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Ozet:
Kar~tla~tmnah egitim kapsammda yer alan bu c;ah~mamn amact, Tiirkiye
ile on AB iilkesini (Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
ingiltere, ispanya, isvec;, Portekiz, Yunanistan); egitim basamaklan okuloncesi egitim, zorunlu egitim, ortaogretim, yiiksekogretim- ve yeti~kin
egitimlerine ek olarak egitim bakanhklan, okul yonetimleri, egitimin
finansmam, tefti~i ve ogretmen yeti~tirme programlan acylSlndan
incelemektir. Ele ahnan iilkeler egitim yapllan ve yonetimleri acylSlndan
benzerlikler ta~tmakla birlikte bir taktm farkhhklara sahiptir. Omegin, soz
konusu tiim iilkelerde okul oncesi egitim zorunlu egitim kapsammda
degilken, zorunlu egitimin siireleri acylSlndan iilkeler c;e~itlilik
sergilemektedir. Tiirkiye on iilke ile kar~tla~tmldtgmda zorunlu egitim
siiresi en ktsa olan iilkedir. <;::ah~mada yer alan iilkelerde lise tiirleri,
iiniversiteye giri~ diizenleri ac;tsmdan c;e~itli uygulamalar soz konusudur.
TUm iilkelerde iiniversite dUzeyinde on lisans, lisans ve lisansiistii
programlar mevcuttur. Egitimde yetkili ve sorumlu kurumlann saytst, okul
yoneticilerinin unvanlan iilkeden iilkeye degi~mektedir. Egitimin
finansmam ac;tsmdan iilkeler degerlendirildiginde ele alman iilkelerin
tiimiiniin egitime Tiirkiye 'den daha fazla kaynak aytrdtgt goriilmektedir.
Okul denetiminde ise Finlandiya' da ele ahnan diger iilkelerden farkh olarak
ayn bir okul denetim sisteminin olmamast dikkat c;ekicidir. Ogretmen
yeti~tiren okullarm ogrenim siireleri Tiirkiye'de oldugu gibi 4 ile 5 ytl
arasmda degi~mekle birlikte -omegm Finlandiya'da- ogretmenlik
yapabilmek ic;in mutlaka yiiksek lisans mezuniyet derecesini almt~ olmak
gerekmektedir. <;::ah~mada incelenen Almanya, isvec; egitim sistemi,
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ozellikle de son y1llarda uluslar aras1 smavlarda buyuk ba~an gosteren
Finlandiya egitim sistemi ozgiln olma ozelligini ta~Iyan ulkelerin ba~mda
gelmektedir. <;ah~madan elde edilen verilere bagh olarak Tilrkiye i~in
zorunlu egitim suresinin, ortaogretimden universiteye ge~i~ ko~ullannm
yeniden ele almmas1, egitime aynlan kaynagm arttmlmas1, tefti~ sisteminin
iyile~tirilmesi gibi onerilerde bulunulmu~tur.
Anahtar kelimeler: Kar~1la~hrmah egitim, egitim yap1s1, egitim
yonetimi, Avrupa Birligi Ulkeleri
Abstract:
The aim of this study which is based on comparative education is to
examine Turkey and ten EU countries (Germany, Austria, Denmark,
Finland, France, England, Spain, Sweden, Portugal, Greece) in terms of
educational levels - preschool education, obligatory education, secondary
education, higher education and adult education - and in addition to that, in
terms of educational ministries, school administrations, education finance,
inspection and teacher education programs. Although these countries have
some common similarities as for their educational systems and
administrations, they have some differences. For example, as not all these
countries propose compulsory pre-school education, they how some
variances in their extension of compulsory education. Turkey, when
compared to the other ten countries, has the shortest compulsory education
period. The countries involved in this study have some different
applications in high school types and university acceptance rules. In all
these countries, there are pre-graduate, undergraduate and graduate
programs at university level. The number of authorities in education and
responsible institutions and the title of school administrators differ from
country to country. When examined in terms of educational finance, all
these countries are observed to finance education much more than Turkey.
As for school inspection, it is surprising that there is no school inspection
system in Finland as opposed to the other countries. While the instruction
time in teacher education schools ranges between 4 to 5 years as it is in
Turkey, it is obligatory to have a graduate degree to be able to become a
teacher, as in Finland. The educational systems of Germany, Sweden and
Finland - which has exhibited a great success at international exams in
recent years - are the leading countries that have some original perspectives.
Based on the data gathered from this study, it has been suggested that
compulsory education period and university acceptance rules should be
rediscussed, the allocation of finance to education should be increased and
inspection system should be improved.
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system,

Giri~

Her toplum varhgmt siirdiirebilmek ve gelecekte kendisine yeterli
saglam bir yap1 olu~turabilmek i((in ko~ullanna uygun ekonomik, sosyal,
siyasal, kiiltiirel yaptsmt, ozellikle de egitim sistemlerini olu~turmak
zorundadtr. Her sistem onemli ve vazge((ilmezdir. Fakat egitim tiim
sistemlerin i((inde en onemli olamdtr. <;iinkii egitimin belirleyici ve
etkileyici ozelligi diger sistemlere gore daha fazladtr. En pahah ve en karh
olan egitim sistemi eger yanh~ olu~turulur ve uygulamrsa diger tiim
sistemler de bundan olumsuz yonde etkilenir. Sistemin dogruluk ya da
yanh~hgt, ihtiya((lara cevap vermesi ve gelecek i((in geli~meye uygun
ortamm olu~masma baghdtr. Geri kalmt~ ya da geli~mi~ olan iilkelerin
bugiinkii durumu ge((mi~teki egitim sisteminin sonucudur. Bir sistem hem
alt hem de iist ba~ka sistemlere baghdtr ve onlarla etkile~im i((indedir. Her
sistem do gal olarak i((inden ((Iktlgt toplumun iiriiniidiir. Yani toplumun
tarihsel geli~imi, kiiltiirii, ekonomisi, siyasal yap1s1 vb. sistemin olu~umunu
ve i~leyi~ini etkiler. Her toplum kendi i(( ve d1~ dinamikleri ile ((e~itli alt ve
iist sistemlerini olu~tururken ge((mi~teki etkileri gelecekteki hedefleri goz
oniinde bulundurmak zorundadtr.
Kar~Ila~tlrmah egitim ((ah~malanmn temelleri ozellikle XXI. yiizytldan
itibaren htz kazanmt~tlr, siirekli de geli~mektedir. Edmund King'in "Her
kurulan sistem hi((bir zaman uzun siireli kahct olmaz aksine siirekli
yenilenir" sozii de bunu dogrular niteliktedir. Claxton (1998: 70) son 20
senedir siirekli bir degi~im ve geli~im ((agma girildigini belirtmi~tir. Rogers
(1993: 77) ve Brown (1999: 19-20) da kar~Ila~tlrmah egitim ((ah~malanyla
iilkelerdeki egitim anlayt~mm ve egitim sistemlerinin geli~tigini
savunmu~tur.

Lawrence Stenhouse (1979: 5) kar~Ila~tlrmah egitim ((ah~malanyla farkh
kiiltiirlerin tanmabilecegini vurgulam1~ aym zamanda kiiltiirel ogeleri
yorumlamayt saglayacagm1 da belirtmi~tir. Stenhouse (1979: 18)'a gore,
kar~Ila~tlrmah egitim bilimi bir pozitivist sosyal bilim dahdtr. Toplumlann
farkh egitim politikalanm kar~Ila~tlrmasmt saglar. Schriewer (2000: 20)
kar~tla~tlrmah egitim ((ah~malanmn farkh egitim ideolojilerini, farkh sosyokiiltiirel ama((lan tammayt ve yorumlamayt saglayacagt konusunda hemfikir
olmu~tur. Uluslar aras1 kiiltiire1 tamm1ann o1u~masmt destekleyecegini
belirtmi~tir. Ulkelerin egitim sistemlerindeki zaytfve gii((1ii yon1eri ke~fedip
diger ii1kelerle kar~Ila~tmp yorumlayarak gelecege yonelik geli~im ve
degi~im hareketlerini destekleyecegini eklemi~tir (aktaran Broadfoot, 2000).
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Bu 9ah~ma ka~tl~tmnah egitim kapsammda degerlendirilebilir. Bu yiizden
kar~1la~t1rmah egitimin ama9lanna hizmet etmesi ama9lanmaktad1r.
Kar~tla~tlrmah egitim ama9lan aynntlh bir ~ekilde ~oyle Slfalanabilir:
Egitim sistemlerine, sorunlanna ve etkinliklerine
•
ge9erli bilgiler elde etmek;

i!i~kin

•
Y erel, ulusal ve uluslar aras1 bir konu olan egitimde, bir dizi
hipotezi, gerekli yontem ve teknikleri, yorum i9in gerekli esaslan ve
sonu9lan geli~tirmek;
•
Egitime etkin olan etmenlerin, 9e~itli iilkelerdeki evrimini
ve gorliniimiinii inceleyerek, egitim politikasmm saptanmasma
yard1m edecek gorli~ii kazand1rmak;
•
Bir iilkenin kendi egitim sistemini
kuramsal ve uygulamah olarak katk1da bulunmak.

geli~tirmesi

i9in

Bu alanm aynca, kiiltiir ufkunu geni~letmek, uluslar aras1 gerginligi
azaltmak, egitimi bilim ve kiiltiir siireci olarak zenginle~tirmek, uluslar aras1
anlay1~a katk1da bulunmak ile diger iilkelerle dost9a ve a91k bir ileti~im
kurmak gibi ama9lanna (Lauweyers, Van~ & Neff, 1979: 6; Noah, 1984:
552; Ruscoe & Nelson, 1964: 390'dan aktaran Demirel, 1998: 8)
globalle~meyi desteklemek ve tiim tilkelere yonelik uluslar aras1 bir egitim
anlay1~mm dogmasm1 saglamak gibi ama9lar da eklenebilir (Sutton, Post,
Merkxi & digerleri, 2006).
Belirli anlay1~1 payla~mak amac1yla kurulan 9e~itli i~birlikleri, ortak ya
da benzer programlar uygulayabilirler. Bunun en somut omegini A vrupa
Birligi (AB) olu~turmaktad1r. Tlirkiye bu birlige girmek amac1yla; 31
Temmuz 1959'da ba~vuruda bulunmu~tur. 12 Eyliil 1963'de Ortakhk
Anla~mas1'nm imzalanmas1yla Ttirkiye 1999'da Aday Ulke statiisli alm1~t1r.
Ttirkiye, 2001 'de Kahhm Ortakhk Belgesiyle, nihayet 2005'deki tam liyelik
mlizakerelerinin ba~lamas1yla yolunu, hedefini belirlemi~tir.
AB 'nin temel hedefi; liye tilke1er arasmdaki i~birligini ve dayam~may1
saglamak amac1yla i1gili lilke1erin vatanda~lan arasmdaki kar~l11kh anlay1~1
ozendirmek ve Avrupahhk bilincini a~1lamak, bu slire9te ogretmen ve
ogrenci1erin Ar-Ge a1an1anna etkin katlhm1anm sag1amaktlr (Milli Egitim
Bakanhg1 [MEB], 2006: 15). Ttirkiye, AB'nin o1u~turdugu; Gene1 Egitim
(Socrates), Mesleki Egitim (Leonardo da Vinci) ve Gen91ik (Youth)
programlanna kat11arak ongorlilen amac1 ve uyum slirecini ger9ekle~tirmeye
9ah~maktadu. Yanm as1rdan fazla bir zamand1r ba~lanan bu siire9te,
Tlirkiye kendi ko~ullanna gore uygun programlar geli~tirmekten 9ok, i1gi1i
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baz1 tilkelerin sistemlerine uygun-benzer anlay1~lan gen;ekle~tirme gayreti
i<;ine girmi~tir. Bu <;ah~mada Tlirkiye ile on AB tilkesinin (Almanya,
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, ingiltere, ispanya, isve<y,
Portekiz, Yunanistan); egitim basamaklan -okuloncesi egitim, zorunlu
egitim, ortaogretim, yliksekogretim- ve yeti~kin egitimlerine ek olarak
Egitim Bakanhklan, okul yonetimleri, egitimin finansmam, egitimin tefti~i
ve ogretmen yeti~tirme programlan ele ahnarak incelenmi~tir.

Egitim Basamaklan
Ttirkiye ve on AB tilkesinde egitim basamaklan, degi~ik ogrenim slireli
okul oncesinden ba~layarak liniversiteye kadar, ge<yi~lerde farkh kriterlerin
uyguland1g1 bir yap1ya sahiptir. Tablo I, Tlirkiye ile AB tilkelerinin
okuloncesi egitim basamagmm ya~ ve zorunlu egitim kapsammda ele ahmp
ahnmad1gm1 gostermektedir.

Tablo I
Tiirkiye ve AB iilkelerinde okul 6ncesi egitim
Ulke
Ya~ gubu
Zorunlu
Tiirkiye
5-6
Almanya
3-6
Avusturya
3-6
Danimarka
0/6-7
Finlandiya
1-7
Fransa
2-6
ingiltere
3-5
ispanya
0/3-6
isve9
1-7
Portekiz
3-6
Yunanistan
3.5-5.5

(-: degil)
Kaynak: Erginer, 2006; Lappalainen, 2006; Moon, 2001; bz, 2001; Oltamr, 2000;
Karacaoglu & <;abuk, 2002; Pokon, 2003; Y1ldmm, 2008'den yararlamlarak
olu~turulmu~tur.

Tablo 1'de gortildtigli gibi okul oncesi egitim Ttirkiye'de 5-6 ya~
arasmda zorunlu degildir. Ele ahnan AB tilkelerinde de okul oncesi egitim
zorunlu egitim kapsammda yer almamaktad1r. Okul oncesi egitim genellikle
ilkogretime haz1rhk niteliginde olup ele alman tilkelerde oncesinde
<yocuklann bak1m1 ve egitimini listlenen <;e~itli kamu ve ozel kurumlar
bulunmaktad1r. Tablo 2 'de kamu ve ozel egitim kurumlannda 4 ya~m
altmda okulla~ma oranlan gorlilmektedir.
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Tablol
Tiirkiye ve AB iilkelerinde 4 ya~zn altznda
okulla~ma oranlarz (2002)
Ulke
Okulla~ma oram
Tfukiye
80.3
Almanya
Avusturya
63.8
Danimarka
86.9
Finlandiya
39.6
Fransa
119.7
ingiltere
81.2
ispanya
112.5
isve9
75.5
Portekiz
66.4
Yunanistan
28.5
Kaynak: OECD, 2004'den aktaran <;ah~kan Maya, 2006.

Tablo 2 incelendiginde AB iilkelerinde 4 ya~m altmda niifusun %
75.4'iiniin okulla~tig1 goriilmektedir. Bu oran ile AB iilkelerinin 4 ya~m
altmda okulla~ma oranlan bak1mmdan olduk~a iyi durumda oldugu
vurgulanabilir. Tiirkiye'de ise 4 ya~ okulla~ma oramna ili~kin veri
bulunmamaktad1r. Tum iilkelerde ~agda~ ya~amm geregi olarak, zorunlu
egitimin paras1z olmasma kar~1hk ogrenim siiresi, ya~ smm bak1mmdan
farkhhklar gostermektedir. Tablo 3'de Tiirkiye ve AB iilkelerinde zorunlu
egitim ya~ ve siireleri yer almaktad1r.
Tablo3
Tiirkiye ve AB iilkelerinde zorunlu ej{itim
Ya' grubu Siire (yd)
Ulke
Tfukiye
6-14
8
12
Almanya
6-18
Avusturya
6-15
9
Danimarka
7-16
9
Finlandiya
7-16
9
10
Fransa
6-16
ingiltere
5-16
11
ispanya
6-16
10
isvec
6-16
9
Portekiz
6-15
9
Yunanistan
6-14
9
Kaynak: Ada, 2007; <;ah~kan Maya, 2006; Erginer, 2006; Eurydice, 2005;
GUltekin, 1998; Laycock, 2002; Nothern Ireland Goverment Department of
Education, 2001; Education System in Finland, 2006'dan yararlamlarak
olu~turulmu~tur.

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI

7

Tablo 3 'de goriildiigii gibi ~ah~mamn kapsam1 i~erisinde yer alan
iilkelerde en dii~iik zorunlu egitim siiresi 8 yll, en yiiksek zorunlu ogrenim
siiresi ise 12 ylldtr. Ya~ itibariyle de okula ba~lama ya~1 en dii~iik 5, zorunlu
egitimi bitirme ya~1 en yiiksek 18'dir. AB iilkelerinde zorunlu ogretim
kapsammda ogrenciler 9-12 ytl arasmda degi~en siirelerle egitim
gormektedir. Baz1 iilke1erde zorunlu egitimi tamamlayamayan ogrencilere
ek siire verilmektedir. Omegin, Tiirkiye'de bu ek siire iki ytldtr. AB iilkeleri
ile kar~tla~tmldtgmda Tiirkiye zorunlu egitim siiresi en az olan iilkedir.
Tablo 4, zorunlu egitim ya~lanm i~ine alan 05-14 ve 15-19 ya~ niifusu i~in
okulla~ma oranlanm gostermektedir.
Tablo 4
Tilrkiye ve AB illkelerinde 05-14 ve 15-19 ya~ yilfosu
okull~ma oranlan (2002)
Ulke
05-14 ya~ niifusu 15-19 ya~ niifusu
Tiirkiye
Almanya
97.5
89.2
Avusturya
98.9
77.1
Danimarka
99.1
81.8
Finlandiya
94.4
85.0
Fransa
l 0 l.l
86.7
ingiltere
98.9
76.8
103.8
80.4
ispanya
isvec;
98.2
86.2
Portekiz
l 06.0
70.9
Yunanistan
96.3
82.6
Kaynak: OECD, 2004'den aktaran <;ah~kan Maya, 2006.

Tablo 4 'te yine Tiirkiye i~in 05-14 ya~ ve 15-19 ya~ niifuslannda
oram verileri bulunmazken AB iilkeleri niifusa gore ortalama
okulla~ma oranlan 05-14 ya~ niifusun %99.4 'iiniin, 15-19 ya~ niifusunun ise
%81. 7'sinin okulla~t1g1 goriilmektedir.
okulla~ma

Ytlhk ogretim i~giinii ~ah~maya konu olan ~e~itli iilkelerde farkhhk arz
etmektedir. Omegin, Almanya'da ortaogretim I. devre i~in 180-208
arasmda, Fransa'da 158, ingiltere'de 190, Tiirkiye'de ise 180 i~giiniidiir.
ilkogretimde haftahk ders saatleri de iilkelere gore degi~iklik
gostermektedir. Omegin, Danimarka'da 20-28, Almanya'da 17-28,
Yunanistan'da 23-32, ispanya'da 25, Fransa'da 26, Portekiz'de 25 ve
Tiirkiye'de 30 olarak ders saatleri diizenlenmi~tir. ilkogretimde bir ders
saatinin siiresi ise ~ah~maya konu olan iilkelerde genellikle 40 ile 50 dakika
arasmda degi~mektedir. Omegin, Danimarka ve Almanya'da 45 dakika,
Yunanistan'da 40-50 dakika, Tiirkiye'de 40 dakika iken Fransa ve
Portekiz'de ise siire konusunda ogretmen serbest btrakllmt~tlr. Her
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ogretmen kendi Simfmm ogrenim sliresini kendisi ayar1amaktadir. Soz
konusu lilke1erde haftahk ogretim glinli genellik1e 5 gun o1mak1a bir1ikte
A1manya'da ve Portekiz'de hazen 6 gun o1maktadir. Soz konusu AB
ti1ke1erinde yi1hk ogretim glinli 180 i1e 200 gun arasmda degi~mektedir
(Gultekin, 1998).
Somestr say1s1 baz1 li1ke1erde 2, baz1 ti1ke1erde ise 3 ya da 4 ~ek1inde
Tlirkiye'de tanm top1umu yaplSlnm ozelligini arz eden bir
dlizen1emeye gidi1mi~, hasat zamam denk ge1en yaz tatili uzun tutu1mu~tur.
U1kemizde yaz tatilinin sliresi yak1a~Ik 3 ay iken AB tilke1erinde ise
genellik1e 1.5 ay i1e 2.5 ay arasmda degi~mektedir.
dlizen1enmi~tir.

Baz1 tilke1erde teme1 egitimden bir list egitim kurumu o1an gene1 ya da
mes1ek1 okullara ge9i~ i9in ya not orta1amasi ya da ogrenci1erin i1gi ve
yetenek1erini o19en degi~ik smav sistem1eri uygu1anmaktadir. Ortaogretim
kendi i9erisinde iki gene1 kategoriye ayn1maktadir. Baz1 li1ke1erde mes1ege
hazirhk program1anmn uygu1andigi 1iselerin yanmda bir list ogrenim
kurumu o1an yliksek okullara ogrenci hazir1ayan okullar da mevcuttur.
Omegin; Ttirkiye'de gene11ise1er, A1manya'da gymnasium gibi okullar bu
kategoride sayi1abilir. Gymnasium ilkogretimde i1gi, yetenek, 9ah~ma ve
ba~ansmdaki geli~im slirecine gore yliksekogretim yapabi1ecek diizeyde
bu1unan ogrenci1erin yon1endiri1digi bir oku1dur (Oz, 2001). Danimarka'da
da gymnasium yiiksekogretime haz1rlayan li9 yilhk program1ardir. isve9'te
ise ortaogretim 16-19 ya~ grubunu kapsayan gymnasieskola ad1 veri1en
kurum1arda ger9ek1e~tiri1mektedir.
ingiltere'de ortaogretim i9in resmi okullar (maintained schools), 90k
programh okullar (comprehensive schools), gramer okullan (grammar
schools), ~ehir tekno1oji ko1eji (city technology college-CTC), sanat
tekno1ojisi ~ehir ko1eji (city college for the technology of the arts-CTAS),
ileri egitim kolejleri (further education college) ~eklinde sira1anabi1ecek
9e~itli okullar bu1unmaktadir (DFES, 2004a). Fin1andiya'da ortaogretim II.
devre gene1 ortaogretim 16-19 ya~ aras1 gen91eri yiiksek ogretime
hazu1amaktadir. Bu okullann siiresi ii9 y11 o1mak1a birlikte yeti~kin1ere de
a91k o1an bu devre en az 2 en faz1a 4 yilda tamam1anmak ko~u1u i1e hizmet
vermektedir. Ortaogretimden yliksekogretime ge9i~ i9in farkh li1ke1erde
degi~ik uygulamalar yapilmaktadtr. Tablo 5'te Ttirkiye ve AB tilkelerinde
ortaogretimden yiiksekogretime ge9i~ ko~ullan yer a1maktadir.
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Tablo 5
Tiirkiye ve AB iilkelerinde ortaogretimden yiiksekogretime get;i~
Ulke
Ge\'i~ ko~ulu
Turkiye
universite giri~ smav1
olgunluk smavt (abillir)
Almanya
Avusturya
olgunluk smavi
Danimarka
Ortaogretim smavt (studenterksamen)/
Yuksekogretim Haztrhk Smavt-HF/
Yliksek Ticaret Smavt-HHX/
Yliksek Teknik Smavt-HTX birinden ba~arth olmak
Finlandiya
universite giri~ smav1
Fransa
universite giri~ smavi (bakalorya)
ingiltere
sertifikalar ile
ispanya
lise not ortalamast+universite giri~ smavt+haztrhk sm1f1 puam
isve9
lise not ortalamast/liniversite standart giri~ testi
Portekiz
yetenek testlerilher kurumun aytigi ozel smavlar
Yunanistan
kurumlann kendi yaptigi giri~ smavlan
Kaynak: Bentolila & Jimeno, 1998; Eurydice, 2005; Eurydice, 2007; Eurydice,
2008a; Ministere Education Nationale, 2008; Oltamr, 2000'den yararlamlarak
olu~turulmu~tur.

Tablo 5 incelendiginde TUrkiye'de oldugu gibi AB Ulkelerinin
baztlannda da yUksekogretime ogrenci kabulUnUn smav ile yapildtgt
gorUlmektedir. Fakat AB Ulkelerinin ~ogunda yaptlan smav tek ko~ul olarak
degerlendirilmemekte aynca ogrenctyt alma ilgili yUksekogretim
kurumunun karan ile gen;ekle~mektedir. isve<;: ve Portekiz gibi baz1
Ulkelerde ytiksekogretime ge<;:i~te ba~ka ko~ullara ek olarak yaptlan bir
taktm testlerin sonu<;:lan da goz online almmaktadtr. Universiteye giri~
TUrkiye'de tek bir smav ile merkezden yapthrken Almanya, Fransa ve
ingiltere incelendiginde ogrencilerin ge<;:i~te ortaogretim ba~an durumlanmn
ve her kurumun kendi belirledigi kriterlerin de ge<;:erli oldugu gorUlmektedir
(Kilimci, 2006).
Universitelerde on lisans, lisans ve lisansUstU programlar yer almaktadtr.
Sisteme giri~ i<;:in 1. stmf haztrhk adt altmda bazt okullarda programlar
uygulanmakta sonrasmda ogrenci kendi egilimine gore farkh programlara
yonelebilmektedir. Genellikle her Ulkede ara elemam yeti~tirmek amact ile 2
ytlhk on lisans programh meslek yUksek okullan bulunmaktadtr.

Yeti~kin Egitimi
GUnUmuzde teknoloji ve bilimsel alanda meydana gelen htzh geli~meler,
bir insamn orgtin egitim <;:agmda edinmi~ oldugu bilgileri bUtUn ya~amt
boyunca kullanmasmm mUmkiin olamayacagmt gostermi~tir. Bu nedenle
orgtin egitimin i<;:inde, dt~mda ve yamnda <;:e~itli Ulkelerde dUzenlenen
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yeti~kin

egitim programlan da mevcuttur. Bu programlar ya ilgili
bakanhklar tarafmdan, ya yerel yonetimler tarafmdan ya da orgiin egitim
kurumlan tarafmdan haztrlanmakta ve yiiriillilmektedir. Bazt iilkelerde Danimarka ve isve~ gibi- iiniversitelerde yeti~kinler i~in belirli bir
kontenjan aynlmaktadtr. Yeti~kin egitimine yonelik programlar her iilkede
iilkenin ko~ullanna uygun olarak farkh niteliklerde yaptlmaktadtr. Bazt
iilkelerde yeti~kin egitimi programlan meslek agtrhkh, bazt iilkelerde kiilllir
ve bo~ zamam degerlendirme agtrhkh, bazt iilkelerde de tamamlama egitimi
niteliginde diizenlenmektedir.
Tablo 6, AB iilkelerinde 20

ya~

ve sonrast

okulla~ma

oranlanm

i~ermektedir.

Tablo 6
Turkiye ve AB Ulkelerinde
20-29, 30-39 ve 40 ve uzeri ya~ nufusu okulla~ma
oranlan (2002)
20-29
30-39
40
ve
Ulke
ya~
ya~
niifusu
niifusu
iizeri ya~
niifusu
Tiirkiye
0.2
2.8
A1manya
25.5
Avusturya
17.0
3.1
0.3
0.8
Danimarka
31.4
5.5
Finlandiya
10.7
2.2
39.5
19.6
1.8
Fransa
ingiltere
26.8
16.2
8.3
2.6
0.4
23.3
ispanya
14.1
3.5
33.6
isvev
0.6
22.4
3.8
Portekiz
Yunanistan
24.5
0.3
Kaynak: OECD, 2004'den aktaran <;ah~kan Maya, 2006.

Tablo 6 incelendiginde AB iilkelerinde niifusa gore ortalama 20-29 ya~
niifusun %26.4 'iiniin, 30-39 ya~ niifusun %6.1 'inin ve 40 ve iizeri ya~
niifusun iilkelerin sekizinde %2.1 'inin okulla~tlgt goriilmektedir. Tiirkiye
i~in ise bu ya~lar arast veri1ere rastlanmamaktadtr.

Egitim Yonetimi
Ele ahnan iilke1erde egitimde yetkili ve sorumlu kurumlar ~e~itlilik arz
etmek1e birlikte bazt iilkeler merkezi baztlan yerel baztlan ise merkezi ve
yerel yonetimin her ikisini de benimsemi~ bulunmaktadtr (Tablo 7).
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Tablo 7
Turkiye ve AB ulkelerinde ei{itimin yonetim ~ekli ve yetkililsorumlu kurumlar

Ulke
Tiirkiye
Almanya

Egitimde yetkili/sorumlu kurumlar

Egitimin yonetim
ekli
merkezi
yerel

Egitim Bakanhgt
Egitim Bakanhgt I Valilik I Egitim
Yoneticiligi
Avusttrrya
Egitim, Bilim ve Kiiltiir Bakanhgt
merkezi
Danimarka
Sosyal i~ler Bakanhgt + Egitim Bakanhgt +
Kiiltiir Bakanhgt
yerel
Finlandiya
Egitim Bakanhgt
merkezi
Frans a
Egitim Bakanhgt + Ara~tlrma ve Teknoloji merkezl.
Bakanhgt+ Tanm ve Bahkc;:thk Bakanhgt +
<;ah~ma ve Sosyal Giivenlik Bakanhgt +
Genc;:lik, Spor ve Kiiltiir Bakanhgt
ingiltere
(Department
for merkezl+yerel
Egitim
Bakanhgt
Education and Skills-DFES) + Yerel Egitim
Kurumu (Local Education Authority-LEA)
ispanya
Egitim ve Bilim Bakanhgt
merkezl+yerel
isvec;:
Egitim ve Bilim Bakanhgt
merkezl+yerel
Portekiz
Egitim Bakanhgt
merkezi+yerel
merkezl
Ulusal Egitim ve Din i~leri Bakanhg1
Yunanistan
Kaynak: Diplome National du Brevet, 2008; DFES, 2004b; Dogan, 2002; Erginer,
2006; Eurydice, 2008b; Lauwers & digerleri, 1979; MEB, 2001; Sozer, 1997;
Ultamr, 2000'den yararlamlarak olu~turulmu~tur.
Tabla incelendiginde Tiirkiye 'de merkezi yonetimin ve Milli Egitim
Bakanhgt'nm sarumlu ve yetkili kurum aldugu goriilmektedir. Almanya ve
Danimarka'da ise egitim yerel yonetimlerce diizenlenmektedir. ingiltere,
ispanya, isve~ ve Partekiz'de ise egitimden hem merkezi hem yerel yonetim
soz kanusudur. Egitimde yetkili ve sarumlu kurumlann saylSlmn iilkeden
iilkeye degi~tigi goriilmektedir. Aynca bu kurumlar Egitim Bakanhgt,
Egitim ve Bilim Bakanhgt, Egitim, Bilim ve Kiiltiir Bakanhgt, Milli Egitim
Ara~tlrma ve Teknalaji Bakanhgt, Ulusal Egitim ve Din i~leri Bakanhgt
gibi farkh isimler almakla birlikte sarumluluk ve yetkinin birden fazla
kurum arasmda payla~tldtgt farkh iilkeler de mevcuttur.
Okul yoneticilerinin unvanlan iilkeden iilkeye farkhhk gostermekle
birlikte bazt iilkelerde de aym iinvanlar kullamlmaktadu. Omek vermek
gerekirse; Almanya ve isve~Y'te ilkogretim akul yoneticisine rektor (rector)
unvam verilirken, ispanya ve Fransa'da direktOr (director), ingiltere'de ise
ba~ogretmen (headteacher) unvam kullamlmaktadtr. Tabla 8'de iilkelere
gore ilkogretim ve artaogretim kurumlannda akul yoneticilerine verilen
adlar sunulmaktadtr.
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Tablo 8
Tiirkiye ve AB ii/kelerinde i/kogretim ve ortaogretimde okul
yoneticileri
Okul yonetimi
Ulke

Tiirkiye
Almanya
Avusturya
Danimarka
Finlandiya
Fransa
ingiltere
ispanya
isve~

Portekiz
Yunanistan

okul miidiirii
rektOr+okul konseyi
direktor +okul konseyi
rektor
yonetim kurulu+ogrenci kurullan
direktOr
ba~ogretmen (headteacher)+yonetim kurulu
direktOr
rektor
direktOr
okul miidiirii+ogretmenler kurulu

Kaynak: Erginer, 2006; DFES, 2004b; Ministere Education Nationale, 2008'den
yararlamlarak olu~turulmu~tur.
Her iilkede degi~ik kademedeki okullann yonetiminden sorumlu degi~ik
statiiye sahip yoneticiler mevcuttur. Tiirkiye'de yonetim gorevinde
bulunanlar okul miidiirii, okul miidiir yardtmctst, egitim ~efi, bOliim ba~kam,
dekan, rektar vs. adlarla ifade edilmektedir. Bunlar genellikle bakanhk ya
da list kurullara kar~t sorumludur. Bunun yam stra degi~ik iilkelerde okul
yoneticisini destekleyen s;e~itli organlar bulunmaktadtr. Omegin;
Danimarka'da orta ogretim kurumlannda (gymnasium) ogrenci, ogretmen,
personel, aile temsilcileri ve kent kurulu temsilcilerinden olu~an bir
delegeler kurulu bulunmaktadtr. Kurul, okul biits;esi, stmf biiyiikliigii,
okulda sunulacak derslerin ses;ilmesi konulannda diizenlemeler
yapabilmektedir (Erdogan, 2006).
Yoneticilerin gorev ve yetkileri de kurallarla belirlenmi~tir. Her iilkede
yasalann yoneticilere vermi~ oldugu yetki ve sorumlulugun stmrlan farkhhk
gostermektedir. Omegin, Fransa' da okul miidiirleri okulun yonetimini ve
denetimini yapma, ogretmenlerin s;ah~malanm kontrol etme, ders
programlanm, ders kitaplanm belirleme, personel ahmt, ders aras;geres;lerini temin etme, okul-s;evre ili~kisini geli~tirme vb. gorevlerle
yiikiimliidiir (Ministere Education Nationale, 2008).
Bazt iilkelerde okul yoneticisi olmak is;in ogretmenlik diplomasma sahip
olmak gerekmektedir. Bazt iilkelerde ise okul yoneticileri ses;imle, yan~ma
smavtyla ya da ki~isel dosyalann incelenmesi ve miilakat ile
belirlenmektedir. Hemen hemen her iilkede okul yoneticilerinin gorev ve
sorumluluklan benzerdir. Bu gorev ve sorumluluklan pek s:ok iilkede okul
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kurullan payla~maktadtr. Bazt iilkelerde ise okul yoneticileri denetlenmekte
ve degerlendirilmektedir. Omegin; Almanya'da okul yoneticisinin se~ilmesi
i~in kamu ilanma ya da Eyalet Bakanhgt tarafmdan beceri ve
degerlendirmelerin sonu~lanna bagh olarak mahalll idarelerin onerilerine
dayah olarak atama soz konusudur. Ba~vuru sahibinin yetenegi, beceri ve
uzmanhk bilgisi temelinde se~imini okul kurullan ve okul konseyi
(schulkonferenz) yapmaktadtr. Almanya'da yoneticiler eyaletin Egitim ve
Kliltlirel i~Ier Bakanhgt tarafmdan atanmaktadtr (Erden & Erden, 2005).
Almanya'da okul yoneticileri, egitimle ilgili tUm konulardan sorumludur.
Kararlarm almmasmda ogretmenler konseyine ve okul konseyine
dam~tlmaktadtr. Almanya'da okul yoneticileri, memur olduklan i~in
kariyerlerinin
onemli
basamaklannda
(terfi,
tayin
vb.)
degerlendirilmektedir. Her eyalette bulunan okul denetleme birimleri
denetimden sorumludur (The Education System in Turkey, 2007).
Egitimin Finansmam

En pahah yatmm olan egitim, uzun bir zaman dilimini kapsadtgt i~in
slirekli ve bliylik bir harcamayt zorunlu ktlmaktadtr. <;ah~mamn kapsamt
i~erisindeki iilkelerin tlimlinde zorunlu egitim parastzdtr. Bazt giderler ise
ilgili otoriteler tarafmdan kar~tlanmaktadtr. Tablo 9 iilkelere gore finansman
kaynaklarmt i~ermektedir.
Tablo 9
Tiirkiye ve AB iilkelerinde egitim finansman kaynaklarz

Ulke
Tiirkiye
A1manya
A vusturya
Danimarka
Finlandiya

Finansman kaynaklan
Egitim Bakan1tgi + katkt payt ve bagt~1ar
eya1et yonetim1eri + yere1 yonetim1er
Egitim, Bilim ve Kiiltiir Bakanhgt +
eya1et yonetim1eri + yere1 yonetim1er
Egitim Bakanhgt + yere1 yonetim1er
Egitim Bakanhgt + yere1 yonetim1er+ki~i ve
kuru1u~1ar

Egitim Bakanhgt + diger bakanhk1ar +
diger yonetim birim1eri + goniillii kuru1u~lar
yerel yonetimler + ozel kurulu~lar
ingiltere
Egitim Bakanhgt + ozerk bolgeler +
ispanya
yerel kaynaklar
isvery
Egitim Bakanhgt + yerel yonetimler
Portekiz
merkezi yonetim + halk ve ozel kurulu~lar
Yunanistan
merkezi yonetim + ixi~leri Bakanhgt
Kaynak: Erdogan, 2006; Giilcan, 2005; HEFCE, 2008; OECD, 2007; Sozer, 1997;
Tuzcu, 2006; Tiirkoglu, 1998'den yararlamlarak olu~turulmu~tur.
Fran sa
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Tablo 9' da da goriildiigii gibi bazt iilkelerde -Tiirkiye' de oldugu gibimerkezi hiikiimetler egitim i<;in giderlerin biiyiik bir ktsmmt kar~tlarken,
bazt iilkelerde de merkezi hiikiimetin yam stra eyaletler, yerel yonetimler
giderlere yasalann ongordiigii oranlarda katktda bulunmaktadtr. Omegin
Almanya'da egitimin finansmam; resmi okullar, eyalet yonetimleri ve yerel
yonetimlerce ortakla~a yaptlmaktadtr. Ogretmen giderleri eyalet
yonetimince kar~tlamrken, okul binalannm yaptmt-onanmt ve diger
giderleri yerel yonetimler kar~tlamaktadtr. Federal hiikiimetin giderlere
kattlma payt giderek artmaktadtr (Sozer, 1997).
Bazt iilkelerde de egitim giderleri i<;in yasalarla diizenlenen ozel gelir
kaynaklan olu~turulmu~tur. Omegin; Tiirkiye'de 8 ytlhk temel egitime katkt
olu~turmak amact ile ge<;ici olarak <;tkanlan <;e~itli mallardan ahnan
vergilerden olu~an katkt gelirleri daha sonra yeni bir yasal diizenleme ile
zorunlu duruma getirilmi~tir. Aynca, <;e~itli iilkelerde bazt okullar doner
sermaye esasma gore <;ah~ttklan i<;in kendileri kaynak olu~turmaktadtr.
6zellikle yiiksek ogrenim duzeyinde battdaki bir<;ok ulke projelerle yabanct
iilke ogrencilerinin egitimleri ile kaynaklar saglamaktadtr. Bir ba~ka gelir
kaynagt da ogrencilerden ahnan har<;lardtr.
Avusturya'da yiiksekogretimin finansmam ulusal biit<;eden saglanan
kaynaklarla kar~tlanmaktadtr. Bu biit<;eden %47'si iiniversite personeline
aynlmaktadtr (inandt, 2005). Finlandiya'da da yiiksekogretimin giderleri
devlet biit<;esinden saglanmaktadtr. Universiteler aynca dt~ finansal
kaynaklardan da gelir elde etmektedir (OECD, 2007). ingiltere
yiiksekogretim kurumlannm ve enstitiilerin ogrenim ve ara~ttrma masraflan
ingiltere i<;in Yiiksekogretim Fon Kurulu (The Higher Education Funding
Council for England-HEFCE) tarafmdan finanse edilmektedir (HEFCE,
2008).
Tablo 10'da AB iilkelerinin tiimiiniin tiim diizeylerde egitime
Tiirkiye'den daha fazla kaynak aytrdtgt goriilmektedir. Her iilke kendi gelir
durumuna gore ogrenci ba~ma dii~en harcama miktanm ayarlamaktadtr.
Omegin, 2001 rakamlanna gore Almanya'da ilk ve ortaogretimde ogrenci
ba~ma dii~en harcama 6055, yiiksekogretimde ise 10.504, Finlandiya'da ilk
ve ortaogretimde 5733, yiiksekogretimde ise 10.981, Yunanistan'da ise ilk
ve ortaogretimde 3475, yiiksekogretimde ise 4280 dolar ogrenci ba!?ma
harcama yaptlmt~ttr (Milli Egitim Bakanhgt [MEB], 2007).
Tablo 10'da GSYiH'nin toplam kamu harcamalan yer almaktadtr.
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Tablo 10
AB illkeleri ve Tilrkiye 'de
GSYiH'nin bir yilzdesi olarak egitimde kamu harcamalan (2001)
Ulke
ilk ve ortaogretim Yiiksekogretim
Egitimin
tiim diizeyleri
Tlirkiye
2.5
1.2
3.7

A1manya
3.0
1.2
Avusturya
3.8
1.4
Danimarka
4.8
2. 7
Fin1andiya
3.9
2.1
Fransa
4.0
1.0
ingiltere
3.4
0.8
ispanya
3.0
1.0
isvec;
4.8
2.0
Portekiz
4.3
1.1
Yunanistan
2.4
1.2
Kaynak: OECD, 2004'den aktaran <;ah~kan Maya, 2006.

4.6
5.8
8.5
6.2

5.7
4.7
4.4
7.3
5.9
3.9

Egitimin Tefti~i
Egitim sisteminin i~leyi~ini belirlemek, tespit edilen ama<ylara ula~Ip
saptamak amac1 ile ya da alanda <yah~an ogretmenlere
rehberlik etmek gayesi ile tefti~ veya denetim ad1 altmda <ye~itli kontrol
birimleri olu~turulmu~tur. Baz1 iilkelerde -Ttirkiye' de oldugu gibi- degi~ik
kademeleri denetleyen mtifetti~ ad1 ile amlan ya ozel bir orgtin egitimden ya
da hizmet i<;i egitimden ge<yirilen gorevliler mevcuttur. Ttirkiye'de
ortaogretimi denetleyen mtifetti~ler ile ilkogretimi denetleyen mtifetti~lerin
gorev, ama<y, yeti~me bi<;imleri birbirinden farkhdtr. Bununla birlikte
iilkelere gore denetimin sorumlulan da tilkeden tilkeye degi~mektedir. Tabla
11 Ttirkiye ve AB iilkelerinde denetimden sorumlu kurumlar yer almaktad1r.
ula~Ilmadtgmt
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Tablo 11
Turkiye ve AB ulkelerinde egitimin denetiminden sorumlu kurumlar
Ulke
Egitimde yetkili/sorumlu kurumlar
Turkiye
Mill! Egitim Bakanhgt
A1manya
Egitim ve Ktilllir Bakanhgt
Avusturya
Egitim ve Sanat Bakanhgt
Danimarka
Egitim Bakanhgt
Finlandiya
Milli Egitim Denetleme Kurulu
Fransa
Egitim Standartlan Ofisi (OFSTED)
ingiltere
Ytiksek Denetleme Kurulu
ispanya
isve<;
Egitim Bakanhgt+yerel yonetimler
Portekiz
Egitim Genel Tefti~ Heyeti
(-: kurum bulunmamaktadtr)

Kaynak: Gerhard, 2005; Harris, 1993; Johannesson & digerleri, 2002; Kodde &
Ritzen, 1994; Stingti, 2005; Yolcu, 2006; The Education System in Turkey,
2007'dEn yararlamlarak olu~turulmu~tur.

Kurumun amact; bag1ms1z olarak egitim standartlannm ve niteliginin
geli~imini saglamak ve egitimden sorumlu devlet sekreterine bilgi sunmaktu
(Harris, 1993). isves;'te ise Ulusal Egitim Ajans1 (skolverket) takip
geli~tirme ve denetleme ile egitim standartlanm goz online sermeye
s;ah~maktadu. isves;'te denetim hem kalite kontrolti hem de rehberlik etmeyi
amas;lamaktad1r. Ogretmenler denetim esnasmda olduks;a rahattu. <;::Unkli
mlifetti~lerin gorevi tefti~ degil rehberlik etmektir (Gerhard, 2005).
Finlandiya'da ise ele alman diger Ulkelerden farkh olarak ayn bir okul
denetimi mevcut degildir. Egitim kurumlan kendi s;ah~malanm ve etkilerini
degerlendirmekle yliklimltidtir. Egitimin degerlendirilmesinin amac1
kanunda belirtilen hedeflere ula~1ld1gmdan emin olmak ve egitimin
geli~imini desteklemenin yamnda ogrenme f1rsatlanm da geli~tirmektir. Bu
Ulkede okullann kendi kendilerini degerlendirmeleri, kanun ve sozlti
uygulamalarla gitgide daha da yerle~mektedir. Okul yasas1, kendi
kendilerini degerlendirmeyi her okul is;in resmi bir sorumluluk haline
getirmi~tir (Johannesson & digerleri, 2002).
Ogretmen Egitimi

Bu s;ah~manm kapsam1 is;inde yer alan Ulkelerde ogretmen yeti~tirme
dlizeni ary1smdan da sUre, is;erik, ogrencinin geldigi kaynak baklmmdan
farkhhklar vard1r. Hemen hemen tUm Ulkelerde her kademe ve her tlir okul
lylll
ogretmen yeti~tirme programlannm birbirinden farkh oldugu
soylenebilir. Ancak her ogretmen egitimi programmda genel ktilttir, alan
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bilgisi ve mesleki formasyon (pedagojik formasyon) ders gruplan degi~ik
kredi ve agtrhklarda bulunmaktad1r. Ogretmen yeti~tiren okullara giri~te
baz1 iilkelerde -Tiirkiye 'de oldugu gibi- smavla, baz1 iilkelerde ise
ortaogretim not ortalamas1 ile birlikte smav da yap1lmaktad1r. Ogretmen
yeti~tiren okullann ogrenim siireleri Tiirkiye'de oldugu gibi 4 ile 5 ytl
arasmda degi~mektedir.
Diploma derecesi baktmmdan da okullarda ~ah~an ogretmenler
genellikle lisans mezunudur. Ancak on lisans ve lisansiistii mezunu olan
ogretmenlerin ~ah~tigi iilkeler de mevcuttur. Ornegin; Yunanistan'da
onceleri ortaogretim I. ve II. devre okullanndaki (gymnasio ve lykeio) alan
ogretmenligi i~in, ilgili alan fakiiltelerinde 4 yllhk ogrenim gormii~ olmak
yeterli bulunurken 2003 ythndan itibaren 4 yllhk alan ogretiminden sonra 1
ytl siireyle ogretmenlik meslek bilgisi ogrenilmesi zorunlulugu getirilmi~tir.
Finlandiya'da da ogretmenlik egitiminin siiresi be~ yildtr ve ogretmenlik
meslegi Fin toplumunda en onemli mesleklerden biri olarak
algllanmaktad1r. Ogretmenlere ger~ek profesyoneller olarak en iyisini
yapacaklan konusunda sonsuz bir giiven duyulmaktadtr. Smtfta
ogretmenlere kayda deger bir pedagojik bagtmstzhk verilmi~tir. Maa~lann
miktan diger Avrupa iilkelerinin bazllanndan dii~iik olmasma ragmen
ogretmenlik ba~vurulanmn sadece %15'i kabul edilmektedir. Aynca
ogretmenlik yapabilmek i~in mutlaka yiiksek lisans mezuniyet derecesini
alm1~ olmak gerekmektedir (LinnkyUi, 2004).
Sonu~ ve Oneriler

Bir sistemi olu~tururken her toplum kendi degerlerinden hareket etmek
durumundadir. Toplumsal ger~ekleri goz oniine almadan olu~turulan ya da
ba~ka iilkelerden transfer edilen sistemlerin kisa donemde ihtiya~lara cevap
vermedigi pek anla~Ilmaz. <;iinkii girdinin iiriine donii~mesi uzun bir siireci
gerektirir. Uzun donemde i~e yaramad1g1 anla~Ilan sistem degi~tirilse bile
toplumda biiyiik zaman, enerji, para, insan kaytplanna yol a~mas1
ka~mtlmaz olur. Giiniimiizde genellikle geli~mekte olan baz1 iilkeler kendi
egitim sistemlerini olu~turmak yerine kolaycthga ka~arak geli~mi~ olan bir
ba~ka iilkenin egitim sistemini ktsmen ya da tamamen alarak ~ogu zaman da
hi~ uyarlamaya bile gerek duymadan uygulama gayreti i~ine girmektedir.
<;ah~mamn konusu kapsammda degerlendirilen degi~ik geli~im diizeyleri
ve sosyo-ekonomik yap1da bulunan iilkelerin genelde egitim sistemlerinin
birbirinden farkh oldugu goriilmektedir. Her iilke kendi sistemini i~
dinamiklerine bagh olarak olu~turma ~abas1 i9erisindedir. Bu ():ah~mada,
Tiirkiye ve on AB iilkesinde karma~Ik ve dinamik bir ozellik ta~Iyan egitim
olgusu belirli ba~hklar halinde incelenmi~tir. Geli~mi~ iilkelerin egitim
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sistemleri incelendiginde kendilerine has bir yapmm oldugu ac;tk bir ~ekilde
goriilmektedir. <;::ah~mada incelenen Almanya egitim sistemi, isvec; egitim
sistemi, ozellikle de son ytllarda uluslar arast smavlarda biiyiik ba~an
gosteren Finlandiya egitim sistemi ozgiin alma ozelligini ta~tyan iilkelerin
ba~mda gelmektedir. Boylece c;ah~mada tek bir egitim sistemi, modelinin
olmadtgmt ortaya konulmu~ ve Tiirkiye ic;in bu sonuc;lardan ne gibi oneriler
getirilebilecegi a~agtda belirtilmeye c;ah~tlmt~tlr. <;::ah~madan elde edilen
verilere bagh olarak getirilebilecek oneriler ~unlar olabilir:
•
AB iilkelerinde dort ya~ okulla~ma oranlan oldukc;a iyi
durumda olmasma kar~m Tiirkiye'de bu ya~ ic;in verilerin
bulunmamast ilgi c;ekicidir. Tiirkiye'de okulOncesi egitimde
okulla~ma oranlan ya~lar itibariyle tespit edilmelidir. Tiirkiye'de
okul oncesi egitimde iyile~tirme c;abalan arttmlmahdtr.
Zorunlu egitim ya~t AB iilkeleri ile kar~tla~tmldtgmda en
zorunlu egitim, 8 ytlhk egitim siiresi ile Tiirkiye'nindir.
Zorunlu egitim siiresi Tiirkiye'de altyaptst iyi haztrlanarak tekrar
diizenlenmelidir.
•

dii~iik

•
Zorunlu egitim okulla~ma oranlan AB iilkelerinden Fransa
ve Portekiz'de %100'e ula~mt~, ortalama okulla~ma oram ise AB
iilkelerinde 05-14 ya~ arast %99.4'e varmt~tlr. Tiirkiye'de
okulla~ma oranlan ic;in ya~lara gore veriler belirlenmeli okulla~ma
oranlanm artttrmak ic;in i~levsel onlemler ahnmahdtr.
•

Tiirkiye'de

haftahk ders saati AB iilkeleri ile
daha fazladtr (30 saat). Haftahk ders saati saytst
tekrar incelenebilir. Ogretmenlere ders saatleri ac;tsmdan serbestlik
sunulabilir. AB iilkelerinde somestr siiresi bizdeki kadar uzun
degildir. Tiirkiye'de tatil siireleri tekrar gozden gec;irilebilir.
kar~tla~tmldtgmda

•
Tiirkiye' de ortaogretimden iiniversiteye gec;i~ ko~ullan,
sadece iiniversite smavt ile sec;imde adaylarda aranan c;e~itli
nitelikler olc;iilemediginden bu konuda yeni diizenlemeler
getirilebilir.
•
Y eti~kin egitimi i\!in AB iilkelerinde oranlara baktldtgmda
40 ya~ ve iizerinde bile ortalama %2.1 oramnda okulla~mamn
olmast soz konusudur. Tiirkiye'de ise bu ya~lar arast veriler
bulunmamaktadtr. Tiirkiye'de yeti~kin egitiminin durumu gozden
gec;irilmeli ve iyile~tirilmelidir.
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•
AB tilkelerinden baz1lan merkezi, bazllan yerel, bazllan ise
hem merkezi hem yerel yonetimi uygulamaktad1r. Tiirkiye'de ise
merkezi yonetim soz konusu olmakla birlikte tilkemizin her yerinde
egitimde nitelik farkhhklannm oldugu da bir gers;ektir. Tiirkiye is;in
diger yonetim ~ekillerinin uygun olup olamayacag1 iizerinde
dii~iiniilmelidir.

•
AB iilkeleri ile kar~lla~tmld1gmda Tiirkiye' de egitime yeteri
kadar maddi kaynak aynlmad1g1 goriilmektedir. Tiirkiye'de egitim,
finansman as;1smdan giis;lendirilmelidir.
•
Ulkeler arasmda egitimin denetiminde onemli farkhhklar
bulunmaktadlr. isves; 'te denetim, ogretmenler kendilerini geli~tirici
bir s;ah~ma olarak algllad1klan is;in olduks;a olurnlu bir bak1~ as;lSl
ile ve rahat bir ortamda yapllmakta iken, Finlandiya'da ise d1~tan
egitimi denetleyecek bir otoriteye ihtiyas; duyulmamaktad1r.
Tiirkiye'de ise denetim miifetti~lerce Milli Egitim Bakanhg1
tarafmdan yapllmakta fakat denetimin niteligi tart1~1hr bir durum
arz etmektedir. Tiirkiye'de egitimin denetimi ele~tirel odakh olmak
yerine niteligi arttmc1 ~ekilde tekrar ele almmahd1r.
•
AB iilkelerinin bazllannda ogretmen egitimi yiiksek lisans
diizeyinde yapllmakta ve boylece ogretmenler smlflannda etkin
uygulamalar yapabilecek ~ekilde donat1lmaktad1r. Tiirkiye 'de de bu
anlamda kalitenin ve ogretmenlik mesleginin statiisiiniin
arttmlmasma yonelik s;ah~malar yap1lmahd1r.
Ulkeler kar~lla~tumah egitimin kapsam1 is;erisinde birbirlerinin egitim
sistemlerini inceleyip kendi modellerini olu~turmada digerlerinden
esinlenebilirler. Ancak his;bir tilke bir ba~ka iilkenin egitim sistemini oldugu
gibi alma hatasma dii~memelidir. Genellikle ba~ka iilkeleri kopya alarak
egitim sistemlerini diizenleyen iilkeler uzun zaman dilimi is;erisinde
geli~mekte olan iilkeler kategorisinden kurtulamam1~tlr.
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