me1erle uyum1a~tm1masl,
- Giri~imcilik ruhunu ge1i~tirmek ve rekabet kapasitesini art1rmak
amac1y1a mesleki egitimin yenilik~i faa1iyetlerle gii~1endirilmesi ve bu
~er~evede mes1eki egitim kurumlan ile firmalar, ozellik1e KOBi'1er
arasmdaki i~birliginin desteklenmesi o1arak be1ir1enmi~tir (Tuncer;
Ta~pmar, 2002: 39-45; Vinci Programme, 2007; Hayatboyu Ogrenme,
2007).
Program kapsammda, engelli1er gibi i~ piyasasmda daha az ~ans1 o1an
kesim1erin mesleki egitim irnkan1anndan yarar1anma1an, kadm-erkek
arasmdaki f1fSat e~itliginin te~vik edilmesi ve her tiir1ii aynmc1hkla
miicade1e konulan yer almaktad1r. Bunun yam Slfa, ya~am boyu egitim
konusundaki mevcut uygulama1an geli~tirecek, istihdama ili~kin
yon1endirici ilkelerin uygu1anmasma u1us1ararasl bir boyut kazand1racak
projeler ile yeni tekno1oji1er ve ~evre konu1anndaki bilgi diizeyini
yiikseltecek projeler, programm oncelikli alanlanm olu~turmaktad1r.
Programdan gen~ i~~i1er, iiniversite ogrenci1eri, mesleki egitim ve insan
kaynaklannm yonetiminden sorum1u ki~iler, dil uzmanlan yararlanmakta ve
sosyal
ortak1ann
uluslararas1
hareketliligine
yonelik
projeler
desteklenmektedir. Mesleki egitim kalitesinin artmlmas1 ve egitim sistemine
getirilen yeniliklerin yaygmla~tmlmasma yonelik ozellikle bilgisayar ve

AVRUPA ARA~TIRMALARI DERGiSi

73

ileti~im teknolojilerinin kullammm1 te~vik eden uluslararas1 projeler
Program'dan destek alabilmektedirler. Mesleki egitim alamnda yabanc1 dil
ve kiiltiir bilgisinin geli~tirilmesi, ozellikle az kullamlan dillerin
yaygmla~tmlmasma yonelik pilot projeler de desteklenmektedir.

Program,

aym zamanda Avrupa'da meslek egitimi konusunda
proje sonuylannm geli~melerinin ve yeniliklerinin
olu~turulacak uluslararas1 bir bilgi ag1 ile yaygmla~tmlmasma yonelik
yah~malan desteklemektedir (iKV, 2001: 8-13; Leonardo da Vinci, 2007).
geryekle~tirilen

2. 5. Youth (Gem;lik) Program•

A vrupa iyin Genylik Program1, Toplulugun kendi iyinde ve iiye olmayan
iilkelerle miibadele yoluyla geny insanlann egitimine katk1da bulunmay1
hedeflemektedir (<;etin, 2002: 101).
Genylik Topluluk Eylem Program1, A vrupa Parlamentosu ve A vrupa
Konseyi'nin kararlan dogrultusunda 13 Nisan 2000 tarihinde kurulmu~tur.
Program, A vrupa yapmda daha geni~ bir yeryevede ortakhklar kurulmas1
iyin bilgi, egitim ve f1rsatlar saglayarak genylerin ve genylik yah~anlannm
yikarlan iyin yah~may1 hedeflemi~tir. Program, 15-25 ya~ aras1 genylerin
birbirlerini tammalan ve goniillii olarak toplumsal faaliyetlere katllmalanm
saglamaktad1r. AB Genylik Program1 iyinde yiiriitiilen be~ temel eylem
bulunmaktad1r. AB aday1 Tiirkiye, bunlardan "degi~im, goniillii hizmetler
ve destek onlemleri" etkinliklerine katllm1~tlr.
Program, Bilgi Avrupas1'na ula~Ilmasma katklda bulunmay1 ve genylik
politikasmm geli~imi iyin i~birligine yonelik, yaygm egitim temelli bir
A vrupa diizleminin olu~turulmasm1 hedeflemektedir. Ya~am boyu ogrenme
kavramm1 ve aktif vatanda~hg1 ozendirecek niteliklerin ve uzmanhklann
geli~tirilmesini teFik etmektedir (Youth Policies, 2007; Atabay, 2006).
2. 6. Grundtvig

Bu eylem,

eri~kinlere

yonelik egitim kalitesinin ve Avrupa boyutunun
ve Hayatboyu ogrenim firsatlarmm artmlmasma yardimCl
olmas1 iyin yapllandmlmi~hr. Eylem, eri~kinler ile eri~kinlere yonelik
egitim alanmda faaliyet gosteren kurulu~lan kapsar. Bu eylem, Avrupa
i~birligi projeleri (Grundtvig I), ogrenim ortakhklan (Grundtvig II),
eri~kinlere egitim veren personele yonelik bireysel egitim burslan
(Grundtvig III), Grundtvig aglan (Grundtvig IV) adh dort alt eylemden
iyile~tirilmesine

olu~maktad1r.
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Grundtvig eylemi, ya~am boyu ogrenimin te~vik edilmesini, eri~kinlere
egitim veren kurumlar arasmda Avrupa seviyesinde i~birliginin
saglanmasmt ve eri~kinlere yonelik ogretim alanmda faaliyet gosteren
bireylerin egitiminin iyile~tirilmesini ama~lamaktadtr. Bu amaca yonelik
9e~itli projelere mall destek saglamaktadtr. Boylece ya~am boyu egitim
kalitesinin yiikseltilmesine katktda bulunmaktadtr.

2. 7. Lingua
Socrates Programt ve kapsadtgt eylemler, dil ogretim ve egitimine ozel
bir onem vermektedirler. Lingua eylemi, bunu desteklemektedir. Eylemin
kapsadtgt Topluluklarm 11 resmi dili vardtr. Aynca, EFTA iilkelerinin ve
Socrates programma kattlan aday iilkelerin ulusal dilleri de bu eylemin
kapsamma girmektedir. Fazla yaygm olarak kullamlmayan Topluluk resmi
dillerine ozel bir onem verilmektedir. Bu eylemin amact, Toplulugun dil
9e~itliliginin te~vik edilmesi ve korunmast, dil ogretim ve ogrenim
kalitesinin iyile~tirilmesi ve bireysel ihtiya9lara uygun ya~am boyu dil
ogrenim ftrsatlarma eri~imin kolayla~tmlmastdtr. Topluluk, bu ama~lara
yonelik ~e~itli projelere mall destek saglamaktadtr.

2. 8. Minerva
Bu eylem, a~tk ve uzaktan ogrenim ve bilgi ileti~im teknolojileri ile
miiltimedya alanlanndaki onlemlerin desteklenerek Avrupa i~birliginin
te~vik edilmesini ama9lamaktadtr. Bu eylem; ogretmen ve ogrencilerde bu
yontemlerin kullammma ili~kin anlayt~lann ve teknolojilerinin
geli~tirilmesine yonelik egitim, iiriin ve hizmetlerinde pedagojik boyutun
goz oniinde bulundurulmasmt onemsemektedir. Aynca uluslararast bilgi,
deneyim ve ba~anh uygulamalann kar~thkh degi~imi ile elde edilen
sonu~lara, egitim kaynaklanna ve ilerlemi~ yontemlere eri~imi te~vik
etmektedir.

2.9. izleme ve Yenilik~ilik
Socrates programt altmda olu!;>turulan bu eylem; iilkelere, birbirlerinin
egitim alanmdaki deneyimlerinden yararlanmalan i~in ftrSat sunmaktadtr.
AB Komisyonu ve katthmct iilkelerin yonetimleri arasmdaki yakm i!;>birligi,
eylemin temel unsurlanndan birini olu~turmaktadtr. Eylemin amact; bilgi ve
deneyimlerin kar~thkh degi~imini saglamak, ba~anh uygulamalan
belirlemek ve egitim alanmdaki politikalan kar~thkh incelemektir. Aynca
ortak egitim politikast hakkmda kan;ahkh g6rii!? ah!?veri!?inde bulunmakttr.
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Bunlar sayesinde Avrupa'da egitim alanmda yenilikyiligin, kalitenin ve
egitim sistemlerinde ~effafhgm artmlmas1 amaylanmaktad1r.

2. 10. Ortak Eylemler
Socrates, Leonardo da Vinci ve Genylik Programlan birbirlerini ye~itli
yonlerden tamamlamaktad1rlar. Bu iiy programm biinyesinde bulunan
"Ortak Eylemler" bu programlann faaliyet gosterdigi alanlan a~an
giri~imleri desteklemektedir. Soz konusu yakla~1mm yakm bir gelecekte
kiiltiir, spor, istihdam ve sosyal i~leri kapsayan Topluluk programlanna
dogru geni~letilmesi planlanmaktad1r.

2. 11. E~lik Edici Onlemler
E~lik edici onlemler ile verilen destegin amac1, diger eylemlerin
kapsam1 d1~mda ancak Socrates programmm amaylanna ula~1lmasma katk1
saglayacak projeleri te~vik etmektir (iKV, 2001: 14-35; European
Commission, 2005).

3.

Son Geli~meler

23-24 Mart 2000'de Lizbon'da yapllan Avrupa Konseyi sonucunda
verilen kararlar, egitim alamnda bir doniim noktas1d1r. Bu toplant1da
Konsey, Avrupa'nm 2010 yllma kadar diinyamn en rekabetyi, en dinamik ve
bilgiye dayah ekonomisi haline getirilmesi, daha fazla daha iyi i~ imkanlan
ve daha yok toplumsal uyum ile siirdiiriilebilir ekonomik biiyiimenin
saglanabilmesi iyin birtak1m stratejik hedefler belirlemi~tir (European
Commission, 2006b).
Komisyon'un onerisi ve iiye devletlerin katk1lan 1~1gmda, Konsey 12
Subat 2001 'de "Egitim ve Ogretim Sisteminin Gelecekteki Amaylan"
hakkmda rapor haz1rlam1~tlr. Bu rapor, Mart 2001 'deki Avrupa
Konseyi'nde kabul edilmi~ ve daha aynntlh bir yah~ma programmm
haz1rlanmas1 istenmi~tir. ~ah~ma raporlan 14 Subat 2002'de haz1rlanm1~ ve
15-16 Mart 2002'de Barselona Avrupa Konseyi'ne sunulmu~tur. Oye
devletlerin katkllan 1~1gmda Komisyon ve Konsey, Lizbon'da belirlenen
stratejik amaylara ula~mak i9in egitim ve ogretim sistemine ne gibi katkllar
yapabileceklerini belirlemi~tir. Bunlan be~ ana ba~hk altmda toplayabiliriz:
- Avrupa'daki ogrenim standardm1 yiikseltmek,
- Hayatm her a~amasmda ogrenimi kolayla~tumak,
- Bilgi toplumu i9in temel becerilerin tammm1 giincelle~tirmek,
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- Egitim ve ogretimi, yerel b6lgelere, Avrupa'ya ve dlinyaya a9mak,
- Kaynaklann en iyi ~ekilde kullamlmasm1 saglamak.
Konsey, bu ama9lann li9line

odaklanm1~tlr.

Ama-r 1. Egitim ve ogretim sistemlerinin kalitesini artirmak: Egitim
ve ogretim sosyal ve kliltlirel uyumun arac1d1r. Avrupa'nm daha rekabet9i
ve dinamik bir toplum olmas1 i9in ekonomik bir yatmmdu. Ogretmenler
i9in ogretimin kalitesini artlrmak ve degi~en bilgi toplumuna ayak
uydurmak amac1yla temel yetenekleri geli~tirmek i9in 9aba sarf edilmelidir.
Bu baglamda enformasyon ve ileti~im teknolojileri de onemlidir. Kaynaklan
en iyi ~ekilde degerlendirerek okullarda ve enstitlilerde imkanlarm kalitesini
artlrmak daha sonraki bir onceliktir. Bilim ve teknik alamnda katlhmm
artmlmas1, egitim ve ogretim sistemlerinin kalitesinin geli~tirilmesi,
kaynaklarm ve ihtiya9lann birbirlerine uyumlu olmas1 gereklidir.
Ama-r 2. Daha kolay ogrenmeyi miimkiin kllmak: Avrupa sosyal
uyum modeli, resmi ve gayri resmi egitim ve ogretim sistemlerine ula~1m1
mlimklin k1lmahd1r. Bu, bir egitimden digerine (mesleki egitimden yliksek
egitime) kolayhkla ge9ebilmeyi gerektirir. Egitim ve ogretim sistemlerinin
herkese a91lmas1, bu sistemlerin daha 9ekici hale gelmesi ve ihtiya9lara
cevap verecek ~ekilde adapte edilmesi, aktif vatanda~hg1, e~it imkiinlan ve
slirekli bir sosyal uyumu saglamada onemli bir rol oynamaktad1r.
Ama-r 3. Egitim ve ogretimi diinyaya a-rmak: Bu amaca ula~mak i9in,
Avrupa egitim ve ogretim alamm kurmak, yabanc1 dil egitimini geli~tirmek
i9in 9ah~ma, ara~t1rma ve sivil toplum dunyas1yla baglan gli9lendirmek
gerekir.
Bu li9 stratejik ama9 i9in Konsey, organizasyon ~emas1 ve aktivitelerin
listesini belirlemi~tir. ilk ama9 i9in a~agtdaki maddeler izlenecektir:
-Tum egitim ve ogretim kurumlanmn 2001 sonuna kadar internet ve
multimedya kaynaklanna ula~1mlanmn saglanmas1,
- 2002 sonuna kadar tUm ogretmenlerin bu teknolojileri kullanmalan i9in
egitilmeleri,
- Her ytl insan kaynaklanna yapllan yatmmm artmlmas1.
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ikinci ama9 i9in a~agtdaki madde izlenecektir:
- 2010 'a kadar sadece ortaogretim goren ve ortaogretimden sonraki
egitim ve ogretimi almayan 18-24 ya~ arast gen9lerin saytstm yanya
indirmek,
U9i.inci.i ama9 i9in a~agtdaki maddeler izlenecektir:
- Giri~imciler ve serbest meslek sahipleri i9in egitim saglamak,
- insanlann A vrupa Birligi dillerinden en az ikisini ogrenmelerini te~vik
etmek,
- Ogrenci, ogretmen, egitmen ve ara~ttrmactlarm dola~tmtm saglamak.
Barselona A vrupa Konseyi 'nde, Egitim Komitesi ve Komisyon
9ah~ma programmt onermi~lerdir.

a~agtdaki

2002 ythndan ba~1ayarak 6gretmen1erin ve egitimcilerin egitimlerinin
herkesin enformasyon teknoloji1erine ula~mast, bilim ve
teknik 9ah~malarma katthm, kaynaklann en iyi ~ekilde kullamlmast,
egitimin herkese a91k olmast, ogrenmenin 9ekici hale getirilmesi, herkese
e~it imkanlar verilmesi ve sosyal uyum i9in destek saglanmast, 9ah~ma
hayatt i1e egitim arasmdaki baglann gi.i9lendirilmesi, yabanct dil
ogreniminin yaygm1a~tmlmast, degi~im programlannm i~levselliginin
artmlmast ve Avrupa i~birliginin gi.i9lendirilmesidir (Commission, 2006a;
Commission, 2006b; Education and Training 2007; Karip, 2005: 195-209;
Tesk-Megep, 2007).
geli~tirilmesi,

5 Mayts 2003 'te AB Egitim Komitesi, Lizbon Stratejisi 'ni daha ileri
goti.irerek egitim konusunda yeni bir adtm atmt~tlr. Komisyon ve Egitim
Komitesi'nin 2004 Bahar Zirvesi i9in haztrladtklan rapora eklemek i.izere
be~ ana ba~hk belirlenmi~tir. Bu be~ ana ba~hk 2010'a kadar Avrupa'daki
egitim ve ogretim sisteminde yaptlacak olan iyile~tirmeleri i9ermektedir. Bu
be~ ana ba~hk:
- 2010'a kadar okulu erken btrakanlann Avrupa ortalamast %10'u
ge9memelidir.
- 2010'a kadar Avrupa Birligi'nde matematik, teknoloji ve bilim
b6li.imlerinden mezun olanlann saytst en az %15 artmahdtr ve nicelik
olarak cinsiyetler arasmdaki dengesizlik en aza indirilmelidir.
- 2010'a kadar Avrupa Birligi'nde 22
yi.iksekokul bitirmeleri saglanmahdtr.

ya~mda

olanlann %85'inin
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- 2010'a kadar Avrupa Birligi'nde okuryazarhkta daha az ba~anh olan
15 ya~mdakiler en az %20'ye (2000 yilma gore) dti~tiriilmelidir.
- 20 l 0' a kadar 24-64 ya~ arasmdaki <;ah~an yeti~kinlerin "Hayatboyu
Egitim"e katilmalan en az %12,5 artmlmahdtr.
Bu kararlar, Avrupa' da stirdtiriilebilir ekonomik btiytimeyi yaratmak i<;in
temel olarak baz1 onemli politika ve politikalan geli~tirmeyi
hedeflemektedir. Ornegin; Ulkeleraras1 a<;tk pazar politikalan, ticari
politikalar, daha iyi egitim yoluyla insan sermayesine daha fazla yatmm
yap1lmas1 gibi alanlan gti<;lendirmeyi hedeflemektedir (Hayatboyu Ogrenme
Programlan, 2007; Karip, 2005: 195-209; European Commission, 2006a,
2006b).
4. Tiirkiye ve Avrupa Birligi'nde Egitim

Ttirkiye'nin <;agda~la~ma ve kalkmma projesinin en onemli
unsurlanndan biri egitimdir. Egitim sistemimizin ekonomik sorunlar
yliztinden yeterince geli~emedigi herkes tarafmdan bilinmektedir. Bu
sebeple egitimle ilgili soruna 2000 yth sonunda Ulusal Program
haztrlanarak AB 'ye sunulmu~tur. Ulusal Program, ktsa, orta ve uzun vadeli
hayatm hemen her alanmda 35 ba~hk ve 110 alt ba~hg1 i<;ermektedir. Bu
konuda <;e~itli reformlar yapilmas1 ongoriilmti~ttir (Gillean, 2005: 57). Bu
sayede Ttirkiye'deki egitim sisteminde bir geli~me beklenmektedir. Fakat
Ttirkiye'nin egitim alanmda AB ile arasmda <;ok fazla a<;tk oldugu ortadadtr.
Okulla~ma oranlanna bakacak olursak AB 'de ilkogretim ve ortaogretim
seviyesinde okulla~ma oram %100 iken, bu oran 2006-2007 ogretim yth
itibariyle ilkogretimde %90,3 ortaogretimde %56,51, ytiksekogretimde
%18,85'tir. Eurostat'm (2006) verilerine gore; AB tilkelerinde (27 tilke) 1824 ya~ ortaogretim birinci devreye kadar ilerleyebilmi~, ama daha fazla
egitim gormemi~ olanlarm oram %15,4 iken, Ttirkiye'de bu oran %50'dir.
20-24 ya~ gen<;lerin ikinci devre ortaogretimde okulla~ma oram AB
tilkelerinde %77,6 iken, Ttirkiye'de bu oran %44'ttir. Mesleki egitimde ise
AB tilkelerinde okulla~ma oram %53,9, Ttirkiye'de %30,7'dir. Egitime
yaptlan kamu ve ozel harcama GSYiH olarak 2003 itibariyle %3,3, AB
tilkelerinde %5,2 'dir. bgretmen ba~ma du~en ogrenci say1s1 (2004 yth
itibariyle 23,7 iken, AB tilkelerinde 9,3 i1e 16,7 arasmda degi~mektedir
(Tuik, 2007).
Okulla~ma oranlarmm AB seviyesine 91kanlmasmm en onemli ko~ulu
zorunlu egitim stiresinin AB tilkelerinin orta1amast o1an 9-12 ytla
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yikartilmasidir. Ti.irkiye, zorunlu egitim si.iresini I997 yllmda 4306 say1h
yasa ile 8 y1la 91kararak bu yonde 90k onemli bir ad1m atmi~tir.
Tam i.iyelik hedefi dogrultusunda yapilan reformlar i9inde mesleki ve
teknik egitim onemli bir yer tutmaktad1r. Bu kapsamda, mesleki ve teknik
egitim, ortaogretim seviyesinde ag1rhkh olarak yeniden yap1landmlmas1 ve
mesleki egitim belgelerinin kar~1hkh olarak AB i.ilkelerinde tamnmasmm
saglanmas1 esas ahnmi~tir. Tam ilyelik sonrasmda Tiirkiye, Lizbon Stratejisi
kapsammda alti c;izilen "Hayatboyu Egitim Projesi" dogrultusunda, ozellikle
bilgi teknolojileri alamnda c;ah~anlann bilgi ve yeteneklerini silrekli olarak
geli~tirmelerine yonelik egitim programlan sunacaktir. Tilrkiye 'deki egitim
standartlannm AB seviyesine yi.ikseltilmesinde, tam ilyelik oncesinde ve
sonrasmda Tilrkiye'nin katilacag1 egitim programlanmn biiyiik bir onemi
olacaktlr. Bu c;er9evede, Mesleki ve Teknik Egitimin Giic;lendirilmesi
Projesi, Socrates, Leonardo da Vinci ve Avrupa i9in Genc;lik Program1
biiyilk onem ta~1maktad1r ( DPT, 2007; Megep I Svet, 2007)
4. 1. Tiirkiye'nin AB Egitim Programlarma Kat1hm Siireci

Tiirkiye, AB egitim programlarma katllmak ic;in ilk ba~vurusunu I995 'te
birtak1m nedenlerle katlhm engellenmi~ ve nihayet 25. 2. I999
tarihinde oneri A vrupa Parlamentosunda kabul edilmi~tir.
yapm1~,

Tiirkiye, SOCRATES programma 200 I Kas1mmdan itibaren aktif olarak
katilmay1 planlam1~, AB tarafmdan ogrencilere mezuniyetlerinde verilmesi
onerilen Diploma Eki (Diploma Supplement) uygulamasma tilm
yilksekogretim kurumlannda Haziran 200 I' de gec;meyi ongormil~tilr. Ancak
belirtilen tarih itibariyle beklenen ilerleme saglanamami~tlr. Arahk 1999' da
toplanan Helsinki Zirvesi'nde Tilrkiye'ye resmi aday iilke stati.isil
verildikten sonra Tilrkiye'nin diger aday i.ilkelerle e~it statilde yer almasma
karar verilmi~tir. I3 May1s I996 tarihinde Socrates, Lenardo da Vinci ve
Avrupa Genc;lik III Programlan 'na ve bu programiann kuruiu~una ili~kin
temei kararlann ilgili maddelerine Tilrkiye'nin dahil edilmesi
ongorillmil~tilr. Socrates I' in 1999 sonunda bitmesi nedeniyle Avrupa
Komisyonu tarafmdan haz1rlanan Socrates Il'yi kuran temel karar onerisine
Tiirkiye de eklenmi~tir
AB'nin ilc; egitim programmdan Socrates, Leonardo da Vinci ve Genc;lik
programma Tiirkiye, Nisan 2004'ten itibaren resmen katilmi~tlr.
Programlann bilt9esi olduk9a yilksektir. 2007-2013 arasmda "Hayatboyu
Ogrenme" ad1 altmda 27 ilye iilke ve aday i.ilke olarak Tilrkiye, EFTA
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tilkeleri olmak tizere aynlan miktar 7 milyar Euro'dur. (Leonardo da Vinci,
2007).
Ulkemiz, Avrupa Birligi Egitim ve Gen<;:lik Programlanna "tam tiye"
olarak 1 Nisan 2004 tarihinden itibaren katllmt~tlr. Y ogun bir ilgi ve tale bin
ger<;:ekle~tigi ve 31 Arahk 2006'da sona eren bu ilk donemde, Socrates
(Genel Egitim), Leonardo da Vinci (Mesleki Egitim) ve Gen<;:lik
programlan <;:er<;:evesinde, gerek katlhm oncesi AB fonlarmdan gerekse
ulusal katkt paylanndan olu~an toplam 67 milyon Euro'luk bir btit<;:e
olu~turulmu~, tilkemiz egitim ve gen<;:lik sektOrtine kar~thkstz hibe olarak
kullandmlmt~tlr. Hi be kullandtrma oram, %1 OO'e yakla~an bir seyir
izlemi~tir. Programlann uygulandtgt bu ilk ti<;: ytl itibariyle toplam 3.035
proje desteklenmeye deger bulunmu~tur. Yakla~tk 40.000 vatanda~tmtz,
A vrupa Birligi tilkelerinde gerek Programlar, gerekse bireysel faaliyetler
<;:er<;:evesinde bilgi ve deneyim artlrma ama<;:h degi~im ve yerle~tirmelere
katllmt~, yenilik<;:i yakla~tmlann tilkemize kazandmlmasmda onemli
katktlar saglamt~ttr (DPT, 2007).
Avrupa Komisyonu tarafmdan 13 Kastm 2001 tarihinde Ttirkiye'nin
katthm stireci incelenerek raporla~tmlmt~tlr. Bu rapora gore mesleki
egitimde stmrh bir ilerleme saglanmt~tlr. Ttirkiye'nin 2001 ythnda Milli
Egitim Bakanhgt'nca yaptlacak haztrhk <;:ah~malan sonucunda 2003 ythnda
tum programlara katlhmm saglanabilecegi belirtilmi~tir. Buna kar~m
ozellikle go<;:men i~<;:ilerin <;:ocuklanmn egitimi konusunda herhangi bir
ilerlemenin saglanamadtgt ve zorunlu egitimin 12 ytla <;:tkanlma gereksinimi
vurgulanmt~hr. Aynca, ozellikle ktrsal kesimdeki egitim faaliyetlerinin
kaliteli egitim baktmmdan olumsuzluklar i<;:erdigine dikkat <;:ekilmi~tir. 8.
Be~ Y tlhk Kalkmma Plam <;:er<;:evesinde ozellikle mesleki egitim
kurumlanna ge<;:i~lerin kolayla~acagt ve bu durumun mesleki egitim kokenli
ogrencilerin sistemden kaynaklanan ytiktinti azaltacagt belirtilmi~tir.
Programlara tam katthmm ge<;:ekle~mesi i<;:in yonetsel organlann kredi
temini geregt onemli goriilmti~, <;:ah~malann istenilen ol<;:titlerde
ger<;:ekle~mesi i<;:in ulusal ajanslara olan ihtiyaca dikkat <;:ekilmi~tir.
Tlirkiye, finansmam AB Akdeniz Programt (MEDA) kapsammda
projeler haztrlamt~ ve uygulamaya koymu~tur. Bu projeler:

<;:e~itli

- Temel Egitimi Destekleme Projesi; 4 ~ubat 2000'de MEB tarafmdan
Projenin amact: kentsel, ktrsal ve gecekondu bOlgelerinde
egitim dtizeyini arttrarak ya~am ko~ullannm iyile~tirilmesine katktda
imzalanmt~tlr.

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSI

81

bu1unmak ve sekiz yilhk ilkogretim reformunu desteklemektir. Projenin
mali yeti 100 mil yon EURO, suresi ise 6 yil olarak belirlenmi~tir.
- Tiirkiye 'de Meslekf Egitim ve Ogretim Sisteminin Gii9lendirilmesi
Projesi; Temmuz 2000'de Milli Egitim Bakanhgt, Hazine Muste~arhgt ve
Mesleki ve Ku9uk Ol((ekli Sanayi Geli~tirme Vakft tarafmdan
imzalanmt~tlr. Projenin amact, Turkiye'deki mesleki egitim ve ogretimin
etkinligini ve kalitesini arttrarak Turk giri~imcileri arasmda rekabeti
arttrmak ve onlan AB ile ortak pazara haztrlamakttr. Projenin maliyeti
58.190 milyon EURO olup, maliyetin 51 milyonu AB tarafmdan, kalam
Turk hukumeti tarafmdan finanse edilmesi belirlenmi~tir. Projenin suresi 5
yil olarak belirlenmi~tir.
- Meslekf ve Teknik Egitim Kurumlarmm Modernizasyonu Projesi;
Temmuz 1997' de imzalanmt~tlr. 11 ilde 19 pilot okul atOlyeleri belirlenmi~
ve 8 meslek dahnda donammm olu~turulmast ve egitim kalitesinin
artmlmast benimsenmi~tir. Projenin amact, teknisyen duzeyindeki meslekl
ve teknik egitimin kalite ve verimini arttrmak, ogretmenlerin kalite ve
performanslanm geli~tirmek, meslekl ve teknik egitim - ogretim
kurumlannm ara~ttrma geli~tirme kapasitelerini gu((lendirmektir. Projenin
maliyeti 18. 500 milyon EURO olup 14 milyonu AB tarafmdan finanse
edilmi~ ve projenin suresi 4 ytl olarak belirlenmi~tir (Tuncer, Ta~pmar,
2002: 42-44; Megep/Svet, 2007).
Turkiye, bu projeleri ger((ekle~tirdigi ve egitim seviyesini AB normlanna
uygun hale getirdigi takdirde egitim kalitesini arttracakttr. Tam uyelik
sonrasmda Turkiye vatanda~lan Avrupa'da e~it statude egitim imkanlanna
sahip olacaklar ve egitimdeki 9e~itlilikten faydalanacaklardtr. Okullar arast
i~birligi olanaklannm artmlmast ve okullann teknik altyaptlannm
gu((lendirilmesiyle ara~ttrmalann genel kalitesi de yiikselecek ve ogrenciler
daha yiiksek standartlarda egitim alabileceklerdir.
4. 2. Tiirkiye Ulusal Programlarmda Egitim

AB 'nin Turkiye'ye ili~kin "Katthm Ortakhgt Belgesi"ni Subat 2001
tarihinde yaymlamasmm hemen ardmdan Tiirkiye de Mart 200 I tarihinde
Ulusal Programt yaymlamt~hr ve bu program Temmuz 2003'te
yenilenmi~tir.

I. Ulusal Program (Mart 2001) ((er((evesinde zorunlu egitim be~ yildan
sekiz yila ((tkanlarak, ilkogretimdeki okulla~ma oramnda 6nemli bir artt~
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saglanmu~tlr. Yine Dlinya Bankas1'nca desteklenen Mesleki ve Teknik
Egitimin Modemizasyonu Projesi ile Mesleki Teknik Egitimin
Gi.iylendirilmesi Projesi ve Socrates, Leonardo ve Avrupa Gen9lik
Programlan ile Ti.irkiye egitim alanmda AB normlanna ula~may1
hedeflemektedir.

II. Ulusal Program (Temmuz 2003): Egitim sisteminde normlann nicel
ve nitel a91dan ylikseltilmesi yonlindeki 9ah~malann devam1, Mesleki
Teknik Egitimle ozel sekt6rlin i~birligi, Yliksekogretim Yasasmda
degi~iklige gidilmesi, AR-GE 9ah~malannm gi.iylendirilmesi ile ilgili
9ah~malar slirdliri.ilmektedir. Tlirkiye'nin egitim ve gen9lik alanlanndaki
AB programlanna katlhmlanna ili~kin yasal slire9 tamamlanm1~, AB Egitim
ve Gen9lik programlan Daire Ba~kanhg1 ad1 altmda Ulusal Ajans kurulmu~
ve pek 90k proje Ulusal Ajans tarafmdan desteklenmektedir (Tuzcu, 2006:
37-39).
Ulusal Program'da, AB mliktesebatma uyum saglamak i9in aday
i.ilkelerin mevzuatlannda yapacaklan di.izenlemeler, uyum i9in gerekli be~eri
ve mali kaynaklar lizerinde durulmaktad1r. Katlhm Ortakhg1 Belgesi 'nde
yer alan onceliklerin yam sua aday i.ilkelerin kendi oncelikleri, AB
mliktesebatmm listlenilmesi amac1yla geli~tirilmesi gereken idari yap1 ve
tum bu hususlara ili~kin k1sa ve orta vadeli oncelikler takvimi yer
almaktad1r. 14 Nisan 2003 tarihinde AB Konseyi tarafmdan kabul edilen
yeni Katlhm Ortakhg1 Belgesi'ne paralel olarak Ulusal Program revize
edilmi~ ve 23 Haziran 2003 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafmdan kabul
edilerek 24 Temmuz 2003 tarih ve 25128 Mi.ikerrer say1h Resmi Gazetede
yay1mlanm1~tlr (ABGS, 2003; Avrupa Birligi, 2004; Ba~bakanhk DPT,
2000; Gillean, 2007: 21-40).
Bu programlarm ylirlitlilmesi wm DPT blinyesinde kurulan Ulusal
Ajans; programlann i.ilke i9inde duyurulmas1, tamt1m1, tum taraflara bilgi
saglanmas1, proje tekliflerinin degerlendirilmesini yapmaktad1r. Projelerin
se9iminde ulusal karar orgamna ve AB Komisyonu'na destek vermekte,
idari, mali ve yasal i~lem1erin yerine getirilmesinde, raporlann ilgililere
sunulmasmda, proje harcamalannm ve aynlan fonlann denetimini de
ylirlitmektedir (Ulusal Ajans, 2007).
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5.Sonu~

A vrupa Birligi, iiye iilkeler arasmda ortak bir egitim politikast
diinyamn en rekabet~i bilgiye dayah ekonomisi olmayt
hedeflemektedir. Boylece, Birlik i~inde farkh kiiltiir ve diller arasmda
kar~thkh etkile~imi saglayarak ortak bir A vrupa bilincinin yarattlmasma
~er~evesinde

~ah~maktadtr.

AB 'ye aday iilke olan Tiirkiye' de egitimin on plana ahnmasmm nedeni,
bilgi ~agmm insan niteliklerini ger~ekle~tirebilecek bir egitim sisteminin
olu~turulmast, buna yonelik politika ve stratejilerin geli~tirilmesinin
gerekliligidir (Sim~ekl997).
Tiirkiye, ekonomi, siyaset, kiiltiir ve egitim gibi alanlan da i~ine alan
toplumsal sistemlerde uluslararast biitiinle~me anlammda
kiireselle~me etkinliklerinde A vrupa Birligi 'ni ama~lamaktadtr. Bu ama~
dogrultusunda egitim sisteminin ~e~itli boyutlannda ger~ekle~tirilecek
yeniden yaptlanma ~ah~malannda Avrupa Birligi'nin egitim alamndaki
hedef ve ilkelerine uyumu dikkate almak durumundadtr (Saglam, 2003:
313- 345). Bu ama~la Milli Egitim Bakanhgt biinyesinde Avrupa Egitimi
Ara~tuma ve Geli~tirme Kurulu adt altmda bir kurul olu~turulmu~ ve
~ah~malara ba~lanmt~ttr.
Egitim sisteminin sorunlannm iistesinden
gelebilmek i~in Turk egitim sisteminin biitiin yonleri ile okul oncesi
egitimden iiniversiteye kadar yeniden yaptlandmlmast gerekmektedir. Bu
ili~kilendirme yaptlmadtgt i~in Tiirkiye'de egitimi geli~tirme adma bugiine
degin yaptlan ~ah~malardan ve uygulamalardan istenilen verim elde
edilememi~tir. Hiikiimetler tarafmdan siireklilik gostermeyen, ~ogu zaman
da bir siyasi partinin kendi gorii~lerinin egemen oldugu politikalann
egitimin her alamnda uygulanmaya ~ah~tlmast yaptlan iyi ~ah~malan da
golgelemektedir.
~e~itli

Yapt sal, yonetsel egitim programlan ve ogretimi a~tsmdan AB 'ye giri~
siirecindeki Tiirkiye' de bir~ok degi~ime gereksinim vardtr. Bunlar yonetim
kiiltiiriinden, ogrenen okullara ve yeni ogretim anlayt~mdan ya~am boyu
egitime kadar uzanan bir siire~te okulun ve ogretmenin rollerini de i~eren
bir degi~imdir (Sahin, 2004: 42). Globalle~en ekonominin geregi olarak
diinya pazarlanna a~tlabilmek i<;in Tiirk egitim sisteminin yeniden
yaptlandmlmasma gereksinim vardtr. Ashnda, gen~lerin ~agda~ teknolojiyi
anlamast, ogrenmeyi ve bilgiye ula~masmt bilmesi, degi~ikliklere uyum
saglamast, birka~ yabanct dil ogrenmesi, giri~imci olmast, problem
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~ozebilmesi, ileti~im kurabilmesi, ekip halinde ~ah~abilmeyi ogrenmesi gibi
yeteneklerin kazandmlmas1 okullann gorevidir (Ilgaz, 2002: 224- 225).

Daha once aynnhlanyla belirtildigi gibi egitimin hedefi egitimin
kalitesini yiikseltmek ve her vatanda~m Hayatboyu egitime kahhmmt
saglamak olmahdu.
Tiirkiye, AB'ye iiyelik siirecinde, AB ile ortak egitim politikalannm
uygulanmasmda tutarhhk gostermeli ve toplumumuzun gelecekte hayat
standartlanm yiikseltecek, insammtzm daha iyi ~artlarda ve daha nitelikli
olarak yeti~tirecek diizenlemeleri kararhhkla yerine getirmelidir.
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