DAHA GÜÇLÜ İLKÖĞRETİM
KURUMLARINA DOĞRU
POLİTİKA ANALİZİ
VE ÖNERİLER

www.meb.gov.tr

erg.sabanciuniv.edu

www.unicef.org.tr

Bu belgede dile getirilen görüşler Eğitim Reformu Girişimi’ne aittir ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın veya
UNICEF Türkiye’nin resmi görüşleri olarak yorumlanamaz.
Hazırlayanlar Aytuğ Şaşmaz
Danışman Pınar Feyzioğlu Akkoyunlu
Katkıda bulunanlar MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, UNICEF Türkiye Eğitim Ekibi
Yayına hazırlık Deniz Aksay, Işık Tüzün, M. Alper Dinçer, Simla Gürsan
Süpervizyon Batuhan Aydagül
Yapım Myra
Koordinasyon Rauf Kösemen, Engin Doğan
Yayın Kimliği ve Kapak Tasarımı Tülay Demircan, Deniz Kurşunlu
Uygulama Gülderen Rençber Erbaş
Baskı İmak Ofset
Atatürk Cad. Göl Sok. (İtfaiye karşısı) No: 1
Yenibosna-Bahçelievler / İSTANBUL
T 0212 656 49 97 F 0212 656 29 26

Nisan 2015

DAHA GÜÇLÜ İLKÖĞRETİM
KURUMLARINA DOĞRU
POLİTİKA ANALİZİ VE ÖNERİLER

DAHA GÜÇLÜ İLKÖĞRETİM KURUMLARINA DOĞRU

UNICEF Türkiye Temsilciliği ve Eğitim Reformu Girişimi
(ERG) tarafından Şubat 2011’de imzalanan Program
İşbirliği Anlaşması uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’yle işbirliği içinde,
ilköğretim kademesinde gelişme potansiyeli barındıran
üç alanda araştırma ve politika geliştirme çalışmaları
başladı.
“Öğrenci devamsızlığının belirleyicileri ve ekonomik
krizle ilişkisi” araştırması kapsamında, e-okul
veritabanında 2007-2008’den bu yana biriken veriler
kapsamlı bir ekonometrik analize tabi tutuldu ve öğrenci
devamsızlığının sosyal ve ekonomik belirleyicileriyle ilgili
bulgulara ulaşmaya çalışıldı. Bu araştırmanın bir diğer
amacı, e-okul’un veri toplama ve raporlama süreçlerinin
iyileştirilmesine yönelik olarak MEB’in ilgili birimlerine
öneriler sunulmasıydı.
“İlköğretimden ortaöğretime geçişin belirleyicileri”
araştırması kapsamında, e-okul verileri kullanılarak
yapılan ekonometrik analizlerle 2010-2011 yılında
ilköğretimden ortaöğretime geçişin belirleyicilerinin ortaya
konması amaçlandı. Ayrıca, üç ilde kamu kuruluşları
ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle görüşmeler
yapılarak politika önerileri geliştirilmesi hedeflendi.
“İlköğretim kurumlarının mali yönetimi” araştırması
kapsamında, kamu harcamalarına ilişkin verilerin
incelenmesi, kamu kuruluşlarındaki kilit aktörlerle
görüşmeler ve üç ildeki 15 okulda gerçekleştirilen vaka
incelemeleriyle ilköğretim kurumlarının mali yönetim
sisteminin incelenmesi ve sistemin okul düzeyinde
yarattığı sonuçların ortaya konması amaçlandı. Dünyadan
örneklerin incelenmesi ve paydaşlarla yapılan çalıştay
aracılığıyla da mali yönetim modellerinin geliştirilmesi
hedeflendi.
Her üç araştırma, konularına ve araştırma yöntemlerine
hakim akademisyenler tarafından gerçekleştirildi ve
araştırma raporları kaleme alındı. Raporlar, hakemler
tarafından değerlendirildikten sonra yayına hazırlandı.
Araştırma bulgularının karar vericilere yol göstermesi için
her üç araştırma sonunda politika raporları hazırlandı.
Politika raporları, ERG uzmanları tarafından kaleme alındı;
geniş katılımlı toplantılarda tartışılarak revize edildi.
Elinizdeki rapor, bir kamu kuruluşu olarak MEB Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü, bir uluslararası kuruluş olarak
UNICEF Türkiye ve ulusal bir sivil toplum girişimi olarak
ERG’nin uyum içinde sürdürdüğü program işbirliğinin nihai
ürünlerinden biridir.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Milli Eğitim Bakanlığı; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim
ve öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak,
yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak;
Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve
öğretimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek;
ayrıca eğitim ve öğretim konularında yükseköğrenim
gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddi
yönden desteklenmelerini sağlamak; her çeşit örgün
ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yükseköğretim
dışında kalan öğretim kurumlarının açılmasına izin
vermek temel görevleri ile kuruluş kanununda belirtilen
diğer görevleri yürütmektedir.
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UNICEF TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ

EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ

UNICEF Türkiye Temsilciliği, T. C. Hükümeti ile birlikte
belirlenen öncelikler doğrultusunda hazırlanan ve
imzalanan bir Ülke Programı temelinde faaliyet
göstermektedir.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli
amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız
ve erkek tüm çocukların hakları olan kaliteli eğitime
erişimlerini güvence altına alacak ve Türkiye’nin toplumsal
ve ekonomik gelişimini üst düzeylere taşıyacak eğitim
politikalarının oluşmasına katkıda bulunmaktır. ERG’nin
katkıda bulunduğu diğer başlıca alan ise eğitime ilişkin
katılımcı, saydam ve yenilikçi politika üretme süreçlerinin
yaygınlaşmasıdır.

Türkiye gibi büyük bir ekonomiye ve güçlü kurumlara
sahip olan ülkelerde UNICEF çocuk ve ergenlere
doğrudan hizmet vermemekte, bunun yerine çocuklarla
ilgili politikaların oluşturulmasına ve bu politikaların
uygulamaya konmasına yönelik mekanizmaların
tasarlanmasına ve hayata geçirilmesine katkı sunmaktadır.
Bu amaç çerçevesinde, UNICEF uluslararası deneyimlerini
paylaşmakta, mevzuat ve sistem değişiklikleri için
savunu çalışmaları yapmakta, koordinasyon ve işbirliğini
kolaylaştırmakta ve kaydedilen ilerlemenin izlenmesine
ve çocuklara yönelik hizmetlerin sunumuna ilişkin
tekrarlanabilir ve çocuk dostu modeller geliştirilmesinde
ortaklarına teknik yardım sunmaktadır.
Çocuk ve kadın haklarının hayata geçirilmesi için bilgi
oluşturma ve yayma, farkındalığı artırma, politika
tartışmalarını destekleme ve kaynak yaratma, Ülke
Programı’nın ayrılmaz parçalarıdır.
Ülke Programı hedeflerine ulaşmak için, UNICEF Türkiye
çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuyla, diğer uluslararası
kuruluşlarla, üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla, sivil
toplumla, medyayla ve bizzat çocuklarla çalışmaktadır.

2003 yılında yaşama geçen ERG, bu amaçlara yönelik
araştırma, savunu ve eğitim çalışmalarını “herkes için
kaliteli eğitim” vizyonu doğrultusunda sürdürüyor.

ERG’NİN KURUMSAL DESTEKÇİLERİ
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YÖNETICI ÖZETI
Bu politika raporu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
(TEGM), UNICEF Türkiye Temsilciliği ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından
2010 yılında başlatılan işbirliği çerçevesinde 2012 yılında hazırlanmıştır. “İlköğretim
Kurumlarının Mali Yönetimi” araştırması kapsamında, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Köse’nin
liderliğinde kapsamlı bir saha araştırması yürütülmüş ve bu araştırmanın bulguları,
İlköğretim Kurumlarının Mali Yönetimi Araştırma Raporu adıyla yayımlanmıştır. Araştırma
sonuçlarını temel alan ve farklı ülke örneklerini de inceleyen bu politika raporunda,
Türkiye’de uygulanabilecek bir dizi model önerisi sunulacaktır.

İLKÖĞRETIM KURUMLARININ MALI YÖNETIMI NEDEN ÖNEMLIDIR?
Eğitim kurumlarında mali yönetim (finansman) mekanizmalarının temel bileşenleri
arasında (1) kullanılan gelir kaynakları ve miktarı, (2) bu gelirlerin dağıtılmasında ve
harcanmasında uygulanan yöntemler ile (3) denetim ve hesapverebilirlik mekanizmaları
sayılabilir. Bu bileşenler arasındaki farklılıkların eğitim girdileri ve öğrenci başarısı
üzerindeki etkileri, ABD başta olmak üzere birçok ülkede gerçekleştirilen çalışmalarla
ortaya konmuştur. Birleşmiş Milletler Eğitim Hakkı Özel Raportörü Kishore Singh
2011 tarihli raporunda, eğitime yeterli kamu kaynağının ayrılmasını ve bu kaynakların
eşitlikçi ve kaliteli bir eğitimi mümkün kılacak biçimde kullanılmasını, temel eğitim
hakkının gerçekleşmesinin önkoşulu olarak göstermiştir. Dolayısıyla, özellikle temel
eğitimde/ilköğretimde mali yönetim mekanizmaları, çocukların eğitim hakkının
gerçekleşmesinde önemli bir role sahiptir.

İLKÖĞRETIM KURUMLARININ MALI YÖNETIMI ARAŞTIRMASININ
BULGULARI
“İlköğretim Kurumlarının Mali Yönetimi” başlıklı araştırma çerçevesinde, ilgili mevzuat
ve kamu kurumlarının son yıllardaki harcama verileri incelenmiş; merkezi yönetim
ve yerel yönetimlerde görev yapan bürokratlarla 26 mülakat gerçekleştirilmiş; üç ilde
farklı özelliklere sahip 15 okul ziyaret edilerek 138 okul paydaşıyla derinlemesine
görüşmeler yapılmış; 1306 veliye anket uygulanmış ve okul-aile birliklerine (OAB)
ilişkin bütçe belgeleri incelenmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de ilköğretimin mali yönetim sistemi oldukça
merkeziyetçi bir biçimde kurgulanmıştır. Diğer bir deyişle, kamu kurumlarının
ilköğretime ayırdığı gelirler genellikle merkezi yönetim ya da merkezi yönetime yakın
birimler tarafından harcanmaktadır. Öğretmen giderleri doğrudan merkezi yönetim
tarafından gerçekleştirilirken, okulların personel dışı cari harcamaları (gerekli ders
araç-gereçlerinin alımı, dersdışı etkinlikler için mal ve hizmetler, küçük bakımonarım, temizlik, elektrik, su, yakıt, iletişim giderleri) için ödenekler MEB tarafından
il özel idarelerine gönderilmektedir. İl özel idareleri ise bu ödenekleri, il milli eğitim
müdürlüğünün talepleri doğrultusunda harcamaktadır. Okulların faturalarının
ödenmesi ve sınıfiçi zorunlu demirbaşların temininde büyük sorunlar bulunmazken,
özellikle küçük bakım-onarım ve dersdışı etkinliklere yönelik mal ve hizmet alımları
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için bu mekanizmanın çalışmadığı birçok örnekte gözlemlenmektedir. İlköğretim
kurumları, Bakanlık’tan ya da yerel yönetimlerden doğrudan ödenek alamamaktadır.
Gerçekleştirilen görüşmelerde, il özel idarelerinin ödenekleri sadece il milli eğitim
müdürlüklerinden talep geldiğinde harcadıkları ve okulların (mal ve hizmet)
gereksinimlerini belirleyerek bunları etkili biçimde karşılama konusunda il milli eğitim
müdürlüğünü sorumlu gördükleri gözlemlenmiştir. Birçok yurttaş, il özel idarelerinin
bu tür bir sorumluluğu bulunduğundan habersizdir. Dolayısıyla, il özel idareleri eğitim
yönetişim sistemi içinde “hesapverebilir” olmayan bir konumdadır. Ayrıca bu kurumun
yönetişim sisteminin bir parçası olması iş ve işlemlerin sayısını artırmakta, hızını
düşürmektedir.
Kamu kaynakları ve bu kaynakları harekete geçirme mekanizmaları yetersiz kaldığı
için okul yönetimleri OAB’ler yoluyla velilerden gelir sağlama yoluna gitmektedir. Bu
yardımların, “bağış” adı altında toplanmalarına rağmen, uygulamada neredeyse bir
zorunluluk halini aldığı gözlemlenmektedir. Yardımların toplanma süreci, özellikle
elverişsiz sosyoekonomik koşullara sahip öğrencileri olan okullarda güçlükler ortaya
çıkarmaktadır. Toplanan bağış miktarları ve işletme gelirleri, alt ve üst sosyoekonomik
bölgelerdeki okullarda önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Bu farkın sonucunda,
özellikle öğrenme ortamlarının niteliği açısından okullar arasında çarpıcı farklılıklar
oluşmaktadır. Zaman zaman bu farklılık aynı okul içindeki farklı sınıflarda bile
gözlemlenmektedir. OAB’ler, birer gelir sağlama aracı olarak kullanıldığından paydaş
katılımı ve denetimi sağlanamamaktadır.
Araştırmanın en önemli bulgusu, okulların eğitimin kalitesini geliştirebilecekleri araç
ve kaynaklardan (sosyal etkinlikler ya da öğretmenlerin mesleki gelişimi için kaynaklar)
yoksun oluşudur. İlköğretim kurumları, şu anki mali yönetim sisteminin bir sonucu
olarak, güçsüz kurumlar olarak konumlandırılmıştır. Bu durum, hem eğitim hakkının
herkes için tam olarak yaşama geçmesi hem de eğitim sisteminin sürekli olarak
geliştirilmesi önünde bir engeldir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN ÇÖZÜME DÖNÜK ADIMLARI
MEB, bu sorunların çözümü için çeşitli adımlar atmaktadır. Okulların bütçe
gereksinimlerini elektronik ortama aktarmalarını sağlayacak “e-performans bütçe”
ve OAB’lerin gelir ve giderlerini elektronik ortamda kayıt altına alacak olan “TEFBİS”1
projeleri, Bakanlık tarafından geliştirilmekte ve çeşitli aşamalarda uygulamaya
sokulmaktadır. Ayrıca, okullara doğrudan ödenek gönderilmesi ve bu ödeneğin
harcanmasına okul içinde katılımcı yöntemler kullanılarak karar verilmesinin bir
denemesi olarak yorumlanabilecek Okul Gelişim Programı 2010-2012 yılları arasında
uygulanmıştır.

ULUSLARARASI EĞILIMLER VE DÜNYADAN ÖRNEKLER

1 “Türkiye’de Eğitim Finansmanı
ve Eğitim Harcamaları Bilgi
Yönetim Sistemi”nin kısaltması
olarak kullanılmaktadır.
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Karşılaştırmalı çalışmalar da Türkiye’de eğitim alanında mali yönetim sisteminin
oldukça merkeziyetçi olduğunu göstermektedir. Birçok Avrupa ülkesinde son 30 yıllık
dönemde eğitim alanında mali yönetim mekanizmalarının yerelleşmesine yönelik
adımlar atılmıştır. Batı Avrupa ülkelerinde, 1970’lerden başlayarak yerel idarelerin ve
okulların harcamalar üzerindeki özerkliğinin artırıldığı gözlemlenir. Özellikle İrlanda,
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İspanya ve İtalya’da gerçekleşen reformlar incelenebilir. Sosyalizm sonrası dönemde,
Doğu Avrupa’da da benzer reformlar uygulanmış ve okullara öğrenci başına ödenek
dağıtma amaçlı formüllerden sıklıkla yararlanılmıştır. Doğu Avrupa ülkeleri arasında
Polonya üzerine birçok araştırma ve değerlendirme bulunmaktadır. Genel olarak
değerlendirildiğinde, eğitimin mali yönetiminde yerelleşme politikalarının, dikkatle
kurgulandıklarında, verimlilik, eşitlik ve hesapverebilirlik açısından olumlu sonuçları
olabileceği görülür.

TÜRKIYE IÇIN ÖNERILEN MODELLER
Türkiye’ye ilişkin bulgulardan ve diğer ülke deneyimlerinden yararlanılarak,
raporun son bölümünde model önerileri sunulmaktadır. Model önerilerinin
amaçları, (1) okulların çocuklara sundukları eğitim hizmetlerini geliştirebilecek ve
çeşitlendirebilecek biçimde güçlü kurumlara dönüşmesine katkıda bulunmak ve
(2) eğitim sisteminde eşitlikçiliği ve hesapverebilirliği geliştirmektir. Bu amaçlar
doğrultusunda, okulların mal ve hizmet satın alımları için ödeneklerin ilçe milli eğitim
müdürlüklerine (Model Önerisi A), belediyelere (Model Önerisi B) ve doğrudan okullara
(Model Önerisi C) gönderildiği üç farklı model önerisi oluşturulmuştur. Ayrıca, bu
ödeneklerin çeşitlendirilmesi ve dezavantajlı öğrencilere sahip okullara daha fazla
ödenek gönderilmesi önerilmektedir. Bunun için uygun bir dezavantajlılık tanımının
yapılması ve bu tanımın bir katsayıya dönüştürülerek ödenekle ilişkilendirilmesi
gerekir. Ayrıca, MEB’in çeşitli programlar (okul yemeği programı, anasınıfı programı
vb.) oluşturarak bu programları uygulayan okullara “program ödeneği” göndermesi
ve okulların gereksinimlerine uygun projeler geliştirmelerini ve uygulamalarını teşvik
edecek “proje ödenekleri” oluşturması önerilmektedir. Bu önerilerle, (1) mali yönetim
mekanizmasının kaliteli ve eşitlikçi bir eğitim sistemini desteklemesi, (2) okulların
güçlü kurumlara dönüşmesi ve (3) merkezi yönetimin sistemi yönlendirme ve izleme
kapasitesinin güçlenmesi hedeflenmektedir.
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GİRİŞ
Türkiye eğitim sisteminin kalitesinin geliştirilmesi için önemli bir dönüşüm alanı
yönetişimdir. Eylül 2011’de yürürlüğe giren 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) merkez teşkilatı yeniden düzenlenmiş, “yönetişimde
yeniden yapılanma süreci” hızlı bir biçimde başlamıştır.
Yönetişim yapılarının ve süreçlerinin dönüşümü, eğitimin kalitesinin geliştirilmesi ve
güvence altına alınması için eşsiz önemdedir. Eğitimin, özellikle de üniversite öncesi
temel eğitimin amacı, çocuğun gereksinimlerini diğer tüm koşulların üstünde tutarak
ve farklılıklarını göz önünde bulundurarak çocukların tüm becerilerinin gelişimine
katkıda bulunmaktır. Çocuğu hak sahibi bir birey olarak farklılıklarıyla kabul eden ve
yaşam becerileri kazandırmayı hedefleyen bir eğitim anlayışı, okulun güçlendirilmesini
ve okul odaklı bir yönetişim anlayışını gerektirir. Okul, yöneticileri, öğretmenleri ve diğer
unsurlarıyla çocukların farklılaşan gereksinimlerine yanıt verebilecek biçimde yetkin bir
kuruluş olarak konumlandırılmalıdır.

Bu rapor, eğitim sisteminde kaliteyi art›rmaya yönelik
çabalar ve yönetiimde yeniden yap›lanma sürecinde,
ilköğretim kurumlar›n›n (ilkokul ve ortaokullar›n) daha
güçlü kurumlar haline gelebilmesi için mali yönetim
mekanizmalar›yla ilgili öneriler sunmaktad›r.
Mali yönetim mekanizması, eğitim sisteminin ne kadar eşitlikçi ve kaliteli olduğunun
belirleyicilerinden biridir. Bu nedenle sonuçlarının dikkatle incelenmesi ve gerekli
iyileştirmelerin gecikmeden yapılması önemlidir. UNICEF Türkiye ve ERG ortaklığında
ve MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün (TEGM) işbirliğiyle yürütülen “İlköğretim
Kurumlarının Mali Yönetimi” başlıklı çalışma bu amaçlara hizmet etmektedir. Bu
kapsamda, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Köse’nin yürütücülüğünde Nisan-Ekim 2011 döneminde
bir saha araştırması yürütülmüştür. Bu araştırmaya ait raporda, mevcut mali yönetim
mekanizmasının yarattığı sorunlar ele alınmıştır. Araştırmaya paralel olarak, Doç. Dr. Pınar
Akkoyunlu’nun danışmanlığında, dünyadan örnekler incelenmiş ve çeşitli model önerileri
hazırlanmıştır. Bu model önerileri daha sonra İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen
toplantılarda tartışılmış ve araştırmacılar tarafından son şekli verilerek bu rapora alınmıştır.
Raporun gelecek bölümü, ilköğretim kurumlarının mali yönetiminin önemine ilişkin
daha ayrıntılı görüşlere yer vermektedir. Sonraki bölümde, eğitim alanında mali
yönetim ve finansman üzerine yürütülen çalışmaların genel çerçevesi ile birlikte
mali yönetim mekanizmalarının etkilerine ilişkin araştırma bulguları sunulmaktadır.
Ardından Türkiye’deki durum, yukarıda bahsedilen saha araştırmasının bulguları
ışığında ortaya konmaktadır. Türkiye’de mali yönetim alanındaki güncel değişiklikler,
ilgili diğer politikaların olası etkileri ve reform ihtiyacı bir sonraki bölümün konusunu
oluşturmaktadır. Özellikle Avrupa ülkelerinde ve dünyada gözlemlenen genel eğilimler ile
ülke örnekleri sunulduktan sonraysa, Türkiye için üç model önerisi sunulacaktır. Politika
raporunun son bölümü genel tartışmaya ayrılmıştır.
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İLKÖĞRETİM KURUMLARININ MALİ YÖNETİMİ
NEDEN ÖNEMLİDİR?
Temel bir insan hakkı olan eğitim, diğer insan haklarının gerçekleşmesi için de
vazgeçilmez bir araçtır. Hem eğitim hakkının hem de eğitim yoluyla diğer insan
haklarının gerçekleşmesi, her bireye nitelikli temel eğitim hizmetleri sunulmasını
gerektirir. 1990 tarihli Herkes İçin Eğitim Dünya Bildirgesi temel öğrenme
gereksinimlerini şöyle tanımlar: “Hem okuma yazma, sözel ifade, hesap ve problem
çözme gibi asli öğrenme araçları, hem de insanların hayatta kalabilmek, kapasitelerini
tam olarak geliştirebilmek, haysiyetli bir biçimde yaşayabilmek ve çalışabilmek,
kalkınmaya tam anlamıyla katılabilmek, yaşam kalitelerini artırabilmek, bilinçli
kararlar alabilmek ve öğrenmeye devam edebilmek için gereksinim duyulan bilgi,
beceri, değer ve tutumlar gibi temel öğrenme içerikleri.” İlköğretim, bireylerin temel
eğitim kapsamında tarif edilen bu araçlara ve içeriklere erişebilmesinde çok önemli bir
yere sahiptir.
Türkiye’nin 1994 yılında onayladığı Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin (ÇHS)
28. maddesinde de taraf devletlerin çocuğun eğitim hakkını fırsat eşitliği temelinde
tanıdığı belirtilir. Sözleşme, taraf devletlerin yükümlülükleri arasında “ilköğretimin
herkes için zorunlu ve parasız hale getirilmesi”ne açıkça yer verir. İlköğretim
hizmetleri, dolayısıyla temel eğitim için yeterli mali kaynağın sağlanması, eğitim
hakkının gerçekleşmesinde yaşamsal öneme sahiptir. Parasız temel eğitim/ilköğretim,
tedricen, yani devletin kaynaklarını göz önünde bulundurarak aşamalı olarak yaşama
geçirebileceği bir hak değildir. Birleşmiş Milletler Eğitim Hakkı Özel Raportörü Kishore
Singh de Ağustos 2011’de yayımlanan raporunda, parasız temel eğitimin devletlerin
“asgari temel yükümlülükleri”nden biri olduğunu hatırlatır.
ÇHS Madde 4’e göre: “Taraf devletler, bu sözleşmede tanınan hakların uygulanması
amacıyla gereken her türlü yasal, idari ve diğer önlemleri alırlar. Ekonomik, sosyal ve
kültürel haklara ilişkin olarak, taraf devletler eldeki kaynaklarını olabildiğince geniş
tutarak, gerekirse uluslararası işbirliği çerçevesinde bu tür önlemler alırlar.” Bu
madde ve Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Engellilerin
Haklarına ilişkin Sözleşme gibi diğer başlıca insan hakları belgelerinde bulunan
benzer ifadeler, devletlerin eğitim hizmetlerine daha fazla finansal kaynağın ayrılması
konusunda çaba harcamasını gerektirir.

Temel eğitim için yeterli kamu kaynağ›n›n ayr›lmas›,
eğitim hakk›n›n sağlanmas› için çok önemli bir önkoul
olsa da yeterli değildir. Kaynaklar›n eitlikçi ve kaliteli
eğitimi olas› k›lacak biçimde kullan›lmas›n› sağlayacak
mekanizmalara gereksinim vard›r.
İlköğretim kurumlarında sunulan hizmetin, insan hakları normlarıyla uyumlu
olabilmesi için kaynakların eşitlikçi ve kaliteli eğitimi sağlayacak biçimde dağıtılması ve
kullanılması gerekir. Birleşmiş Milletler, bu yönde bazı konulara dikkat çekmektedir: (1)
Eğitim hizmetlerinin yerel kaynaklardan sağlanan gelirlerle finanse edildiği durumlar
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özellikle dikkate alınarak, kaynaklar dağıtılırken kademeler, bölgeler ve sosyoekonomik
gruplar göz önünde bulundurulmalıdır. (2) Kız çocuklar, yoksul çocuklar, engeli olan
çocuklar, azınlık gruplarına mensup çocuklar, göçmen çocuklar ve diğer dışlanmış
ve dezavantajlı durumdaki çocuklar için kaynaklar ayrılmalıdır. (3) Kaliteli eğitim
sağlanması ve kalite düzeyinin geliştirilmesi için, pedagojik materyallerin geliştirilmesi,
öğretmenlerin yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi
alanlarda daha fazla yatırım yapılması gereklidir.2

İlköğretim kurumlar›na yeterli miktarda mali kaynağ›n
ayr›lmas› ve bu kaynaklar› eitlikçi ve kaliteli bir
eğitim için kullanacak sistemlerin ve mekanizmalar›n
gelitirilmesi eğitim hakk›n›n gerçekleebilmesi için bir
önkoul olarak değerlendirilebilir. Diğer bir deyile, mali
yönetim sistemi eğitim hakk›n›n gerçeklemesini sağlayan
kurumsal altyap›n›n en önemli unsurlar›ndan biridir.
Uluslararası kuruluşlar devletlere eğitim hizmetlerine yeterli kamu kaynaklarının
ayrılması yönünde çağrıda bulunmaktadır. Her yıl UNESCO gözetiminde toplanan
Herkes İçin Eğitim Yüksek Kurulu, 2005’te gerçekleşen beşinci toplantısından bu yana
hükümetleri ulusal bütçenin ya da GSYH’nin (gayrisafi yurtiçi hasıla) belirli bir oranını
eğitim hizmetlerine ayırmaya davet etmektedir. Mart 2011’de yapılan toplantıda Yüksek
Kurul, hükümetleri GSYH’nin en az % 6’sını ve/veya toplam kamu harcamalarının en
az % 20’sini eğitim hizmetlerine ayırmaya ve bu kaynakları maliyet etkin bir biçimde
kullanmaya davet etmiştir.3
Uluslararası insan hakları belgelerine göre, devletler temel eğitim ya da ilköğretim
dışındaki kademelerde de bazı yükümlülükler taşır. ÇHS’nin 28. maddesine göre
devletler, ortaöğretim sistemlerinin tüm çocuklara açık olmasını sağlar ve gerekli
durumlarda mali yardım yapılması ve öğretimi parasız kılmak gibi uygun önlemleri
alırlar. Aynı maddeye göre, uygun bütün araçlar kullanılarak yükseköğretim de
yetenekleri doğrultusunda herkese açık hale getirilmelidir.

2 Birleşmiş Milletler, 2011.
3 High Level Group on
Education for All, 2011.
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EĞİTİMDE MALİ YÖNETİM VE
ETKİLERİ:
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Eğitimde mali yönetim sistemleri birçok farkl›
unsurdan oluur ve ülkeler aras›nda bu unsurlar büyük
farkl›lamalar gösterir. Bu farkl›lamalar sonucunda mali
yönetim sistemlerinin eğitim girdilerinin sağlanmas› ve
dağ›l›m› ile öğrenci baar›s› üzerinde farkl› etkiler yaratt›ğ›
gözlemlenir.
Bu bölümde, eğitim finansmanı sistemlerini ve sonuçlarını daha iyi anlamayı
sağlayacak bir kavramsal çerçeve sunulacaktır. Eğitim finansmanı sistemlerine ilişkin
araştırmalar, genellikle bu bölümde sunulan çerçeveyi kullanır. Kavramsal çerçeve hem
sistemlerinin hangi boyutlarda farklılaştığını hem de bunların yaratabileceği sonuçları
ortaya koymaktadır. Bu çerçeve, gelecek bölümlerde Türkiye’deki sisteme ilişkin
sunulacak bulgular ve önerilebilecek modeller için bir tartışma zemini oluşturacaktır.

EĞİTİM FİNANSMANI SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ,
ETKİLERİ VE BELİRLEYİCİLERİ
Değişik eğitim finansmanı sistemlerinin birbirlerinden farklılaşabildikleri boyutlardan
ilki, eğitim kurumlarının giderleri için kullanılan gelirlerin hangi kaynaklardan
sağlandığıdır. Kaynaklar, kamu kaynakları, özel kaynaklar ve uluslararası kaynaklar
olarak üç ana kategoriye ayrılabilir. Eğitim kurumlarının büyük ölçüde resmi okullardan
oluştuğu ülkelerde, eğitim giderlerinin çoğunun kamu kaynaklarıyla karşılanması
beklenir. Özel kaynaklar, özel okulların yoğun olduğu sistemlerde ya da kamu
kaynaklarının eğitim giderlerini karşılamaya yetmediği ülkelerde kullanılmaktadır.
Uluslararası kaynaklar, özellikle Afrika ülkeleri gibi yoksulluğun yoğun olarak yaşandığı
bölgelerdeki eğitim harcamaları için kullanılmaktadır.
Eğitim giderleri için hangi kamu kaynaklarının kullanıldığı da eğitim finansmanı
sistemini ve sonuçlarını etkileyebilir. Eğitim giderlerinin karşılanması için, merkezi
yönetimin, eyalet ya da il yönetimlerinin ya da yerel yönetimlerin kullanımında olan
gelirler kullanılabilir. Genellikle merkezi yönetimin gelirlerinin kullanıldığı sistemlerde
(örneğin gelir vergisi), alt birimler (yani iller, ilçeler ya da okullar) arasında harcamalar
ya da eğitim girdileri arasındaki eşitsizliklerin az olması beklenir. Buna karşılık, yerel
yönetimlere ait gelirler (örneğin emlak vergisi) kullanıldığında yerel yönetim birimleri
arasındaki eşitsizlikler, eğitim harcamalarına ya da eğitim girdilerine yansıyabilir.
Nitekim ABD’de eğitim giderlerinin yerel yönetimlerin kaynaklarıyla karşılanıyor olması
sonucunda, eğitim bölgeleri arasında öğrenci başına harcama farklarının çok yoğun
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EĞITIM HIZMETLERI IÇIN GELIRLER, GIDERLER VE KAYNAKLAR
Eğitim hizmetlerinin sunulabilmesi, bazı gelirlerin eğitim için ayrılmasını ve bu
gelirlerin harcanarak giderlere dönüştürülmesini gerektirir. Eğitime ayrılan gelirler,
farklı kaynaklardan sağlanabilmektedir. İlköğretime gelir sağlayan kaynaklar üçe
ayrılmaktadır: Kamu kaynakları, özel kaynaklar ve uluslararası kaynaklar.
Kamu kaynakları: Devletlerin ilköğretim hizmetlerinin sağlanması amacıyla ayırdığı
değerlerin tümüdür.
Özel kaynaklar: Özel kurum ve kuruluşlar ile velilerin (hanehalkları) eğitim
hizmetlerini karşılayabilmek için ayırdıkları tüm kaynaklar, okulların kendi fiziksel
olanaklarını kullanarak elde ettiği kazançlar (kantin, otopark, spor salonu vb.) ve
okulların kendi inisiyatifleri doğrultusunda planladıkları etkinlikler yoluyla (kermes,
kurs, dergi satışı, gezi vb.) elde ettiği kazançlar, resmi özel gelir kaynakları olarak
değerlendirilmektedir.
Uluslararası kaynaklar: Uluslararası yardım kuruluşlarının, Dünya Bankası ve Avrupa
Birliği gibi kuruluşların, eğitim hizmetlerinin karşılanması için ayırdıkları kaynaklardır.

olduğu görülmüş ve 1960’larda bu duruma karşı davalar açılmaya başlanmıştır.
Bu nedenle, eğitim harcamalarında eyaletlerin rolü artmış ve mahkeme kararlarını
takiben eğitim finansmanı sistemlerini yeniden düzenleyen eyaletlerde eğitim
harcamaları eşitsizlikleri azalmıştır.4
Eğitim finansmanı sistemlerini birbirinden ayrıştıran bir diğer unsur, gelirlerin
dağılımında ve harcanmasında rol oynayan yetkili birimler ve kullanılan yöntemlerdir.
Eğitim harcamaları için ayrılan gelirler, merkezi yönetim kuruluşları, yerel yönetim
kuruluşları ya da okullar tarafından harcanabilir ya da harcama kararlarına ilişkin
yetkiler bu kuruluşlar arasında paylaşılabilir. Örneğin Almanya’da öğretmenler
eyalet yönetimleri tarafından işe alınır ve maaşları ödenir. Cari harcamalar ve yatırım
harcamaları, yerel yönetimler ya da eğitim bölgeleri tarafından gerçekleştirilir.5 Yetkili
kuruluşlar belirlenirken dikkate alınması gereken temel kaygı, hangi birimin en etkili
ve verimli harcama kararını alma olasılığının en yüksek olduğudur. Merkezi yönetimler
ölçek ekonomisinden yararlanarak daha verimli harcamalar yapabilir, ancak harcama
kararları yerelleştikçe çocukların gereksinimlerine daha uygun harcamalar yapılması
olasılığı güçlenir.

4 Evans ve ark. 1997; Corcoran
ve Evans, 2007.
5 Eurydice, 2000.
6 Dünya Bankası, t.y. Aynı
kaynakta “performansa dayalı
bütçeleme”, kaynakların daha
önce belirlenmiş hedef ve
amaçlara ve bunların yerine
getirilip getirilmemiş olmasına
dayanarak dağıtılması olarak
tanımlanmaktadır.
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Daha merkezi yönetim düzeyleri tarafından elde edilen gelirlerin eğitim harcamaları
için kullanıldığı sistemlerde, bu gelirlerin daha alt düzeydeki yönetim birimlerine ve
okullara nasıl dağıtıldığı finansman sistemlerinin belirleyici özelliklerinden biridir.
Merkezi yönetimler, ellerinde bulunan mali kaynakları ya da istihdam ettikleri insan
kaynaklarını yerel birimlere ve okullara dağıtırken bazı yöntemler kullanır. Bu
yöntemler, öğrenci, derslik ya da okul sayısına dayanan formüller, geçmişe dayalı
hesaplama, okul ya da yerel birim yönetimiyle pazarlık ya da performansa dayalı
bütçeleme olabilir.6 Finansman sisteminde farklı ödenekler için farklı yöntemler
kullanılabilir. Merkezi yönetim, ödenek kalemi sayısını artırdıkça daha alt birimlerin ve
okulların harcama özerkliğini kısıtlar.
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Eğitim finansmanı sistemlerini farklılaştıran bir başka unsur, dezavantajlı öğrenciler
için ek finansman kaynaklarının varlığı ve bu öğrencilerin eğitim sistemine tam
katılımının sağlanması için ek harcamalar yapılıp yapılmadığıdır. Eğitim sistemleri
içinde birçok çocuk, eğitime erişimde ya da eğitim ile hedeflenen kazanımlara
ulaşmada güçlük yaşayabilir. Bu güçlüklerin aşılması ve dezavantajlı durumda bulunan
çocukların eğitim sisteminden tam olarak yararlanabilmesi için ek harcamalar
yapılması gerekebilir. Örneğin kırsal kesimde okuyan ve bulundukları yerleşim
biriminde okul bulunmayan çocukların merkezi okullara taşınması ya da engeli olan
çocuklar için destek hizmetleri ve özel eğitim öğretmeni sağlanması için harcama
yapılması gerekebilir. Bu harcamaların hangi kaynaklarla yapıldığı, dezavantajlı
öğrencilerin nasıl tanımlandığı ve ne tür ek harcamaların hangi birimlerin kararlarıyla
yapıldığı, sistemin özelliklerini belirleyen diğer unsurlardır.
Denetim ve hesap verme mekanizmaları, eğitim finansman sistemlerinin son yıllarda
önem kazanmış bir boyutudur. Denetim sistemlerinde hesap incelemeleri ve hukuka
uygunluk denetimlerinin yanı sıra, yerindelik ve performans denetimleri de yapılabilir.
Bir performans denetimi yöntemi olarak tanımlanabilecek hesap verme sistemleri,
mali kaynaklar dahil olmak üzere belirli kaynakların kullanımı üzerinde karar verme
yetkisine sahip olan yöneticileri bu kararlarının sonuçlarından sorumlu tutmayı
amaçlar. Bu sistemlerin bazılarında elde edilen sonuçların (genellikle öğrencilerin elde
ettikleri test sonuçlarıyla ölçülen öğrenme çıktıları) yayımlanması yeterli görülürken,
bazılarında daha önceden belirlenmiş sonuç hedeflerine ulaşamayan yöneticiler ya da
kurumlar, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
Eğitim finansman sistemlerinin genellikle bu dört boyutta farklılaştığı söylenebilir.
Bu dört boyut Şekil 1’de gösterilen şemada özetlenmektedir.
ŞEKIL 1: EĞITIMIN FINANSMANI KONULU ARAŞTIRMALARA VE INCELEMELERE ILIŞKIN GENEL KAVRAMSAL ÇERÇEVE

FİNANSMAN SİSTEMİNİ
ŞEKİLLENDİREN ETMENLER

FİNANSMAN SİSTEMİNİN
ÖZELLİKLERİ

Devlet ve hükümet
politikaları

Gelir kaynakları

Genel kamu idaresi
sistemi
Toplumsal yapı ve talepler
Karar vericiler arasındaki
ağlar
Ulusal ve uluslararası
eğilimler

Gelirlerin dağılımı ve
harcanmasında yetkili
birimler ve kullanılan
yöntemler
Dezavantajlı gruplar için
ek finansman
Denetim ve
hesapverebilirliği
sağlamaya yönelik
mekanizmalar

EĞİTİM GİRDİLERİ

ÖĞRENCİ BAŞARISI

Yatay eşitlik: Mali kaynaklar ve
eğitim girdileri, illere, ilçelere,
okullara ve öğrencilere eşit biçimde
dağıtılabiliyor mu?

Finansman sistemi
ve eğitim girdileri,
öğrencilerin başarı
düzeylerini etkiliyor mu?

Dikey eşitlik: Mali kaynaklar ve
eğitim girdileri, illere, ilçelere,
okullara ve öğrencilere eşitlikçi
biçimde dağıtılabiliyor mu?

Finansman sistemi ve
eğitim girdileri, öğrenci
başarıları arasındaki
eşitsizliği nasıl etkiliyor?

Yeterlilik: Mali kaynaklar ve eğitim
girdileri, illere, ilçelere, okullara
ve öğrencilere eğitim ihtiyaçlarını
karşılayacak ölçüde sağlanabiliyor
mu?

Kaynak: Carnoy ve Loeb (2002) ve Rubenstein ve ark. (2009) kaynakları kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.
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Şekil 1’de ayrıca eğitim finansmanı sistemlerinin etki ettiği düşünülen değişkenler
de kavramsallaştırılmaktadır. Bu değişkenlerden ilki, finansman sisteminin
doğrudan etki ettiği “eğitim girdileri” setidir. Finansman sistemlerinin yukarıda
açıklanan özellikleri, mali kaynakların ve eğitim girdilerinin (öğretmenler ve öğrenme
ortamlarının parçası olan laboratuvarlar, bilgisayarlar vb.) okullara ve öğrencilere
dağılımını belirlemektedir. Örneğin, eğitim sisteminin finansmanı için merkezi yönetim
kaynaklarının kullanılması sonucu, altbirimler arasında öğrenci başına harcamanın
ve eğitim girdilerinin dağılımının daha eşit olması beklenir. Finansman sisteminin
özelliklerinin eğitim girdileri üzerine etkisi incelenirken, alanyazında üç soru üzerinde
durulmaktadır:7 “Yatay eşitlik” ölçütlerine göre, mali kaynakların ve eğitim girdilerinin
illere, ilçelere, okullara ve öğrencilere eşit dağılması gerekir. “Dikey eşitlik” ölçütü ise,
eşit dağılımdan ziyade eşitlikçi dağılımı önemsemekte ve mali kaynaklar ile eğitim
girdilerinin dezavantajların üstesinden gelinmesini sağlayacak biçimde dağıtılıp
dağıtılmadığını sorgulamaktadır. Dikey eşitlik ölçütünün sağlanması, dezavantajlı
gruplar için ek finansman önlemlerinin alındığı sistemlerde elbette daha olasıdır.
“Yeterlilik” (adequacy) ölçütü ise, genellikle her öğrencinin önceden belirlenmiş
standartlarda eğitim girdileriyle karşılaşıp karşılaşamadığını sorgulamaktadır. Diğer
bir deyişle, finansman sisteminin her okul ve öğrenciyi belirli asgari standartları
sağlayabilecek biçimde donatıp donatamadığı, yeterlilik perspektifiyle gerçekleştirilen
araştırmalarda ele alınmaktadır. Eğitim sistemlerinde gerçekleştirilen reformların
eşitlik (yatay ve dikey) ve yeterlilik boyutlarını nasıl etkilediği, karar vericiler ve
araştırmacılar için önemli bir sorudur. ABD’de güçlü hesapverebilirlik reformları
uygulayan eyaletlerde yeterlilik ölçütünün sağlanması daha olası hale gelmişken,
bu reformların “eşitlik” ölçütleri üzerine etkisi bulunmamıştır.8 Araştırmacılar, bu
durumun hesapverebilirlik reformları sırasında standartlar belirlenmesi sonucunda,
yetersiz durumda olan okulların daha görünür duruma gelmesiyle ilgili olduğunu öne
sürmektedir.9
Finansman sisteminin ve sistemin eğitim girdileri boyutunda yarattığı sonuçların
öğrenci başarısında fark yaratabileceği üzerine de araştırmalar yürütülmektedir.
Öğrenci başına harcama ile öğrencilerin sınavlarda ölçülen başarısı arasında bir ilişki
olup olmadığı, bu araştırmalara sıklıkla konu olmaktadır. Öğrenci başına harcamanın
eşit olarak dağılmadığı ülkelerde ya da bölgelerde, öğrenci başarısı da eşit olarak
dağılmıyorsa ve öğrenci başına harcama ile aralarında bir ilişki söz konusuysa,
eşitsizliklerin giderilmesi gerekir. Öğrenci başına harcama ile öğrenci başarısı arasında
bir ilişkinin bulunamadığı durumlarda ise, harcamaların verimli bir biçimde yapılmadığı
ve finansman sisteminin iyileştirilmesi gerektiği sonucuna varılabilir.

7 Downes ve Stiefel, 2007.
8 Rubenstein ve ark., 2009.
9 A.g.e.
10 Carnoy ve Loeb, 2002.
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Eğitim sisteminin girdileri ve çıktıları üzerindeki etkilerine ek olarak, finansman
sistemlerini şekillendiren etmenler de önemli bir araştırma alanıdır. Bu etmenler,
Şekil 1’de görüldüğü gibi çok çeşitli olabilir. ABD’ye ilişkin bir araştırmada, öğrencileri
arasında azınlıkların oranı daha yüksek olan ve daha yüksek nüfusa sahip eyaletlerde
daha güçlü hesapverebilirlik sistemlerinin oluşturulduğu görülmüştür.10
Bu durum, toplumsal yapının eğitim finansmanı sistemi ile ilişkisine bir örnek olarak
verilebilir.

POLİTİKA ANALİZİ VE ÖNERİLER

KAMU EĞİTİM SİSTEMLERİ İÇİN ÖZEL KAYNAKLARIN
KULLANIMI
Her ne kadar kamu eğitim sistemlerinin finansmanı için kamu kaynaklarının
kullanılması esas olsa da, birçok ülkede devlet okullarının giderleri için bağışlar
ve ailelerden toplanan ücretler kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde, devlet okullarının
ailelerden toplanacak bir ücret belirlemesi ve bunları toplaması yasaldır. Birçok ülkede
ise ailelerden gönüllülük esasına dayalı olarak bağış toplanmaktadır.
Gerçekleştirilen araştırmalarda, kamu eğitim sistemleri için özel gelir kaynaklarının
kullanımının gelişmekte olan ülkelerin bir gerçeği olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.11
79 ülkede gerçekleştirilen bir veri toplama çalışmasında, bu ülkelerin 77’sinde okullar
tarafından toplanan bir çeşit “okul ücreti” bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.12
Kamu eğitim sistemlerinde özel gelir kaynaklarının kullanımı, Şekil 1’de özetlenen
kavramsal çerçeve içinde, eğitim finansmanı sisteminin özelliklerinden biri olarak
konumlandırılabilir. Özel gelir kaynaklarının kullanımının çeşitli nedenleri olabilir.
Bunlar arasında, kamu kaynaklarının yetersizliği ilk akla gelen nedenlerdendir.
Araştırmacılar, eğitime ve ilgili eğitim kademesine ayrılan kamu kaynaklarını ve bu
kaynakların GSYH’ye ve bütçeye oranlarını inceleyerek kamu kaynaklarının yetersiz
olup olmadığını ölçmeye çalışırlar. Ancak, kamu kaynakları yeterli ya da artırılabilecek
durumda olsa da, karar vericiler özel gelir kaynaklarının kullanımını sağlayacak
biçimde politika tercihleri yapabilirler. Karar vericiler, okul yönetimlerinin çabalarıyla
okula kazandırılan kaynakların daha etkili ve verimli bir biçimde harcanacağını da
düşünebilirler. Eğitim yönetimine aile/paydaş katılımını sağlamak ve okul düzeyindeki
yöneticilerin ailelere karşı hesapverebilirliğini artırmak bu politika tercihinin
arkasındaki bir neden olabilir.13 Diğer taraftan, Güney Afrika’da apartheid rejimi
yıkıldıktan sonra, okulların ailelerden sağlanan gelirleri kullanmasını sağlayan bir
sistem kurulmasının nedeni, okullarda kalitenin düşmesini ve orta sınıfların çocuklarını
kitlesel biçimde devlet okullarından almasını önlemek olarak bulgulanmıştır.14
Okulların ailelerden toplanan ücretlere başvurması, politika yapıcılar bu yönde açık
bir tercih yapmasa da ortaya çıkabilen bir durumdur. Eğer sistemde okullar arasında
bir rekabet söz konusuysa, okullar bu rekabette öne çıkmalarını sağlayacak biçimde
ailelerden toplanacak bağışlardan ve ücretlerden yararlanmak isteyebilirler.

Kamu eğitim sistemleri için özel gelir kaynaklar›n›n
kullan›m›n›n olumlu sonucu, ailelerin ve yerel halk›n
eğitimde ve eğitim yönetiminde daha çok söz sahibi olmas›
olabilir. Ailelerin eğitim yönetimine anlaml› biçimde
kat›ld›ğ› sistemlerde, eğitim hizmetlerinin çocuklar›n
farkl›laan gereksinimlerine göre çeitlendirilebileceği
düünülmektedir. Ailelerin ekonomik durumunun okullara
sağlanan özel gelirleri doğrudan etkilediği varsay›l›rsa,
özel gelir kaynaklar›n›n kullan›m›n›n olas› olumsuz
sonucu, öğrencilerin eriebildiği girdiler bak›m›ndan
eitsizliklerin artmas›d›r.

11 Fiske ve Ladd, 2007.
12 Kattan ve Burnett, 2004.
13 Gershberg ve Meade, 2005.
14 Fiske ve Ladd, 2004.
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Kamu eğitim sistemlerinde özel gelir kaynaklarının kullanımına, 2008-2009 ekonomik
krizi sonrasında kamu harcamalarında kemer sıkma politikalarının uygulanması
sonucunda, gelişmiş ülkelerde de rastlanabilir. ABD’nin New York kentinde, ailelerin
kamu okullarına devam eden çocuklarının eğitimleri için yaptıkları harcamaların son iki
yılda hızla arttığı belirtilmektedir.15
Özetle, çeşitli özelliklere ve karmaşık yapılara sahip olan eğitim finansmanı
sistemlerinin girdilerin sağlanması ve dağılımı ile öğrenci başarısı üzerinde etkileri
olduğuna ilişkin birçok araştırma bulgusu vardır. Dolayısıyla belirli bir sistemin bir
bütün olarak incelenmesi ve iyileştirilmesi gerekir. Bir sonraki bölümde, konuya ilişkin
Türkiye ile ilgili bulgular ve bu rapora arka plan oluşturmak için yapılan kapsamlı saha
araştırmasının bulguları sunulacaktır.

15 Schoolbook, 2012.

18

POLİTİKA ANALİZİ VE ÖNERİLER

TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİMDE
MALİ YÖNETİM SİSTEMİ
Türkiye’de ilköğretimin finansmanına ilişkin yapılmış araştırmaların önemli bir
bölümü, ilköğretime ayrılan kamu kaynaklarının yeterli olmadığını bulgulamıştır. Bu
durumun nedenleri arasında, genç nüfus yapısı, ülkenin içindeki büyük şehirlere doğru
yönelen göç16 ve sermaye harcamalarının yüksek olmasının getirdiği sınırlılıklar17
sayılmaktadır. Araştırmalara göre, bu durumun sonucunda okullar özel gelir kaynakları
yaratma yoluna yönelmektedir. Araştırmalar, okulların 22 ila 60 farklı gelir yaratma
seçeneği bulunduğunu göstermektedir. Veli bağışları, okul mekanlarının işletilmesi ve
anasınıfları için alınan ücretler, araştırmalara göre en önemli üç özel gelir kaynağını
oluşturmaktadır.18 Gelir kaynakları, okulun bulunduğu bölgenin sosyoekonomik
yapısına göre farklılıklar göstermektedir. Yüksek sosyoekonomik profile sahip
bölgelerdeki okullar, gelir kaynaklarını çeşitlendirebilirken düşük sosyoekonomik
profile sahip bölgelerdeki okullar velilerden alınan bağışlara daha bağımlı
durumdadır.19
ŞEKIL 2: EĞITIMIN FINANSMANI KONULU ARAŞTIRMALARA VE INCELEMELERE ILIŞKIN GENEL KAVRAMSAL ÇERÇEVE IÇINDE TÜRKIYE’DEKI MEVCUT
ÇALIŞMALARIN ODAKLANDIĞI KONULAR VE ALANLAR
Eğitim girdilerinin yetersizliğinin nedenlerini
açıklamayı amaçlayan araştırmalar

FİNANSMAN
SİSTEMİNİ
ŞEKİLLENDİREN
ETMENLER

FİNANSMAN
SİSTEMİNİN
ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM GİRDİLERİ

ÖĞRENCİ BAŞARISI

Kamu eğitim
sistemleri için özel
gelir kaynaklarının
kullanılması
Kullanılan ek
gelirlerin türü ve
nasıl farklılaştığı
Ek gelir yaratma
faaliyetinin yol açtığı
durumlar

Ek gelirlerin
harcamaya etkisi

Ek gelirlerin
başarıya etkisi

Şekil 2, bir önceki bölümde sunulan kavramsal çerçeveyi kullanarak Türkiye’deki ilgili
araştırmaların yoğunlaştığı alanları göstermektedir. Görüldüğü üzere, araştırmalar
kamu kaynaklarının yetersizliği üzerine kurgulanmakta ve ardından kullanılan özel
gelir kaynaklarının türü ve ek gelir faaliyetinin yol açtığı durumlara odaklanmaktadır.

16 Kavak ve ark., 1997; Altuntaş,
2005.
17 Koç, 2007.
18 Kavak ve ark., 1997;
Zoraloğlu ve ark., 2005; Yolcu ve
Kurul, 2009.
19 Özdemir, 2011.

19

DAHA GÜÇLÜ İLKÖĞRETİM KURUMLARINA DOĞRU

Bu çalışmalar, Türkiye’de finansman sistemini anlamak ve yakından incelemek
için çok yararlı olsa da, ilköğretimin finansmanını, hem makro düzeyde (kamu
kaynaklarının akışı ve işleyişi) hem de mikro düzeyde (ek gelir yaratma ve bunları
harcama etkinlikleri), bütüncül bir bakış açısıyla ele alan kapsamlı bir araştırma
bulunmamaktadır.
UNICEF ve ERG tarafından Şubat 2011’de imzalanan ve MEB TEGM işbirliğiyle
sürdürülen Program İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, ilköğretim kurumlarının
finansmanını bütüncül bir biçimde inceleyen bir araştırma yürütülmüştür. Bu
araştırmayla, makro düzeyde kamu kesiminin üstlendiği rol ve bu rolün kurumlar
arasında paylaşımı ve işleyişi incelenmiş; mikro düzeyde okul düzeyinde özel
kaynaklardan gelir sağlama ve bu gelirleri harcama süreçlerine bakılmış ve bu

OKUL PAYDAŞLARININ AĞZINDAN
Okul müdürleri:
“Bizimki tam anlamıyla dilencilik… ‘Ne verirsen’ diyoruz, veli çoğu zaman cebindeki
3-5 lirayı bırakıyor. Zaten gelen velilerin durumunu görseniz o üçü beşi istemeye dahi
utanırsınız…”
“Minimum 250 TL kayıt parası istiyoruz, üst sınırı yok; ama bu güne kadar en fazla veren
500 [lira] verdi. Kayıt parası bilinen bir şey, saklamıyorum… Doğrusu bu okulda çok düşük
bir kayıt ücreti alınıyor; diğer okullarda 2-3 bin TL isteniyor. Kıyaslayınca bizimki çok az.”
Öğretmenler:
“… Veliler, veli toplantısına gideceğim de öğretmen bizden para toplayacak gözüyle
baktıkları için hiçbir şekilde [öğretmenler olarak] para işlerine girmiyoruz… Sonra, ‘En son
sınıf annemizin söylemek istediği bir şey var mı?’ diye söz veriyoruz. Sınıf annesi yapılan
yardımları, sınıfımız adına yapılan bağışların ne kadar olduğunu, miktarı söylüyor. Çünkü
sınıf annesinde ödeme listeleri oluyor. O listeleri gösteriyor; ‘İşte, bu kadar toplandı’ diye.
Artı, buna bağlı olarak da biraz daha katılımın olması ya da işte [bağışların] biraz daha
artması gibi konuşmalar yapıyor.”
Öğrenciler:
“Sürekli bizden para istiyorlar. Az az alıyorlar; ama sık alıyorlar, 1 lira, 50 kuruş… Bu
paraları harçlıklarımızdan veriyoruz. Çünkü çok para isteyince ailemiz kızıyor… Bir şey
isteyince, ‘Parayı verin de yapalım’ diyor, öğretmenler.”
“Okulumuzdaki bazı kişiler aidatlarını ödemedikleri için, okulumuzda bilgisayarlar vardı,
onlar alındı; onlar geri getirilse daha iyi olur. (Şu an, okulda hiç bilgisayar yok mu?)
Aidatları toplanan kişilerde var. Parası toplanmayan kişilerde yok. Bizim sınıfta yok...”
Veliler:
“Kimi okul müdürü var, belediye başkanına bir telefonu yeter! Başkan hemen gönderir
elemanlarını, okulun bahçesini pırıl pırıl yaparlar! Kimi okul müdürü var, belediyeyi on defa
arar, defalarca velileri gönderir; ancak o zaman bir şey çıkar. Anlatabiliyor muyum?”
“Benim işyerim okula yakın diye beni [OAB başkanı olarak] seçtiler. Müdür, ‘alo’ dediğinde
hemen buraya gelecek biri lazım; çünkü çok fazla imza işi var. Ben imzaları atıp işime geri
dönüyorum.”
Kaynak: Köse ve Şaşmaz, 2015, s. 64-66, 75, 83.
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süreçlere etki eden paydaşların uygulamalara ilişkin görüş ve algılarının ortaya
çıkarılması amaçlanmıştır. Makro düzeydeki soruların yanıtlanabilmesi için, ilgili
mevzuat incelenmiş, merkezi yönetim kuruluşları ile bunların illerdeki ve ilçelerdeki
temsilciliklerinde görevli kişilerle 26 mülakat gerçekleştirilmiş ve harcama verileri
incelenmiştir. Mikro düzeydeki soruların yanıtlanması içinse üç ilde farklı özelliklere
sahip 15 okulda 138 paydaşla mülakat gerçekleştirilmiş, 1.306 veliye anket uygulanmış
ve okul-aile birliklerine (OAB) ait bütçe belgeleri incelenmiştir.

“İlköğretim Kurumlar›n›n Mali Yönetimi” arat›rmas›,
Türkiye’de ilköğretim okullar›n›n gereksinimlerinin kamu
kaynaklar›yla etkili bir biçimde giderilebilmesine ilikin çok
ciddi sorunlar olduğunu göstermektedir.
Araştırma bulgularına göre, yatılı bölge okulları dışındaki ilköğretim kurumları, kamu
kaynaklarını doğrudan harcayabilecek birimler olarak kurgulanmamıştır, dolayısıyla
okulların elinde kamu kaynaklarından sağlanan herhangi bir gelir bulunmamaktadır.
Öğretmenlere ilişkin personel giderleri doğrudan merkezi yönetim tarafından
gerçekleştirilmektedir. Merkezi yönetim ayrıca, taşımalı ilköğretim giderleri için il milli
eğitim müdürlüklerine ve yatılı öğrencilerin giderleri için yatılı bölge okullarına ödenek
aktarmaktadır. Ancak, ilköğretim kurumlarının bunlar dışında da çeşitli cari gereksinimleri
bulunmaktadır. Eğitim-öğretim için gerekli ders araç-gereçleri ve dayanıklı mallar
(tahta, sıra…), dersdışı etkinlikler için gerekli mal ve hizmet alımları, okulların küçük
bakım-onarımları, temizlikleri ve su, elektrik, yakıt ve iletişim masraflarının karşılanması,
bu gereksinimler arasında öne çıkmaktadır. Bu gereksinimlerin karşılanması için, esas
olarak merkezi yönetim bütçesinin kaynakları kullanılmaktadır. MEB, Maliye Bakanlığı’nın
belirlediği sınırlar içinde, kaynaklarını önceki yıllardaki harcamalara dayanarak ödeneklere
dağıtır. Ödenekler oldukça ayrıntılı bir biçimde tanımlanarak ve her biri farklı bir formüle
göre dağıtılarak il özel idarelerine gönderilir. İl özel idareleri ise, ödenekleri il milli eğitim
müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda harcar. Okulların faturalarının ödenmesinde ve
sınıfların zorunlu demirbaşlarının temininde büyük sorunlar bulunmazken, özellikle küçük
bakım-onarım ve dersdışı etkinliklere yönelik mal ve hizmet alımları için bu sistemin iyi
çalışmadığı gözlemlenmektedir.
Kanun gereği, il özel idareleri kendi bütçelerinin % 20’sini ilköğretim giderleri için
ayırmak durumundadır. Uygulamada il özel idarelerinden gelen ödeneklerin çoğunlukla
sermaye giderleri için harcandığı ve bu ödeneklerin okulların cari giderleri için
harcanmasına yönelik il özel idarelerinin direnç gösterdiği söylenebilir. Belediyelerin
ilköğretim kurumlarına ödenek ayırmak gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, belediyeler, diledikleri takdirde okullara çeşitli bakım-onarım, temizlik
ve ekipman yardımları gerçekleştirebilirler.
Merkezi yönetim bütçesi kaynağı dışından gerçekleştirilen son kamu harcaması
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’nun kaynaklarıyla gerçekleştirilen
harcamalardır. Grafik 1’de görülen bu harcamalar -şartlı eğitim yardımı (ŞEY) ve
eğitim materyali yardımı- her il merkezinde ve ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları tarafından sahiplerine aktarılmaktadır. Ücretsiz ders kitapları ve
öğle yemeği yardımları için ayrılan kaynaklar ise MEB’e aktarılmaktadır.
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Grafik 1’de görüldüğü üzere, kamu ilköğretim harcamalarının çok büyük bir kısmı merkezi
yönetim bütçesi kaynaklarıyla gerçekleşmektedir (% 92-93). 2009 yılında 17,85 milyar TL,
2010 yılında ise 18,8 milyar TL kamu kaynakları tarafından ilköğretim için harcanmıştır.
Bu, her iki yılda da GSYH’nin % 1,7’sine denk gelir. 2009 yılında ilköğretimde öğrenci başına
toplam kamu harcaması 1.666 TL dolayındadır, öğrenci başına “okulların ihtiyaçlarına
yönelik mal ve hizmet alım harcaması” ise 39 TL dolayında gerçekleşmiştir. Toplam kamu
eğitim harcamalarının GSYH’nin % 3,9-4’ü dolayında gerçekleştiği de hesaba katıldığında,
Türkiye’de kamu eğitim harcamalarının oldukça düşük olduğu açıkça görülebilir.
İlköğretim kurumlarının fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi teknolojik ekipman;
özel donanımlı ortamlar (laboratuvar, kütüphane vb.); küçük bakım-onarım, temizlik ve
dersdışı etkinlikler için mal ve hizmet alımı gibi gereksinimlerinin karşılanamamasının
nedenlerinden biri eğitime ayrılan kamu kaynaklarının yetersiz olmasıdır.
GRAFIK 1: KAMU İLKÖĞRETİM HARCAMALARININ DAĞILIMI, 2009 (2010 FIYATLARIYLA)

Yerel yönetimlerin
kaynaklarıyla
gerçekleştirilen
harcamalar, % 2,8
Sermaye giderleri ve
sermaye transferleri, % 3,1
Personel giderleri
(SGK, tedavi ve cenaze
giderleri ve yolluklar
dahil), % 82,5

Okulların ihtiyaçları
için mal ve hizmet
alımları, % 2,2

Burslar ve diğer
harcamalar, % 0,8
YİBO ödenekleri, % 1,1
Taşımalı ilköğretim
giderleri, % 2,8

Toplam kamu ilköğretim harcamas›
17,85 milyar TL
GSYH’ye oran›
% 1,7
İlköğretimde öğrenci ba›na kamu
harcamas›
1.666 TL

Kaynak: Köse ve Şaşmaz, 2015.
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2009 yılında SYDTF kaynaklarıyla toplam 841 milyon TL
harcama yapılmıştır. Bu harcamaların dağılımı şu
şekildedir (milyon TL):
Eğitim materyali yardımları

157

Taşımalı eğitim için öğle yemeği yardımları

185

Şartlı nakit transferi

298

Ücretsiz ders kitapları

201

İl özel idareleri ve belediyeler tarafından yapılan
harcamaların toplam tutarı 2009’da 497 milyon TL
civarındadır. İl özel idareleri kendi bütçelerinin
% 20’sini ilköğretime ayırmak zorundadır. Kendi
bütçelerinden ayırdıkları kaynakları sermaye giderleri
için harcamayı tercih etmektedirler. Belediyeler,
ilköğretime diledikleri takdirde katkıda bulunurlar.
Okulların ihtiyaçlarına yönelik mal ve hizmet alımları
için ödenekler, MEB tarafından 16 farklı ödenek
türüne bölünür ve her ödenek farklı bir formüle göre il
özel idarelerine dağıtılır. İl özel idareleri, il milli eğitim
müdürlüklerinden gelen taleple bu ödenekleri harcar.
Bu ödeneklerle okulların yakıt, su, elektrik ve iletişim
faturaları ödenmekte, demirbaş alımları yapılmakta
ve küçük bakım-onarımları gerçekleştirilmeye
çalışılmaktadır. Ancak hem ödeneklerin yetersizliği
hem de il özel idaresine biçilen rol nedeniyle, faturalar
dışındaki ödeneklerin kullanımında aksaklıklar
yaşanmakta, okulların ihtiyaçları karşılanamamaktadır.
Mal ve hizmet alımı için illere dağıtılan ödenekler, iller
arasında çok büyük farklılık göstermektedir. Özellikle
büyük ve kalabalık illerle Güneydoğu Anadolu’da
bulunan bazı illerde öğrenci başına mal ve hizmet alım
harcaması düşüktür.
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SYDTF kaynaklarıyla
yapılan giderler, % 4,7

Hizmetliler / Memurlar

Öğretmenler

Öğretmenlerin mesleki
gelişimi

Ders araç-gereçleri
(dayanıklı mallar)

Cari harcamalar: Eğitim-öğretim

İletişim

Su / Elektrik / Isıtma

YİBO’LAR

Paranın harcanması

Cari harcamalar: Operasyonel

Ulaşım

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ / İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik

Dersdışı etkinlikler
Paranın nakdi olarak gönderilmesi

Küçük bakım-onarım

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ / İL ÖZEL İDARESİ

İl Özel İdaresi katkısı

Yemek

Burs
yardımı

SYDV

TOKİ

İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ /
İL ÖZEL İDARESİ

İl Özel
İdaresi
katkısı

MEB / DPT

Yatırım harcamaları

Kaynak: Yazarların mevzuat incelemesi ve görüşmeler yoluyla elde ettikleri verilerin değerlendirilmesi sonucu elde edilen bulgular.
Açıklama: Bu şekilde temsili olarak il merkezinde bulunmayan (ilçede bulunan) bir okulun giderlerinin karşılanması için kamu kaynaklarıyla yapılan harcamanın mekanizması gösterilmektedir. Şekildeki düz çizgiler ödeneğin kurumlar arası aktarımını, kesikli
çizgiler ödeneğin o kurum tarafından harcandığını göstermektedir. Şekli daha kolay anlayabilmek için aşağıdan yukarıya bir okuma önerilir. Örneğin, okulların iletişim giderleri o ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talimatıyla İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından
ödenmektedir (dikey kesikli çizgi). Bu harcama için gerekli ödenek İlçe Özel İdare Müdürlüğü’ne, İl Özel İdaresi tarafından (o ilin Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen taleple) aktarılmakta, bu ödenek ise MEB’den aktarılmaktadır (dikey düz çizgi). MEB, cari
harcamalar için kullanılacak toplam ödeneğin ödenek türlerine dağılımına karar vermektedir (yatay çizgi). Bu ödenek MEB’e Maliye Bakanlığı tarafından gönderilir.

Personel
harcamaları

Ders araç-gereçleri
(ders kitapları,
kırtasiye malzemeleri)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Barınma

SYDGM

Burslar / Yardımlar

SYDGM

Büyük onarım

MALİYE BAKANLIĞI

Okul yapımı

ŞEKIL 3: İLKÖĞRETIMDE KAMU KAYNAKLARININ AKIŞI (2011 YILINDAKI DURUM)

POLİTİKA ANALİZİ VE ÖNERİLER

23

DAHA GÜÇLÜ İLKÖĞRETİM KURUMLARINA DOĞRU

Ancak tek neden olarak, kamu kaynaklarının yetersiz düzeyde olması gösterilemez.
Kaynakların harcanmasını sağlayan mekanizma da sorunlar içermektedir. İlköğretim
kurumları için ödeneklerin il özel idarelerine gönderilmesi ve mal ve hizmet alımına
ilişkin harcamaların il özel idareleri tarafından gerçekleştirilmesi, bu sorunların
merkezinde yer almaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere, mal ve hizmet alımları
için ödenekler MEB tarafından nereye harcanacağı tanımlanmış bir biçimde (tahsisli
olarak) il özel idarelerine gönderilmektedir. Ancak yine de, hangi okulların taleplerinin
karşılanacağı konusunda ödeneği teslim alan kurumun karar vermesi gerekmektedir.
İl özel idarelerinin bu tür kararları alma noktasında isteksiz olduğu ve il milli eğitim
müdürlüklerinin yazılı taleplerini beklediği görülmektedir. Bu durumun nedeni
sorulduğunda, hem il milli eğitim müdürlüklerinde hem de il özel idarelerinde görevli
bürokratlar, okulların yerel yönetime değil MEB’e bağlı olduğunu, il özel idarelerinin
okulların gereksinimlerini bilemeyeceklerini ve hangi okulun gereksiniminin
önceliklendirileceği konusunda tercih yapamayacaklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, il
özel idareleri yeterli insan kaynağına sahip değildir.20 Araştırma kapsamında ziyaret
edilen üç ilden ikisinde, il milli eğitim müdürlüğünde görevli memurların okulların
mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için tam zamanlı olarak il özel
idareleri bünyesinde çalıştıkları gözlemlenmiştir.
Bahsedilen durum, il özel idarelerini yönetişim sistemi içinde “hesapverebilir”
olmayan bir konuma getirmektedir. Birçok yurttaş, il özel idarelerinin ilköğretim
okullarının gereksinimlerinin karşılanması konusunda sorumlulukları bulunduğu
konusunda bilgi sahibi değildir. Dolayısıyla il özel idareleri, yurttaşlar tarafından
sorumlu tutulmamaktadır. MEB de bu kurumları merkezi yönetimin bir uzantısı
olmadıkları ve yerel yönetim kuruluşu oldukları için sorumlu tutabilecek bir
mekanizmaya sahip değildir. Dolayısıyla, kamu yönetim sistemi içinde bir kurumun
sorumlu ve hesapverebilir tutulmasını sağlayacak mekanizmalar, il özel idaresi
için eğitim yönetişiminde işler durumda değildir. Diğer yandan, bu kurumun bu
yönetişim yapısının bir parçası olması iş ve işlemlerin sayısını artırmakta ve hızını
düşürmektedir. Okulların küçük bakım-onarım gibi taleplerinin gerçekleşmemesinde
bu durumun payı vardır. 2010’dan itibaren MEB tarafından gönderilen ödeneklerle il
özel idareleri tarafından satın alınan temizlik hizmetlerinin okullar arası dağılımında da
standartların bulunmadığı ve okulların il özel idarelerinin uygulamalarından rahatsız
olduğu gözlemlenmiştir. Okulların gereksinimlerini bütüncül olarak görmesi mümkün
olmayan il özel idarelerinin mali yönetim zincirinde rol alması, okul paydaşları
tarafından bürokrasiyi artıran bir durum olarak algılanmaktadır. Okul paydaşları, il
özel idarelerinin rolünün okul düzeyinde ya da yerelleşme bakımından olumlu bir katkı
yaratmadığını düşünmektedirler.

20 Türkoğlu, 2004.
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Okullar il özel idarelerine talepte bulunamamakta ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine
gereksinimlerini sunmaktadırlar. Ancak birçok okul, taleplerinin, karşılanmak bir
tarafa, milli eğitim müdürlükleri tarafından yanıtlanmadığını belirtmektedir. Okulların
milli eğitim müdürlüklerine başvurularını ve bunlara verilecek yanıtları düzenleyen
bir sistem ulusal düzeyde bulunmamaktadır. Okullardan gelen bu tür taleplerin
il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından nasıl bir önceliklendirmeyle yerine
getirildiği konusunda saydam bir yaklaşım yoktur. İl milli eğitim müdürlükleri, bazı
durumlarda, il özel idarelerinde bulunan ödeneklerin ne kadarının harcandığı ya da
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kalan ödenek konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirtmektedirler. Okullarla milli
eğitim müdürlükleri ve milli eğitim müdürlükleriyle özel idareler arasındaki kurallarla
düzenlenmemiş ilişkiler, kişiler arasındaki ağların belirleyici rol oynadığı bir durumu
ortaya çıkarmaktadır. Bu durumun kaybedeni, bu türden ağların oluşturulmasının güç
olduğu büyük ve yoğun nüfuslu yerleşim birimlerindeki okullar ile çeşitli nedenlerle bu
ağların dışında kalmış okullardır.

Hem ilköğretime ayr›lan kamu kaynaklar›n›n yetersiz
olmas› hem de bu kaynaklar›n harekete geçirilmesi için
oluturulan mekanizmadaki aksakl›klar, okullar› kendi
gelirlerini yaratmaya itmektedir. Ancak bu durum, okul içi
yönetiim uygulamalar› ve eitlikçi eğitim aç›s›ndan çeitli
sorunlar doğurmaktad›r.
Kamu kaynakları ve bu kaynakları harekete geçirme mekanizmaları, ilköğretim
okullarının temel gereksinimlerini karşılamada yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle okul
yöneticileri, velilerden gerek kayıt sırasında gerekse eğitim-öğretim yılı boyunca ayni ve
nakdi yardım toplama yoluna gitmektedirler. Bu yardımlar “bağış” adı altında toplansa
da uygulamada neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu yardımların toplanma
sürecinde, özellikle alt sosyoekonomik düzeydeki okullarda, hem eğitimcileri hem
velileri hem de öğrencileri güç duruma sokan ciddi sıkıntılar yaşanmakta, toplanan
nakdi bağış miktarı ve işletme gelirleri açısından farklı sosyoekonomik profillere sahip
okullar arasında önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Örneğin, araştırma sırasında
ziyaret edilen okullardan birinde, okulun kendi yarattığı kaynaklarla, 2010-2011
eğitim-öğretim yılında, öğrenci başına 307 TL, bir diğerinde 11 TL harcandığı
saptanmıştır. Türkiye’de ilköğretim kademesinde kamu kaynaklarıyla (merkezi ve
yerel yönetim kaynaklarının toplamı) 2009 yılında (2010 fiyatlarıyla) öğrenci başına
bir yılda 1.666 TL harcanmış olduğu düşünülürse aradaki farkın önemi daha da iyi
anlaşılır. Bu durum okullar arasında olanak eşitsizliğini oldukça derinleştirmektedir.
Alt sosyoekonomik düzeydeki okullar halen temizlik, bakım-onarım gibi en temel
gereksinimlerini karşılamaları için gereken harcamaları yapamamaktadırlar.
Sivil toplum örgütleri, çeşitli yerel dernekler ve ulusal organizasyonların okullara
kaynak sağladıkları görülmektedir. Ancak bu tür organizasyonların ilköğretim
sisteminin bütününe dönük bir bakış açısı geliştirmeleri güç olduğu için, yapılan
yardımlar ihtiyacı olan okuldan çok, yardım sağlayan organizasyonun kendi
yaklaşımına yakın bulduğu okullara gitmektedir. Ayrıca, bu tür dış kaynaklardan bağış
toplanmasında okul paydaşlarının inisiyatif alma becerileri de önemli bir etmendir.
OAB’ler, özellikle alt sosyoekonomik düzeydeki okullarda, mevzuatta öngörüldüğü
biçimde çalışmamakta, OAB kurullarının oluşturulmasında güçlük yaşanmaktadır.
Ayrıca hem üst hem alt sosyoekonomik düzeydeki okullarda OAB üyelerinin harcama
kararlarının alınmasında pasif kaldığı gözlemlenmektedir; harcama kararlarında nihai
karar vericiler okul müdürleridir.
Belediyeler genellikle okulların bahçe bakım ve onarımlarını üstlenmekle birlikte,
belediyelerin okullara yaptıkları yardımlar arasında ciddi bölgesel farklılıklar
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bulunmaktadır. Belediye ve okul arasında kurumsallaşmış (resmileştirilmiş) bir ilişki
olmadığı için, okullar belediyelerden yardım almak için kişisel ilişkileri kullanmaktadır.
Dolayısıyla, belediye ile yakın ilişki kurabilen okullar, belediyelerden yardım sağlamak
konusunda daha fazla olanağa sahiptir. Bu durum beraberinde belediyelere karşı bir
güven sorgulamasını getirmektedir.
GRAFIK 2: OKULLARDA KAYIT PARASI/BAĞIŞ TOPLANMASINA ILIŞKIN VELILERIN GÖRÜŞLERI
Okulunuzda öğretim yılı başında,
kayıt parası/bağış toplanıyor mu?

Okulun ihtiyaçlarının karşılanması için velilerden
para toplanmasını doğru buluyor musunuz?
Bilmiyor/
Yanıt yok
%7

Bilmiyor/
Yanıt yok
% 15

Evet
% 35
Evet
% 47

Hayır

% 20

Hayır
% 58

% 75

%5

Okul ihtiyaçlarının
karşılanması için velilerden
para toplanmasını doğru
bulanlar
Okul ihtiyaçlarının
karşılanması için velilerden
para toplanmasını doğru
bulmayanlar

Evet

Okulların parasının nereye ve ne
kadar harcanacağı konusunda
velilerin fikirlerine değer
verildiğine inanıyor musunuz?

Hayır
% 38

%0

% 51

% 43

% 50

%7

Okul ihtiyaçlarının
karşılanması için velilerden
para toplanması konusunda
fikri/yanıtı olmayanlar

% 100

Kaynak: Köse ve Şaşmaz, 2015.
Açıklama: “İlköğretim Kurumlarının Mali Yönetimi” Araştırması kapsamında uygulanan ankete üç ilden 1306 veli katılmıştır.

Okullarının gereksinimlerinin karşılanması için mevcut durumda velilere önemli bir
rol biçilmiş olsa da, araştırma kapsamında anket yapılan velilerin % 58’i kendilerinden
para alınmasını doğru bulmadığını belirtmektedir. Verdikleri paraların nerelere
harcandığı konusunda kendi fikirlerine değer verildiğini hisseden velilerde bu oran
% 43’e düşmekte, değer verilmediğini hisseden velilerde ise % 75’e kadar çıkmaktadır.
Okul paydaşlarının ilköğretim okullarının finanse edilmesine ilişkin uygulamalara
yönelik algılarının bütününe bakıldığında, okul paydaşlarının mevcut durumun
düzeltilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldukları saptanmıştır. Yapılan araştırmada
mevcut sistemin adil olmadığı, okulların kendi kaderleriyle baş başa bırakıldığı
yönündeki eleştiriler önemli bir bulgu olarak belirmiştir.
İlköğretim okullarında görevli okul yöneticilerinin başlıca kaygılarından biri, okulların
temel gereksinimlerinin karşılanması için okullara ek gelir sağlanmasıdır. Bu durum,
yöneticilerin eğitim-öğretim liderliği görevlerini aksatmalarına yol açmaktadır. Diğer
yandan, okulun ek gelir yaratabilmesi çoğu zaman yöneticilerinin kişisel ilişkilerine
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ve/veya okulun bulunduğu bölgenin sosyoekonomik düzeyine bağlı olduğundan,
özellikle dezavantajlı durumdaki okullar dersdışı etkinlikler düzenlenmesi, öğrenme
ortamlarının çeşitlendirilmesi, dezavantajlı öğrencilerin kazanımları elde edebilmesi
için ek etkinlikler gerçekleştirilmesi gibi fırsatlardan yoksundur. Diğer bir deyişle,
mevcut mali yönetim sistemi, temel eğitimin eşitlikçi ve kaliteli bir biçimde
sürdürülmesini sağlamaktan uzaktır.

Eğitim hakk›n›n gerçeklemesini sağlayan kurumsal
altyap›n›n en önemli bileenlerinden biri olan mali
yönetim sistemi, eğitim hakk›n›n herkes için tam olarak
gerçeklemesini sağlayacak biçimde ilememektedir. Mali
yönetim sisteminde yap›lacak reformlarla bu sorunun bir
an önce çözülmesi gerekir.
“İlköğretim Kurumlarının Mali Yönetimi” araştırmasının temel bulguları şöyle
özetlenebilir:
• İlköğretim okulları için kamu kaynaklarını harekete geçirme sistemi fazlasıyla
karmaşıktır.
• İl özel idareleri, hesapverebilirlik mekanizmalarının dışında kaldıkları için
kapasitelerini geliştirmemekte, bu nedenle yerelleşme çabaları açısından da
işlevsiz kalmaktadır.
• Okulların gereksinimlerine yönelik mal ve hizmet alımları için ayrılan kamu
kaynakları yetersizdir.
• OAB’ler, okulların cari harcamaları için kaynak yaratma aracı olarak
görülmektedir. Paydaş katılımı ya da denetimi sağlanamamaktadır.
• OAB’ler yoluyla yaratılan gelirlerin okulların cari harcamalarında büyük rol
oynaması sonucunda, okullar arasında öğrenme ortamlarının niteliği açısından
eşitsizlikler oluşmaktadır. Hatta bazı okullarda, sınıflar arasında bile eşitsizlik
gözlemlenmektedir.
• Okullar, sundukları eğitimin kalitesini iyileştirmelerini sağlayacak araç ve
kaynaklardan (sosyal etkinlikler ya da mesleki gelişim için kaynaklar) yoksundur.
İlköğretim okulları, birer kurum olarak değerlendirildiğinde, güçsüz kurumlar
olarak nitelendirilebilir. Bu durum, hem herkesin eğitim hakkını tam olarak
kullanabilmesi hem de eğitim sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi önünde
büyük bir engeldir.
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MALİ YÖNETİMDE REFORM
İHTİYACI: SON DÖNEMDEKİ
PROJELER, DEĞİŞİKLİKLER VE
FIRSATLAR
İlköğretim kurumlarının mali yönetim sistemini iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi proje
halihazırda MEB’in çeşitli birimleri tarafından sürdürülmektedir. Bu projelere ek olarak,
2011-2012 eğitim-öğretim yılında eğitim sisteminde önemli değişiklikler meydana
gelmiştir. Tüm bu projeler ve değişiklikler, eğitim yönetişiminde bütüncül bir yapının
oluşturulması için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu bölümde bu yapının sahip olması
gereken temel özellikler sıralanmaktadır.

İlköğretim kurumlar›n›n mali yönetim sistemiyle doğrudan
ya da dolayl› olarak ilikilendirilebilecek çeitli çal›malar,
halihaz›rda MEB taraf›ndan sürdürülmektedir. Bu
çal›malar, olas› bir okul temelli mali yönetim sistemini
destekleyecek biçimde kurgulanabilir.
Daha önce aktarıldığı üzere, ilköğretim kurumları ödenek kullanmamakta ve bu
kurumlar için gönderilen ödenekler, il özel idareleri tarafından kullanılmaktadır.
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Grup Başkanlığı tarafından sürdürülen
“e-performans bütçe” başlıklı proje, okulların bütçe gereksinimlerini girebilecekleri
bir elektronik ortam oluşturmayı hedeflemektedir. Bu proje yaşama geçtiği takdirde,
aracı bir kamu kurumuna gerek kalmaksızın, kamu kaynaklarının MEB’den okullara
doğrudan aktarılabilmesi sağlanacaktır. Böyle bir durumda Bakanlık Merkez
Teşkilatı’nın ek insan kaynağına gereksinim duyması olasılık dahilindedir.
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı Yatırım Grup Başkanlığı tarafından sürdürülen
Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi (TEFBİS)
çalışmasının amacıysa, okullar ve OAB’ler tarafından elde edilen tüm gelirlerin ve
yapılan tüm harcamaların elektronik ortamda kayıt altına alınmasıdır. 2011 başında
yayımlanan bir genelgeyle okullardan ve OAB’lerden tüm gelir ve giderlerini bu ortama
işlemeleri talep edilmiştir. Böylelikle, gelirler ve giderler okul temelinde izlenebilecektir.
Proje yetkilileri, sistem sayesinde daha az ek gelir elde edebilen okullara daha
fazla kamu kaynağı aktarılabileceğini, TEFBİS’in daha eşitlikçi bir kaynak dağılımını
destekleyebileceğini vurgulamaktadır. Bunun yapılabilmesi için okullara doğrudan
ödenek gönderilmesini sağlayacak bir sisteme gereksinim olduğunu belirtmek gerekir.
Mali yönetim sisteminde önemli bir deneme niteliğini taşıyan bir başka proje, MEB
ve Dünya Bankası işbirliğinde uygulanan Okul Gelişim Programı’dır (OGP). OGP
kapsamında, ilköğretimde net okullulaşma oranları % 90’ın altında olan 27 ilçedeki
toplam 3.583 okula 2010-2011 eğitim-öğretim yılında, bir defaya mahsus ödenek
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tanımlanmış ve bu ödeneklerin nasıl kullanılacağına okulların karar vermesi
istenmiştir. Bu program aracılığıyla “ekonomik krizden en çok etkilenen ve kayıt
oranları en düşük ilçelerde bulunan öğrencilerin öğrenim koşullarının geliştirilmesi”
hedeflenmiştir. Türkiye’de ilköğretim kurumları, kamu kaynaklarından sağlanan
ödenekleri doğrudan kullanmadıkları için, OGP mali yönetim sistemi içinde önemli
bir yenilik olmuş ve karar verme yetkisi okullara verildiğinde ortaya çıkacak sonuçları
görme fırsatı sağlamıştır.
ERG Mart 2012’de OGP üzerine bir değerlendirme raporu hazırlamak üzere
görevlendirilmiştir. Değerlendirme raporu, sağlanan ödeneklerin % 80’inin okullara
ekipman alımı ile hijyen ve küçük inşaat için kullanıldığını, geri kalan kısmının önemli
bir bölümüyle de öğrencilerin merkezi sınavlar için çalışmasını kolaylaştırmak amacıyla
dershanelerden kitap ve sınav hizmeti satın alındığını göstermektedir. Paydaşlar, tüm
alanlara yapılan harcamaların okullardaki öğrenme ortamının gelişimine büyük katkıda
bulunduğunu beyan etmektedir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin memnuniyetinin artması,
okulun kendi gereksinimlerini saptama ve karşılama kapasitesinde gelişme ve okulun
il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle ilişkisinin gelişmesi, OGP’nin paydaşlarca sıklıkla
ifade edilen yararları arasındadır. Ancak OGP’nin velilerin ve yerel halkın okul yönetimine
katılımlarını sağlama konusunda beklenen yararı sağlayamadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca,
ödeneklerin nasıl kullanıldığına ilişkin etkili bir izleme ve denetim mekanizmasının
kurulamadığı da raporun bulguları arasındadır.21 Okul temelli mali yönetim ile ilgili bir
tasarım yapılmadan önce, OGP’nin sonuçları çok iyi incelenmelidir.
MEB tarafından halihazırda uygulanan projeler ve programlar içinde eğitim yönetişimini
etkileme potansiyeline sahip bir diğeri İlköğretim Kurumları Standartları’dır (İKS).
İKS, Türkiye’deki tüm ilköğretim kurumlarında bulunması gereken süreçleri ve
özellikleri tanımlayan ve okulların bu asgari standartlara dayalı olarak kendilerini
değerlendirmelerini ve hizmetlerini geliştirmelerini sağlayacak kapsamlı bir araçtır. İKS
kapsamında, okulların mevcut durum göstergeleri ve performans göstergelerine ilişkin
bilgiler okul yöneticileri tarafından sisteme girilmekte, algıya dayalı göstergelere ilişkin
bilgiyse okul paydaşlarından seçilen bir örnekleme anket uygulanarak derlenmektedir.
Bu bilgi kaynağının okul, ilçe, il ve ülke düzeylerinde raporlara dönüştürülüp karar
vericilerin kullanımına sunulması hedeflenmektedir.
İKS, Temmuz 2012 itibarıyla eğitim sistemindeki son değişikliklere göre revize
edilmektedir. İKS’nin mali yönetim alanında da çeşitli şekillerde kullanılması söz
konusu olabilir. Gereksinimlerine öncelik verilmesi gereken okulların İKS aracılığıyla
belirlenmesi, kaynakların o okullara aktarılmasını da sağlayabilir. Bu noktada
önemli olan, İKS’nin Bakanlık’ın yönetişim ve finansman sistemi içinde nereye
konumlandırılacağı ve nasıl kullanılacağıdır.

2011 ve 2012 y›llar›nda, MEB merkez tekilat›n›n yeniden
yap›land›r›lmas›, MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği’nde
yap›lan değiiklikler ve son olarak “4+4+4” sistemine geçi
gibi önemli gelimeler yaanm›t›r. Eğitim sisteminde
yaanan değiimin mali yönetim sistemi aç›s›ndan yaratt›ğ›
olanaklar›n ve güçlüklerin değerlendirilmesi gerekir.

21 Köse ve Şaşmaz.
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Eylül 2011’de yürürlüğe giren 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile MEB’in
merkezi teşkilatının yapısı tamamen değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile merkez teşkilat
içinde eşgüdümün artırılması, kaynakların politikalara göre dağıtımını sağlayacak bir
yapının oluşması ve denetim sistemlerinin güçlendirilmesi öngörülmüştür. TEGM de
dahil olmak üzere eğitim hizmetlerinin sunulmasından sorumlu tüm birimler, “eğitimin
bileşenlerinin tamamının desteklenmesi” olarak özetlenebilecek bir yaklaşımla
yapılandırılmış ve öğrenci, öğrenme süreçleri, içerik ve ortamlar gibi bileşenler
için geliştirilmesi için ayrı grup başkanlıkları oluşturulmuştur. Bu başkanlıklarının
izleyecekleri ortak politikalara yön vermek için Eğitim Politikaları Grup Başkanlığı,
TEGM’in uygulayacağı projeler için Projeler Grup Başkanlığı ve genel müdürlüğün
etkinliklerinin izlenmesi ve bunlardan elde edilecek sonuçların politikalar için girdi
oluşturmasını sağlamak üzere İzleme Değerlendirme Grup Başkanlığı oluşturulmuştur.
KHK, eğitim yönetişiminde uzun soluklu bir “yeniden yapılandırma” sürecinin ilk adımı
olarak görülebilir. Bu sürecin ileri adımlarında, merkezi yönetimin, yerel teşkilatın ve
okulların görev ve sorumluluk paylaşımının daha net bir çerçeveye kavuşturulması ve
denetim sistemleri güçlendirildikçe, yerel teşkilata ve okullara doğru yetki devrinin
gerçekleşmesi beklenmektedir.
Şubat 2012’de Okul-Aile Birliği Yönetmeliği’nde önemli sayılabilecek bir değişiklik
yapılmıştır. Buna göre, müdür ve öğretmenler OAB’lerin karar verme organı olan
yönetim kurullarında görev almayacaklardır. Ayrıca, okulların kayıt döneminde
bağış olarak bile para toplayamayacağı, yönetmelikte yer almaktadır. “İlköğretim
Kurumlarının Mali Yönetimi” araştırması, kayıt dönemlerinin okullara özel
kaynaklardan gelir sağlamak için en önemli dönem olduğunu göstermiştir. Bu
dönemde bağış toplamanın yasaklanması, birçok okul için gelirlerde ciddi boyutta
azalma anlamına gelebilir. Bu durumda merkezi yönetim okulların gereksinimlerinin
sağlanabilmesi için ödenekler tanımlama ve kullandırma yoluna gidebilir. Müdürlerin
ve öğretmenlerin OAB yönetim kurulundaki üyeliklerinin kaldırılmasıyla ise, birliğin
müdürden biraz daha bağımsız bir konuma getirilmesinin ve müdürü etkin biçimde
denetleyebilmesinin amaçlandığı düşünülebilir.
Nisan 2012’de yürürlüğe giren ve kamuoyunda “4+4+4” olarak bilinen 6287 sayılı yasal
düzenlemeyle, ilköğretim kurumları ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokulları olarak
yeniden yapılandırılmaktadır. Ancak bu yeniden yapılandırma sürecinde, okulların
mali yönetim sistemlerinde değişim yönünde bir işaret bulunmamaktadır. Sadece,
yasanın 5. maddesiyle il özel idarelerinin ilköğretim okulları için kendi bütçelerinden
ayırdıkları % 20’lik paydan ortaöğretim kurumlarının da yararlandırılması sağlanmıştır.
Yasanın bir uzantısı olarak İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle
ilkokula başlama yaşı 66 aya çekilmiş, ayrıca 60-65 aylık çocukların da istedikleri
takdirde ilkokula başlayabilmesi öngörülmüştür. Ayrıca, okul dönüşümleri de gündeme
gelmiştir. Bu gelişmeler, özellikle yasanın ilk uygulama dönemi olan 2012-2013
eğitim-öğretim yılında, özellikle ilkokulların kaynak sıkıntısıyla karşı karşıya kalmasına
yol açabilir.
“4+4+4” düzenlemesinin okul yönetişimi açısından bir başka sonucu, seçmeli
dersler, okula başlama yaşının esnekleştirilmesi ve ortaokul düzeyindeki okul türleri
nedeniyle görece artan esnekliktir. Ancak bu durumun çocuğun yararına sonuçlar
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verebilmesi için, gelişiminden sorumlu ebeveynlerinin okul yönetimine etkin bir
biçimde katılması gerekir. Ancak OAB’ler, sadece mali yönetim alanında etkili olmakta,
eğitimin içeriğinin uyarlanabilirliğini sağlayamamaktadır. “4+4+4” sisteminin vaat ettiği
yararların sağlanabilmesi için birliklerin bu yönde geliştirilmesini sağlayacak önlemler
alınmalıdır.

MEB’in son dönemdeki giriimleri mali yönetimde
kapsaml› bir reforma gereksinim duyulduğunu
göstermektedir. Diğer yandan 652 say›l› KHK ile balat›lan
yeniden yap›lanma süreci, bu reformun bütüncül bir
yakla›mla gerçekletirilmesini kolaylat›rabilir. Bunun
için, yönetiim reformunun ana ilkelerinin de belirlenmesi
gereklidir.
İlköğretim kurumlarının yönetişiminde ve finansmanında gerçekleştirilecek reformun
birincil amacı, okulları çocuklara kaliteli ve eşitlikçi eğitim sunabilecek kurumlar
olarak konumlandırmak ve sürekli geliştirmek olmalıdır. Okul, bir bütün olarak çocuğa
sunulan eğitimin niteliğinin en önemli belirleyicisidir. Çocuğun eğitimi, sadece sınıf
içindeki derslerde ve öğretmenlerinin etkisiyle gerçekleşmez. Okuldaki tüm süreçler,
hem çocuğun edindiği beceri ve tutumları belirlediği için eğitimin bir parçasıdır hem
de sınıf içi öğrenme-öğretme süreçlerini yakından etkiler. Bu nedenle okulu merkeze
alan, okulu bir bütün olarak geliştirmeyi hedefleyen, okul temelli bir eğitim yönetişimi
yaklaşımına gereksinim vardır.
Bu yaklaşımın bütüncül bir reforma dönüştürülmesi için yanıtlanması gereken
sorular aşağıda sıralanmıştır. Bu rapordaki model önerileri sunulurken de bu sorular
yanıtlanmaya çalışılacaktır.
• Okullar, çocuklara kaliteli eğitim hizmetleri vermek üzere nasıl güçlü kurumlar
haline getirilebilir? Okulların kaliteli ve eşitlikçi bir eğitim sunabilmesi için nasıl
kaynaklara sahip olması gerekir?
• Okulların gereksinim duyduğu kaynaklara sahip olabilmesi için gerekli dağıtım
mekanizmaları hangi ilkelere dayandırılmalıdır ve bu dağıtım merkezi teşkilat
içindeki hangi birim (MEB TEGM içindeki hangi grup başkanlığı) tarafından
gerçekleştirilecektir?
• Okulların gerekli duydukları noktalarda işbirliği yapabilmeleri, birbirlerinden
öğrenmeleri ve kaynakları daha etkin bir biçimde yönetebilmeleri için gerekli
kamu yönetimi düzenlemesi nasıl yapılmalıdır?
• Okulların kaliteli ve eşitlikçi bir eğitim sunmalarını güvence altına alacak
denetim mekanizması nasıl kurulmalıdır? Bu denetimi sağlayacak merkezi
teşkilat birimi ve bunun yerel teşkilattaki uzantıları neler olmalıdır?
• Merkezi teşkilatın okulları ve yerel teşkilatı izlemesini sağlayacak veriler nasıl
toplanmalıdır? Farklı yöntemlerle toplanan verilerin güvenilirliği ve entegrasyonu
nasıl sağlanabilir, bu veriler yönetişim sistemi içinde nasıl etkin biçimde
kullanılabilir?

31

DAHA GÜÇLÜ İLKÖĞRETİM KURUMLARINA DOĞRU

DÜNYADA GENEL EĞİLİMLER VE
ÜLKE ÖRNEKLERİ
1970’lerden bu yana dünyanın birçok ülkesinde eğitim finansmanında yerelleşme
politikaları uygulanmaktadır. Bu eğilim, okulların giderleri için yerel idarelerin
ve/veya okulların finansman (gelir yaratma) sorumluluğunun ve harcamalar üzerindeki
özerkliğinin artması olarak tanımlanabilir. Bu bölümde, ülke örnekleri sunularak bu
politikaların nasıl farklı biçimler aldıkları, yarattıkları sonuçlar ve Türkiye için ne tür
dersler içerdikleri tartışılmaktadır.22
Yerelleşme politikaları farklı amaçlarla uygulanabilir. Bazı ülkelerde amaç, merkezi
yönetimin finansman (gelir yaratma) sorumluluğunu yerel yönetimlerle paylaşarak
azaltmaktır. Çoğu durumda amaç, yerel idarelerin ya da okulların harcamalar
üzerindeki özerkliğini artırarak eğitim finansmanında verimliliği ve hesapverebilirliği
artırmak ve eğitim hizmetinin çocuğun gereksinimlerine daha iyi yanıt vermesini
sağlamaktır. Yerelleşmenin ölçeği de çok farklı olabilir: Eğitim finansmanıyla ilgili
sorumluluklar ya da harcama özerkliği, bölge ve il yönetimlerine (seçilmiş ya da
atanmış olabilir), seçimle işbaşına gelen yerel yönetimlere/kent yönetimlerine/
belediyelere ya da okullara aktarılabilir.

Bat› Avrupa’da birçok ülkede 1970’lerden balayarak,
okullar›n giderleri için yerel idarelerin ve okullar›n gelir
yaratma sorumluluğu ve harcamalar üzerindeki özerkliği
art›r›lm›t›r. Okullara (özellikle personel d››) cari
harcamalar› için özerklik tan›nmas› gitgide yayg›nlaan
bir eğilim olmutur.23

22 Alanyazında bulunan makale
ve raporların yanı sıra, Evan
Tachovsky tarafından ERG için
hazırlanmış olan, Financing
Decentralized Education: A
Survey of National Strategies
başlıklı çalışmadan da
yararlanılmaktadır.
23 Eurydice, 2000. Batı
Avrupa’ya ilişkin ülke örnekleri,
aksi belirtilmedikçe bu
kaynaktan sunulmaktadır.
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Batı Avrupa ülkeleri, temel eğitim kurumlarının finansal yönetimi açısından temel
olarak üçe ayrılmaktadır. Hollanda ve İngiltere gibi bazı ülkelerde okullar hem
personel hem de cari giderleri için özerklik sahibidir. Diğer bir deyişle bu ülkelerde
okullar, kendilerine sağlanan kamu kaynaklarının giderlere dağılımına ilişkin karar
verme yetkisine sahiptir. Belçika, Yunanistan, İspanya, İtalya ve İskoçya gibi ülkelerde
ise, okullar personel dışı cari harcamalar alanında özerklik sahibidir. Bu ülkelerde
öğretmenler üst yönetim birimleri tarafından atansa da, diğer cari harcamalar için
gelirler okullara aktarılmakta ve okulların bu gelirlerin gider kalemlerine dağılımı
üzerinde yetki sahibi olması sağlanmaktadır. Almanya, Fransa, Avusturya ve Portekiz
gibi ülkelerde ise harcama özerkliği yerel yönetimlere verilmiştir. Danimarka,
Finlandiya, Norveç ve İsveç gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde ise okulların ne derece özerk
olabilecekleri kararı yerel yönetimlere bırakılmıştır (Şekil 4).
Almanya’da ilkokullarda öğretmenlerin ve diğer eğitim personelinin giderleri eyalet
yönetimleri (Länder) tarafından karşılanırken, okulların diğer cari giderlerine ilişkin
kararlar, bir ya da daha fazla yerel yönetim tarafından oluşturulan eğitim idareleri
(Schulträger) tarafından alınmaktadır. Eğitim idareleri tarafından gidere dönüştürülen
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gelirler, federal düzeyde ve eyaletler tarafından toplanan vergilere ek olarak yerel
yönetimler tarafından toplanan vergilerden ve diğer gelirlerden oluşmaktadır.
Bazı eyaletlerde personel dışı cari harcamalar için okullara yetki devri yapılsa da,
Almanya’da genel olarak cari giderlere ilişkin yönetim özerkliğinin yerel yönetimler
tarafından oluşturulan ve az sayıdaki okula hizmet veren eğitim idarelerine ait olduğu
söylenebilir.
Batı Avrupa ülkelerinde uygulamalar farklılaşsa da, hiçbir ülkedeki uygulamanın
Türkiye’deki kadar merkeziyetçi olmadığı görülür. Türkiye’de ödenek kalemlerinin
çok ayrıntılı bir biçimde belirlenmiş olması ve bunlar arasında aktarımın güç olması,
merkez teşkilatın harcamalar üzerindeki etkisini artıran önemli bir etmendir. Ayrıca,
ilköğretimde okulların gereksinimlerinin karşılanması için harcama biriminin il
özel idareleri olması da, Batı Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında merkeziyetçi bir
sistemin işareti olarak yorumlanabilir; özellikle büyük illerde ve il merkezine uzak
ilçelerde, il özel idareleriyle okullar arasında herhangi bir iletişim yoktur.
ŞEKIL 4: OKULLARIN FARKLI HARCAMA ALANLARINDAKI ÖZERKLIĞI BAKIMINDAN BATI AVRUPA ÜLKELERININ
SINIFLANDIRILMASI

Personel dışı cari harcamalar

Personel harcamaları
HOLLANDA
İNGİLTERE
FİNLANDİYA (*)

Yatırım ve taşınmaz
harcamaları
DANİMARKA (*)
İSVEÇ (*)

İRLANDA

Harcama özerkliğinin yerel yönetimlerde olduğu ülkeler:
BELÇİKA, YUNANİSTAN, İSPANYA, İTALYA, İSKOÇYA, NORVEÇ (*)

ALMANYA, FRANSA, AVUSTURYA, DANİMARKA (*),
FİNLANDİYA (*), İSVEÇ (*), PORTEKİZ, NORVEÇ (*)
Kaynak: Eurydice, 2000.
Açıklama: (*) işaretli ülkelerde okulların ne ölçüde özerklik sahibi olacağı, yerel yönetimlerin inisiyatifine bırakılmıştır.

Batı Avrupa ülkelerinde okullara harcama alanında daha fazla özerklik tanınması,
1980’lerden bu yana sıklıkla rastlanan bir reform haline gelmiştir. Özellikle personel
dışı cari harcamaların gerçekleştirilmesinde okul yönetimlerinin özerkleştirilmesi, bu
reformların ortak noktasıdır.
İspanya’da okul yönetimlerinin cari harcamalarda özerkleştirilmesine yönelik ilk
adımlar 1980’de atılmış olsa da, nasıl kullanılacağı netleştirilmeden önce bu yetkiden
yararlanılamamıştır. 1985 yılında, okullarda oluşturulan konseylerin üyelerinin
kimler olacağı ve çalışma süreçleri daha ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. Ayrıca okul
yönetimleri, idari görevlere sahip memurlar ve sekreterlerle desteklenmiştir. Böylelikle,
okul yönetimleri mali yönetim alanında kendilerine verilen yetkileri kullanmaya
başlamıştır.
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İtalya’da da 1974 yılında okullara tanınan özerkliğin sınırları 1997’de genişletilmiştir.
Bu reform, okulların sunulacak dersler ve öğrenme süreçlerinin organizasyonunda
daha fazla özerklik sahibi olmasıyla eşzamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Reformla
birlikte, okul müdürünün harcamalar üzerindeki yetkisiyle birlikte sorumluluğu da
artırılmıştır. Reform, kamu yönetimini modernleştirmek için atılan genel adımların bir
parçası olarak gerçekleştirilmiştir.
İrlanda’da 1980’li yıllarda okullara tahsisli olarak gönderilen ve okulların ısıtma,
elektrik ve boyama masraflarını karşılaması amaçlanan ödenekler artırılmış ve
temizlik, bakım ve ders materyali giderlerini de karşılayabilecek bir büyüklüğe
ulaştırılmıştır. Ayrıca, ödeneğin okullara tahsisli olarak gönderilmesinden vazgeçilmiş,
okullara “blok ödenek” gönderilerek harcama kalemlerine dağıtma yetkisi okul
yönetimlerine devredilmiştir.
Okullara blok ödenekler gönderilerek harcama alanında özerklik tanınmasının çeşitli
nedenleri bulunmaktadır:
• İrlanda’da gerçekleşen reformun amaçlarından biri, okul giderlerinin
karşılanmasında kamu sektörünün payını artırmak ve özel kişi ve kuruluşların
payını azaltmaktır.
• İspanya ve İtalya’da gerçekleşen reformların başlıca amaçları arasında,
okullarda farklı grupların temsil edildiği yönetim kurulları oluşturarak farklı
paydaşların karar alma süreçlerine katılımını kolaylaştırmak ve eğitim sistemini
paydaşların ve çocukların gereksinimlerine yanıt verir hale getirmek sayılabilir.
• Hiyerarşiye dayanan kamu yönetimi anlayışının katılımcılığa ve yerelleşmeye
dayanan bir anlayışa doğru evrilmesini sağlamak, birçok ülkede, okul
yönetimlerine daha fazla yetki tanıyan reformların amaçları arasında
gösterilmektedir.

İngiltere’nin ba› çektiği baz› ülkelerde, öğretmen
harcamalar›na ilikin yetkiler de okullara devredilmitir.
Bu reformun, eğitim sisteminde serbest piyasa kurallar›n›n
ilemesini sağlayarak etkinliği art›rd›ğ› savunulmaktad›r.
Diğer yandan bu politika, okul müdürlerinin yetki ve
sorumluluklar›n› ciddi ölçüde art›rmaktad›r.
1980’lerin sonlarından itibaren İngiltere’de okul özerkliğinin ciddi biçimde güçlendirildiği
reformlar gerçekleşmektedir. İngiltere’de öğretmen harcamalarına ilişkin yetkiler
de okullara devredilmiş ve yerel yönetimlerin yetkileri kısıtlanmıştır. Bu reformların
amacı, okulların eğitim hizmeti sağladıkları öğrenci sayısına göre ödenekler almaları,
ödenekler için birbirleriyle rekabet etmelerinin sağlanması ve böylelikle kalitenin
geliştirilmesi olarak gösterilmektedir. Muhafazakar Parti yönetiminde yürürlüğe sokulan
bu reformlar, kamu harcamalarını azaltmayı da hedeflemektedir.
Günümüzde İngiltere’de okullara ödenek aktarılması şöyle bir süreçtir: Hükümet her
yıl eğitim hizmetlerine ayrılacak toplam bütçeyi belirler. Daha sonra toplam bütçe,
temel eğitim okullarına gönderilecek kaynaklar ve diğer eğitim kurumlarına (örneğin
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üniversiteler) sağlanacak kaynaklar olarak ikiye ayrılır. Ardından, temel eğitim okulları
için ayrılan bütçe, farklı ödeneklere bölünür. Bu ödenekler, Grafik 3’te gösterilmektedir.
“Tahsisli okul ödeneği”, okullarda gerçekleşen personel harcamaları ve cari
harcamalar için temel kaynaktır. Bu ödenek, geçmişe dayalı olarak hesaplanmaktadır;
ancak “Bakanlık öncelikleri”ne göre bu ödeneğe eklemeler yapılmakta ve ödeneğin
yerel yönetimler arasında nasıl dağıtılacağına bu öncelikler ve ilişkili ilkeler
doğrultusunda karar verilmektedir. Tahsisli okul ödeneğinin büyüklüğü ve dağılımı,
çok yıllı olarak planlanmaktadır. Diğer bir deyişle, hem yerel yönetimlerin hem de okul
yönetimlerinin önlerindeki üç yılda ne kadar ödenek alacaklarını bilmeleri sağlanır. Bu
durum, okulun gelirlerinin istikrarı ve yerel düzeyde eğitim planlaması yapılabilmesi
için çok önemli bir önkoşulun yerine getirildiğini gösterir.
GRAFIK 3: 2007-2008 ÖĞRETIM YILINDA İNGILTERE’DE OKULLARA AYRILAN ÖDENEKLERIN DAĞILIMI (İNGILIZ STERLINI,
MILYAR)

Okul standartları ödeneği, £1,90
Okul gelişim ödeneği, £1,70

Okul yapıları yatırım ödeneği, £4,00
Tahsisli okul
ödeneği, £28,30

Bilişim teknolojileri yatırım ödeneği, £0,60
Akademik liseler ödeneği, £2,10
Akademiler ve uzman okullar ödeneği, £1,20
Diğer, £1,70

Kaynak: Sibieta ve ark., 2008.

Tahsisli okul ödeneğinin yerel yönetimlere dağıtımı geçmişteki dağılımlar esas alınarak
yapılmaktadır. Yerel yönetimler, bu ödeneğin küçük bir kısmını kendi idari giderleri
için (okul sisteminin yönetimi için gerekli personelin maaşları vb.) kullanabilirler.
Ancak bu idari giderin düzeyi, merkezi yönetim tarafından sınırlanmıştır. Daha sonra
yerel yönetimler, ödeneği okullara dağıtmaktadır. Okullara dağılım, yerel yönetimlerin
daha önce belirledikleri formüllere göre yapılır. Formüllerin değiştirilmesi kararı yerel
yönetimlere ait olmakla birlikte, yapılacak değişikliklerle ilgili olarak okul yönetimleri
ve velilerden oluşan ve her yerel yönetim bünyesinde bulunan “okullar forumu”ndan
onay alınması gerekir.
Yerel yönetimden okullara dağılım gerçekleştirilirken, ödeneğin % 75’inin öğrenci
sayısına göre dağıtılması merkezi yönetim tarafından talep edilmektedir. Geriye
kalan % 25’lik bölüm ise, dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu okulların daha fazla
ödenek alabilmesini sağlayacak biçimde dağıtılmaktadır. İngiltere’de dezavantajlı
öğrenciler, genellikle ücretsiz okul yemeğine hak kazanan öğrenci olmakla eşanlamlı
kullanılmaktadır. Dolayısıyla, bir okulda yoksulluk nedeniyle ücretsiz okul yemeğine
hak kazanan öğrenci sayısı arttıkça o okulun yıllık ödeneğinin artması beklenir.
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Okullara gönderilen diğer iki ödenek türünde, yerel yönetimlerin bir söz hakkı yoktur.
“Okul standartları ödeneği”, okulların merkezi yönetimler tarafından belirlenen bazı
standartları yakalamasını amaçlamakta ve merkezi yönetim tarafından doğrudan
okullara tanımlanmaktadır. Bu ödeneğin de dezavantajlı öğrencilerin daha çok
bulunduğu okullara daha fazla gönderilmesini sağlayan bir formülü bulunmaktadır.
Formül sosyoekonomik dezavantajlılık yanında, düşük öğrenci başarısını da dikkate
almakta ve bu durumların yoğun olarak yaşandığı okullara daha fazla ödenek
sağlamaktadır. Ödenek kişiselleştirilmiş öğrenme programları ve okul sonrası sosyal ve
kültürel etkinlikler için kullanılmaktadır. Temel eğitim okullarına gönderilen bir diğer
ödenek türü olan “okul gelişim ödeneği”nin ise spesifik bir amacı bulunmamaktadır.
Okullar bu ödeneğe öğrenme-öğretme süreçlerini geliştireceğini öngördükleri
projelerle başvurabilmekte ve farklı büyüklüklerdeki ödenekleri alabilmektedir.
İngiltere eğitim sisteminde ödenekler, hem öğrenci sayısını hem de dezavantajlılığı
göz önünde bulundurarak dağıtılmaktadır. Böylelikle, hem okulların bir çekim merkezi
haline gelerek daha fazla ödeneğe hak kazanmaları hem de dezavantajlı durumdaki
öğrencilerin okullara çekilmesi için bir teşvik sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır.24
Diğer yandan, bu durumun özellikle okul müdürleri açısından büyük bir iş yükü
oluşturduğu ve ülkede okul müdürü adayları açısından yetersizlikle karşı karşıya
olunduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte, sistemin çok yıllı planlama, girişimciliği
özendiren farklı ödenek türleri, yerel yönetimler düzeyinde katılımcı karar verme
yöntemlerinin kullanılması gibi unsurları eğitim sisteminin gelişimi açısından
önemlidir.

Sosyalizm sonras› dönemde Doğu Avrupa ülkelerinde de
eğitim finansman›n›n yerelletirilmesine dönük politikalar
uygulanm›t›r. Kamu kaynaklar›ndan sağlanan gelirleri
harcama yetkisini yerel idarelere ve okullara devreden bu
politikalar, öğrenci ba›na ödenek dağ›tma formüllerinden
s›kl›kla yararlanm›t›r.
Sosyalizm sonrası dönemde, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin birçoğunda eğitim
sisteminde yerelleşme çalışmalarına rastlanır. Sosyalizmin de etkisiyle gittikçe büyüyen
merkezi yönetimin ağırlığını dengelemenin, eğitim sistemi içinde piyasa kurallarını
daha işler hale getirmenin ve ayrıca okul ağını değişen nüfus yapısına uygun biçimde
dönüştürmenin yolları olarak “öğrenci başına finansman” modeli ve eğitim sisteminde
yerelleşme benimsenmiştir.25
Öğrenci başına finansman formüllerinin belirlenmesi, yönetilmesi ve okulların bu
finansman kaynağıyla idare edilmesi oldukça güç olmuştur. Bunun önemli bir nedeni,
basit bir ödenek dağıtım formülünün farklı koşullara sahip okulların tamamına uygun
biçimde oluşturulmasının güç olmasıdır. Estonya ve Polonya gibi formül üzerinde
sürekli çalışan ve formülü ülkenin koşullarına göre uyarlayan ülkelerin daha başarılı
oldukları gözlemlenmektedir.
24 Sibieta ve ark., 2008.
25 Alonso ve Sanchez, 2011;
Levitas ve Herczynski, 2001.
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Polonya’da 1990’da başlayan kamu yönetimi reformlarıyla eğitimin yerelleştirilmesi
çalışmaları başlatılmıştır. Bu süreçte Eğitim Bakanlığı yetkililerinin politikacılara
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oranla, daha tedbirli oldukları, yetki devrini, yerel yönetimlerin ve okulların kapasiteleri
geliştikçe gerçekleştirmek istedikleri belirtilmektedir.26 1996 yılında Polonya’da iki
aşamalı bir eğitim finansmanı sistemi yaşama geçirilmiştir. Buna göre, merkezi
yönetim, önceden oluşturulmuş ve öğrenci sayısına dayanan bir formüle göre
belirlenen blok ödeneği, ülkede bulunan yaklaşık 2,500 yerel yönetime aktarır. Formül,
dezavantajlı durumdaki öğrenciler için farklı ağırlıklar da içermektedir. Yerel yönetimler,
ödeneklerin nasıl yönetileceği konusunda oldukça özerktir. Kendi gelirlerinden
de eklemeler yaparak, ödeneği okullara dağıtırlar. Polonya’da öğretmenler yerel
yönetimler ya da okullar tarafından istihdam edilse de, öğretmenlerin kariyer
basamaklarına ve maaşlarına ilişkin düzenlemeler merkezi yönetim tarafından
yapılmaktadır.
Polonya’da merkezi yönetim tarafından sağlanan ödeneğin yerel yönetimler arasında
nasıl dağılacağını belirleyen formül, yıllar içinde sürekli gelişmektedir. Bu formülde
ana belirleyici öğrenci sayısıdır. Diğer bir deyişle, her yerel yönetimin öğrenci sayısı
ölçüsünde ödenek alması için her öğrencinin katsayısı “1” olarak belirlenmiştir.
Ancak öğrenciler özelliklerine göre ek katsayılar alabilmektedir. Örneğin, kırsal
kesimdeki bir öğrenci için 0,35, küçük bir şehirdeki öğrenci için 0,2, yoksulluğun
yoğun olduğu yerel yönetimlerdeki çocuklar için 0,05 düzeyinde ek katsayılar
bulunmaktadır. Benzer biçimde, özel gereksinimli öğrenciler, çocukların okullara
uzaklığı, azınlık gruplarına mensup öğrenciler için de farklılaşan katsayılar vardır.
Ayrıca ödenekler, yerel yönetimler bünyesinde görev yapan öğretmenlerin kıdemlerine
göre de uyarlanmaktadır. Bunun nedeni, öğretmenlerin kıdem ve ücretlerine ilişkin
düzenlemelerin merkezi yönetim tarafından yapılmasıdır.27 Formüle dayalı ödenek
dağıtımı, yerelleşme politikalarını olası kılan etmenlerden biri olmuştur. Formüller
sayesinde, merkezi yönetimin tüm yerel yönetimlere eşit ve adil bir biçimde davranması
güvence altına alınmıştır.
Özetle, hem Batı hem Doğu Avrupa’da eğitim finansmanında yerelleşme ve okul
düzeyine yetki devri politikaları oldukça yaygındır. Türkiye’nin okullara kamu
kaynaklarının kullanımında hiçbir söz hakkı tanımayan sıradışı durumuna, 2011 verileri
de işaret etmektedir (Şekil 5).
GRAFIK 4: SEÇILI ÜLKELERDE MALI YÖNETIM / KAYNAKLARIN KULLANIMINDA OKULLAR TARAFINDAN VE DIĞER
YÖNETIM DÜZEYLERINDE ALINAN KARARLARIN ORANLARI
Okul

Yerel yönetimler

Bölgesel ya da altbölgesel yönetimler

Merkezi yönetim

% 100

Okul
Kaynak: OECD, 2012.

% 0,0
Türkiye

% 16,7
İspanya

% 32,4

% 41,7
İskoçya

Bölgesel ya da altbölgesel yönetimler

OECD Ortalaması

% 0,0
Almanya

% 29,2
İtalya

% 41,7
İsveç

% 50,0

% 41,7
Polonya

Yerel yönetimler

İrlanda

% 75,0
İngiltere

% 35,4
Çek Cumhuriyeti

%0

Hollanda % 100,0

% 50

Merkezi yönetim

26 Herbst, 2008.
27 Levacic, 2011.
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Eğitim finansman›nda yerelleme, etkinlik, eitlik ve
hesapverebilirlik ilkeleri ››ğ›nda değerlendirilmektedir.
Yap›lan değerlendirmeler, dikkatle kurguland›klar›nda
yerelleme politikalar›n›n etkinlik, eitlik ve
hesapverebilirlik aç›s›ndan olumlu sonuçlar› olabileceğine
iaret etmektedir.
Etkinlik (verimlilik) açısından değerlendirildiğinde, yerelleşme politikalarının
sonuçlarıyla ilgili kesin sonuçlara ulaşmak olası değildir. Eğitim sisteminden sadece
nicelik değil, nitelik açısından da sonuçlar bekleniyor olması, böyle bir değerlendirme
yapmayı güçleştirmektedir. Ancak Polonya’da 1990’ların sonunda gerçekleştirilen
eğitim reformlarının öğrenme çıktılarında ilerlemeye yol açmış olması, her ne kadar
gerçekleştirilen reform sadece finansman alanındaki reformla kısıtlanamayacak olsa
bile, etkinlik açısından olumlu olarak değerlendirilmektedir.28 Ayrıca Filipinler’de de
yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen yapım ve onarım çalışmalarının daha ucuz
ve daha hızlı biçimde gerçekleştiği bulgulanmıştır.29 Teorik olarak da, özellikle personel
dışı cari harcamalar alanında, yerel yönetimlerin ve okulların gündelik gereksinimleri
daha iyi değerlendirerek daha etkin harcama yapması anlamlıdır.
Eşitlik açısından değerlendirildiğinde, tüm yerelleşme politikalarında olduğu gibi,
eğitimin finansmanında yerelleşmenin de eşitsizlik üretme riski bulunmaktadır.
Yerel yönetimlerin ve okulların gelir yaratma işlevine vurgu yapan yerelleşme
reformlarında bu olasılık daha da güçlü bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Ödenek
dağılımını sağlayan formüllerde dezavantajlı durumdaki öğrenciler için daha fazla
ödenek sağlayan katsayılar, bu eşitsizliğin giderilmesi için çok önemlidir. Dezavantajlı
öğrencilerin tanımlanması ve onların diğer öğrencilerle aynı fırsatlara sahip olmalarını
destekleyecek masrafların hesaplanarak formüle katılması, yerelleşme reformlarının
en önemli başarı etmenlerinden birini oluşturmaktadır.
Hesapverebilirlik ve katılım açısından, bölgesel yönetimlere ya da il yönetimlerine yetki
devrinin sınırlı gelişme sağladığı görülmektedir.30 Okullara uzak yönetim birimlerine
yetki devredilen durumlarda, okullar ve yurttaşlar bu birimleri eylemlerinden dolayı
sorumlu tutamamakta, yerelleşme politikalarının en önemli olası kazanımlarından biri
gerçekleşememektedir. Yerel yönetimlere ya da okul düzeyine yetki devri, daha katılımcı
ve dinamik bir yönetim sağlayabilmektedir.

28 Levacic, 2011.
29 Behrman ve ark., 2002.
30 Tachovsky, 2009.
31 Levacic ve Downes, 2004.
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Hesapverebilirlik için en önemli gereksinimlerden biri saydamlıktır. Eğitim finansmanı
sisteminin olabildiğince saydam olabilmesi için, yönetim düzeyleri arasındaki
görev dağılımının açık olması ve ödenek dağıtım formülünün olabildiğince basit
olması gerekmektedir. Her durumda, okul yöneticilerinin finansman sistemiyle ilgili
bilgilendirilmesi ve eğitilmesi önemli bir önkoşuldur. Güçlü bir denetim için diğer başarı
etmenleri, eğitim sistemine ve okullara ilişkin güncel verilere sürekli ulaşılmasını
sağlayan bir veri toplama sisteminin varlığı, okullarda gereksinim belirleme ve mal ve
hizmetlerin alımı için iki ayrı komisyon oluşturulması ve okulların nakit parayla karşı
karşıya gelmesinin olabildiğince engellenmesi olarak bulgulanmıştır.31

POLİTİKA ANALİZİ VE ÖNERİLER

İYİLEŞTİRME VE MODEL
ÖNERİLERİ
Önceki bölümlerde, Türkiye’de ilköğretimde uygulanan il özel idareleri temelli mali
yönetim mekanizmasının, okulların ve öğrencilerin gereksinimlerinin karşılanmasında
yetersiz kaldığı vurgulanmıştı. Bugün Türkiye’de, ilköğretim okullarının personel
dışı cari giderleri için mevcut ödeneklerin yetersizliği ve il özel idareleri temelli
mali yönetim mekanizması, okullarda OAB’ler yoluyla gelir yaratılması yoluna
başvurulmasına, birliklerin asıl işlevlerini yitirmesine ve okullar arası eşitsizliklerin
derinleşmesine neden oluyor. Bu sorunların çözümü için, ilköğretimde yeni bir mali
yönetim mekanizmasına ve buna dönük model önerilerine gereksinim vardır.

Bu bölümde, mali yönetim mekanizmas›n›n reformu için
üç farkl› model önerisi sunulacakt›r. Bu model önerileri,
merkeze ald›klar› kurum düzeyinde farkl›lamaktad›r,
bu nedenle model önerileri, (1) ilçe temelli, (2) belediye
temelli ve (3) okul temelli ayr›t›r›lmaktad›r. Bu modeller
özetlendikten sonra, her modelde uygulanabilecek ödenek
türleri ve ödenek dağ›t›m›na ilikin model önerileri de
sunulmaktad›r. Bölümün sonunda, sunulan modellerin
güçlü yönleriyle ilgili bir tart›ma yer almaktad›r.
Model önerilerine geçmeden önce, bu bölümde önerilen mali yönetim
mekanizmalarının okulların personel dışı cari giderlerine odaklandıklarını belirtmek
gerekir. Bu çalışmada, öğretmenlerin il yönetimleri ya da okullar gibi merkezi
yönetimin dışında bir kurum tarafından istihdam edilmesinin olası etkilerine ilişkin
bir değerlendirme yapılmamıştır, bu nedenle öğretmen giderlerinin merkezi yönetim
tarafından gerçekleşmeye devam edeceği öngörülmektedir.
Aşağıda dikkat çekilen noktalar, Türkiye’de ilköğretim kurumlarının mali yönetimini
iyileştirmeyi amaçlayan tüm modeller için önemlidir.
• Mali yönetim mekanizması, okulların, çocuklara sundukları eğitim hizmetlerini
geliştirebilecek ve çeşitlendirebilecek güçlü kurumlar haline gelmelerine katkıda
bulunmalıdır. Bu kurumlar, ellerinde bulunan kaynaklarla gereksinimlerini
giderebilmeli, ayrıca (özellikle dezavantajlı durumda bulunan) farklı koşullara
sahip çocuklar için eğitim hizmetlerini çeşitlendirebilmelidir. Örneğin okullar,
sosyal ve kültürel etkinlikleri daha kolay düzenleyebilecek konuma getirilmelidir.
• Okulların kararlarının ve harcadıkları kamu kaynaklarının denetiminin
kolaylaşması, okulun içinde bulunduğu çevreye hesapverebilir kılınması gerekir.
• Mevcut merkeziyetçi yapı kırılmalı, okul idaresi iletişim kurmakta
zorlanmayacağı yakınlıkta bulunan ve okullar arasında eşgüdümü sağlama
görevini üstlenen idarelerle işbirliği içinde olmalıdır.
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• Okulların farklı gereksinimlere sahip çocuklar için uygulayabileceği politika
ve program seçenekleri, merkez teşkilat ya da yerel temsilcilikleri tarafından
oluşturulmalıdır. Okullar bu politika ve programları en iyi biçimde uygulamak
üzere desteklenmelidir.
Bu ilkeler göz önünde bulundurularak, bölümün ilerleyen sayfalarında üç farklı model
önerisi sunulmaktadır.

MODEL ÖNERİSİ A:
İLÇE TEMELLİ MALİ YÖNETİM MEKANİZMASI
İlçe temelli mekanizmada, öğretmen dışındaki personel harcamaları ve cari
harcamalar için ödeneklerin MEB tarafından ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesinde
oluşturulan komisyonlara aktarılması ve harcamalara bu komisyonlar tarafından karar
verilmesi önerilmektedir. Bu modelde öğretmen giderleri, mevcut durumda olduğu gibi
merkezi yönetim tarafından yönetilmekte, sermaye harcamalarının yönetimi ise il milli
eğitim müdürlüklerine ve/veya il özel idarelerine bırakılmaktadır.
Bu model, Türkiye’de ilçe ölçeğinin okullara yakın bir birim olduğunu, okullarla
ilçe yönetimleri arasında sürekli bir iletişimin mümkün olduğunu ve okulların
gereksinimlerinin ilçeler tarafından sürekli olarak izlenebileceğini ve sağlanabileceğini
varsaymaktadır. İlçe temelli model, okullar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve
kaynakların etkin kullanımı için bazı kaynakların (örneğin laboratuvarlar, spor salonları)
ortak kullanımının da önünü açabilir. Okulların yakıt gibi ortak giderleri bir defada ilçe
ŞEKIL 5: MODEL ÖNERISI A: İLÇE TEMELLI MALI YÖNETIM MEKANIZMASI

MALİYE BAKANLIĞI

MEB / DPT

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

Personel
harcamaları

Cari harcamalar: Eğitim-öğretim

Paranın harcanması

Cari
transferler

Yapım

Büyük onarım

Yardımlar / Burslar

Barınma

Yemek

Taşıma

Cari harcamalar: Operasyonel

Paranın nakdi olarak gönderilmesi
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İletişim

Yakıt / Su / Elektrik

Temizlik

Küçük bakım-onarım

Ek eğitim etkinlikleri
Dersdışı etkinlikler

Ders araç-gereçleri
(demirbaş)

Ders araç-gereçleri
(tebeşir, kağıt,
ders kitapları...)

Mesleki gelişim

Hizmetliler / Memurlar

Öğretmenler

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE OLUŞTURULMUŞ KOMİSYON

Sermaye
harcamaları
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düzeyinde oluşturulan komisyonun kararıyla karşılanacağından, bu model kaynak
kullanımını daha etkin kılabilir.
Bu modelde, komisyonun ilçe yöneticileri, okul yöneticileri ve velilerin katılımıyla
oluşan, eğitim sistemindeki paydaşların temsilini sağlayan bir yapı olması
planlanmaktadır. Komisyon, blok olarak gönderilen ödeneğin hangi kalemlere
ayrılacağını saptayabilecek, böylelikle eğitim hizmetlerinin farklı çocukların
gereksinimlerine göre uyarlanabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, karar verici birimin
içinde bulunduğu çevre nezdinde hesapverebilirliği artırılacak, ilçe halkının eğitimle
ilgili süreçlere daha yoğun katılımı sağlanacaktır.
Bu önerinin yaşama geçmesi durumunda, okullar il özel idarelerinin maddi katkısından
mahrum kalabilirler. Ancak, önceki sayfalarda bulguları özetlenen araştırmaya göre, il
özel idareleri katkılarını genellikle yatırım harcamaları için kullanmayı tercih etmektedir.32
Önerinin yaşama geçmesi, bu fiili durumun onaylanması anlamına gelecektir.

MODEL ÖNERİSİ B:
BELEDİYE TEMELLİ MALİ YÖNETİM MEKANİZMASI
Belediye temelli mali yönetim mekanizması önerisinde, sadece öğretmen giderleri
merkezi yönetim tarafından gerçekleştirilmekte, diğer tüm harcamalar için ödenekler
belediyelere gönderilmektedir. Bu ödeneklerden ne kadarının tahsisli olarak
gönderileceğine MEB tarafından karar verilebilir; örneğin, planlaması merkezden
gerçekleştirilen yatırım ödeneklerinin merkezden gönderilmesi düşünülebilir. Ancak

32 Köse ve Şaşmaz, 2015.

ŞEKIL 6: MODEL ÖNERISI B: BELEDIYE TEMELLI MALI YÖNETIM MEKANIZMASI

MALİYE BAKANLIĞI

MEB / DPT

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel
harcamaları

Cari harcamalar: Eğitim-öğretim

Cari harcamalar: Operasyonel

Paranın nakdi olarak gönderilmesi

Cari
transferler

Yapım

Büyük onarım

Yardımlar / Burslar

Barınma

Yemek

Taşıma

İletişim

Yakıt / Su / Elektrik

Temizlik

Küçük bakım-onarım

Ek eğitim etkinlikleri
Dersdışı etkinlikler

Ders araç-gereçleri
(demirbaş)

Ders araç-gereçleri
(tebeşir, kağıt,
ders kitapları...)

Mesleki gelişim

Hizmetliler / Memurlar

Öğretmenler

İL MERKEZİ VE İLÇE BELEDİYELERİ

Sermaye
harcamaları

Paranın harcanması
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cari giderler için sağlanan ödeneklerin blok olarak gönderilmesi, okullara yakın
durumdaki karar verici birimin ödenek kullanımını okulların gereksinimlerine göre
uyarlaması için önemlidir.
Belediyelerin okulların cari giderlerini sağlayacak ödenekleri yönetmesi, öğretimde
birlik ilkesine aykırılık biçiminde yorumlanmamalıdır. Bu durum, eğitim süresinin büyük
bölümünde okullarda aynı öğretim programının kullanılmasına ya da çocukların aynı
temel bilgi ve becerileri edinmelerine engel olmayacaktır. Ancak, seçilmişlerden oluşan
belediyelerin eğitim hizmetlerine bu biçimde katkı sunmaları, okulların koşullarını ciddi
ölçüde iyileştirebilir. Yurttaşların okulların fiziksel ve sağlık koşullarından belediyeleri
sorumlu tutması sağlandığı takdirde, belediyeler okulların koşullarının iyileştirilmesi
için kendi kaynaklarını da seferber edebilir.
Diğer yandan, belediyelerin şu ana kadar eğitim hizmetleriyle ilgili sınırlı sorumluluk
yüklenmiş olması, bu modelin başarı şansını düşürmektedir. Bu öneri gerçekleştiği
takdirde, okulların belediyelerle uyumlu bir biçimde çalışabilmesi için, bu ilişkinin
esaslarının yasal belgelerle ayrıntılı bir biçimde belirlenmesi gerekir.

MODEL ÖNERİSİ C:
OKUL TEMELLİ MALİ YÖNETİM MEKANİZMASI
Personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin okul idareleri tarafından
kullanılması da önemli bir seçenektir. Bu seçenek için elbette okulların ödenek
yönetebilecek kapasiteye sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesi ve bu kapasitenin
geliştirilmesi gerekir. Okullar bünyesinde oluşturulacak katılımcı kurulların ödenekleri
kullanması, okulların gereksinimlerinin en kolay ve doğru biçimde saptanmasını
sağlayabilir. Bu modelde, sermaye harcamaları için sağlanan ödeneklerin belediyeler ya
da il özel idareleri tarafından kullanılması sağlanabilir.
Türkiye’de 2010-2012 yılları arasında yürütülen Okul Gelişim Programı kapsamında,
ödenek alan okullarda, kamu kaynaklarından sağlanan gelirlerin harcanmasına ilişkin
kararlar okul yönetimleri tarafından katılımcı yöntemlerle alınmıştır. 32 milyon avroyu
aşkın bir tutarın, okullulaşma oranı düşük ilçelerdeki okullara bir defaya mahsus
ödenekler olarak dağıtıldığı ve bu ödeneklerin kullanımına katılımcı yöntemlerle karar
verilmesinin talep edildiği bu programdaki deneyimler çok önemlidir. Programın uygulama
sürecinden, okullarda katılımcı karar alma mekanizmalarının ne derece işlediğine ve
katılımcılığın geliştirilmesi için neler yapılabileceğine ilişkin dersler çıkarılabilir.33

33 Okul Gelişim Programı’nın
tasarımı, uygulaması ve
sonuçlarına ilişkin bir
değerlendirme raporu ERG
tarafından hazırlanmış ve
MEB ile Dünya Bankası’na
sunulmuştur.
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Üç model önerisinde de, özellikle personel d›› cari
harcamalar›n, okullara il özel idarelerinden ve il milli eğitim
müdürlüklerinden daha yak›nda olan birimler taraf›ndan
yap›lmas›n›n sağlanmas› amaçlanm›t›r. Böylelikle
okullar›n gereksinimlerinin çok daha h›zl› kar›lanabileceği
bir sistem öngörülmütür. Ancak bu sistemin etkili bir
biçimde çal›abilmesi için de, okul ile ödeneği kullanan birim
aras›nda, okulun talebinin nas›l değerlendirildiğini gösteren
mekanizmalar oluturulmal›d›r.
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ŞEKIL 7: MODEL ÖNERISI C: OKUL TEMELLI MALI YÖNETIM MEKANIZMASI

MALİYE BAKANLIĞI

MEB / DPT

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

BELEDİYELER

BELEDİYELER

Personel
harcamaları

Cari harcamalar: Eğitim-öğretim

Cari harcamalar: Operasyonel

Paranın nakdi olarak gönderilmesi

Cari
transferler

Yapım

Büyük onarım

Yardımlar / Burslar

Barınma

Yemek

Taşıma

İletişim

Yakıt / Su / Elektrik

Temizlik

Küçük bakım-onarım

Ek eğitim etkinlikleri
Dersdışı etkinlikler

Ders araç-gereçleri
(demirbaş)

Ders araç-gereçleri
(tebeşir, kağıt,
ders kitapları...)

Mesleki gelişim

Hizmetliler / Memurlar

Öğretmenler

OKULLAR

Sermaye
harcamaları

Paranın harcanması

Model önerilerinin başarısını belirleyecek bir başka etmen, denetimin kurum içinde
nasıl gerçekleştirileceğidir. Modellerde, katılımcı komisyonlar/kurullar oluşturularak ya
da karar alma yetkisi seçilmiş belediye yönetimlerine devredilerek hesapverebilirliğin
güçlendirilmesi sağlandıysa da, MEB içinde ödeneklerin nasıl kullanıldığının
denetlenmesi de önemlidir. Bu denetimin gerçekleşebilmesi için, il milli eğitim
müdürlüklerinin denetim birimleri olarak güçlendirilmesi ve nesnel denetim esaslarına
mevzuatta yer verilmesi gerekir.

ÖDENEK TÜRLERİ VE GÖNDERİLME BİÇİMLERİNE
İLİŞKİN ÖNERİ
Hangi model uygulanırsa uygulansın, en önemli kararlardan biri, ödeneklerin karar
verici birimlere nasıl dağıtılacağıdır. Türkiye’deki okulların gereksinimleri ve dünyadaki
örnekler dikkate alınarak, (cari harcamalar için) üç ödenek türünün oluşturulması ve
karar verici birimlere ödeneklerin üç yolla dağıtılması önerilmektedir:
Olağan ödenekler: Bu ödenekler, okulların zorunlu giderleri için dağıtılacaktır.
Ödeneklerin okullara öğrenci sayısı, iklim katsayısı ve öğrencilerin dezavantajlılığına
göre dağıtılması esas olmalıdır. Bu ödeneğin eşitlikçi dağılımı için “dezavantajlılık”
tanımının doğru biçimde yapılması gerekir. Türkiye’de sosyoekonomik dezavantajlılığın
göstergesi olarak kullanılabilecek ve halihazırda sistemde bulunan tek gösterge
öğretmenlerin meslekte ilerlemeleri için kullanılan “hizmet puanları”dır. Öğretmenlerin
sosyoekonomik olarak daha dezavantajlı bölgelerde çalıştıklarında daha yüksek
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puanlar kazanmasına benzer biçimde, bu bölgeler için karar verici birimlere öğrenci
başına daha fazla ödenek gönderilebilir. Ayrıca, okul içinde okuyan özel gereksinimli
öğrenciler için de daha yüksek miktarda ödenek gönderilmelidir.
Program temelli ödenekler: Bu ödenek türü, özellikle dezavantajlı durumdaki
çocuklara dönük programlar için gönderilir. Merkezi teşkilat tarafından Yetiştirici
Sınıflar Öğretim Programı veya benzer bir telafi programı, “okul yemeği programı”,
“anasınıfı programı” gibi programlar tasarlanacak; okullar merkezi teşkilat tarafından
belirlenen ölçütleri karşıladıklarında bu programlara başvurabilecek ve ödenekleri
alarak, bu programların amaçları için kullanabilecektir. Bu tür ödenekler, okulların
farklı gereksinimlere sahip çocuklar için hizmetlerini çeşitlendirebilme kapasitesini
artıracak, ayrıca merkezi teşkilata özel müdahaleler uygulama ve böylelikle sistemi
daha iyi yönlendirebilme şansı verecektir. Her program, merkezi teşkilat tarafından ayrı
ayrı değerlendirilebilir ve değerlendirmeler ışığında sürekli olarak geliştirilebilir.
Proje temelli ödenekler: Esasları MEB tarafından belirlenen programlara ek olarak,
okullarda proje geliştirme, uygulama ve girişimcilik kapasitelerinin geliştirilmesi için
proje temelli ödenekler oluşturulmalıdır. Buna göre, merkez teşkilat desteklemek
istediği politika alanlarında farklı ödenekler oluşturmalı ve bunları nesnel ölçütler
doğrultusunda okullar arasında paylaştırmalıdır. Okulların öngörülemeyebilecek
gereksinimleri ve fikirleri olabileceği düşünülerek, başvuru alanları olabildiğince
geniş tutulmalı, hatta ödeneğin bir bölümü için alan kısıtlaması getirilmemesi
düşünülmelidir.
ŞEKIL 8: ÖNERILEN ÖDENEK TÜRLERI VE DAĞITIM BIÇIMLERI

ÖDENEK TÜRLERİ

OLAĞAN ÖDENEKLER

PROGRAM TEMELLI ÖDENEKLER

PROJE TEMELLI ÖDENEKLER

Okullara öğrenci sayısı,
iklim katsayısı ve hizmet
puanına (dezavantajlılığın
bir göstergesi olarak)
dayanan bir formüle göre
dağıtılacak.

Okullarda yürütülmesi gereken
ve merkezi teşkilat tarafından
tasarlanmış programların
ödenekleri. Bu programlar,
her okulda uygulanmayacak,
merkezi teşkilatın
belirlediği kriterlere göre
uygulama okulları (okulların
başvurusuyla) belirlenecek.
Her programın ödeneğinin
okullara dağıtılması için farklı
formüller uygulanabilecek.

Bakanlık, desteklemek
istediği alanlarda
proje başvuru alanları
oluşturacak. Okullar,
projeler hazırlayarak bu
alanlara başvuracak.
Projenin uygulanması için
gerekli ödenek Bakanlık
tarafından sağlanacak.

Okullar, bu ödenekleri
zorunlu giderleri için
kullanacak.
Bu ödeneklerin bir kısmı
ortak kullanım için
ilçelerde oluşturulan
katılımcı komisyonlara
aktarılabilecek.

Programlar, Bakanlık’ın
eğitim sistemini yönlendirme
kapasitesini artıracak.
Örnek: YSÖP, Okul Yemeği
Programı, Anasınıfı Programı
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Örnek: Özellikle
Kız Çocuklarının
Okullulaşmasının
Artırılması Hibe
Programı’ndan yararlanan
projeler.
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Ödenek türleri açısından bu tür bir kurgu, ilköğretim sistemine birçok açıdan katkı
sağlayabilir.

Öncelikle, hem olağan ödeneklerde hem de program temelli
ödeneklerde, dezavantajl› durumdaki öğrencilere öncelik
verileceğinden, dezavantajl› bölgelerde OAB’nin yaratt›ğ›
gelirlere bağ›ml›l›k azalacak, bu da orta-uzun vadede
okullar aras›ndaki eitsizliklerin giderilmesine katk›
sağlayacakt›r.
Ayrıca, bu raporda önerilen sistemler, OAB’ler yoluyla gelir yaratma etkinliklerini
tamamen ortadan kaldırmaz, bunu gerçekleştirebilecek durumda olan ailelerin eğitim
sistemine katkılarını devam ettirir.
Diğer yandan, tüm politika önerileri aynı anda hem okulların gereksinimlerinin daha
hızlı karşılanmasını hem de merkezi teşkilatın sistemi yönlendirme kapasitesinin
artmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Özellikle ödeneklerin “olağan-program temelliproje temelli” olarak ayrılması, TEGM’in yeniden yapılandırma çalışmalarından
sonraki yapısıyla uyumludur. Bu genel müdürlük bünyesindeki Eğitim Politikaları
Grup Başkanlığı, olağan ödeneklerden sorumluyken, program temelli ödenekler diğer
grup başkanlıkları tarafından yönetilebilir. Projeler Grup Başkanlığı ise proje temelli
ödeneklerin izlenmesinden sorumlu tutulabilir. İzleme-Değerlendirme Grup Başkanlığı
ise, programların ve projelerin izleme-değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirerek
diğer başkanlıklara sürekli olarak gelişim gerekli veriler sunar.
Bu bölümde sunulan öneriler, MEB tarafından halihazırda sürdürülen diğer
değişikliklerle de uyumlu biçimde sürdürülebilir. İKS aracılığıyla sağlanan veriler
kullanılarak, belirli bir standart düzeyin altında kalan okullar için bir program
oluşturulabilir ve bu okullara program temelli ödenekler sağlanabilir; böylelikle bu
okulların kısa süre içinde standartları yakalamaları yönünde bir adım atılmış olur.
Benzer biçimde, okulların gelir-giderlerini kayıt altında tutmayı amaçlayan TEFBİS
projesi de, bu bölümde sunulan modellerle uyumlu bir biçimde çalışacaktır. TEFBİS ile
oluşturulan elektronik altyapı, okulların (ya da diğer karar verici birimlerin) gelirlerinin
ve giderlerinin kayıt altında tutulmasını ve merkezi yönetim tarafından ayrıntılı biçimde
izlenmesini sağlayacaktır.
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SONUÇ
Eğitim için ayrılan mali kaynakların eşitlikçi ve kaliteli hizmetler için yeterli olması
ve bu ilkeler gözetilerek dağıtılması, eğitim hakkının bir gereğidir. Eşitlikçi eğitim,
temel bilgi ve becerilerin tüm çocuklara kazandırılması ve eğitim yoluyla eşit fırsatlara
erişim sağlanabilmesi için, çeşitli açılardan dezavantajlı durumdaki çocuklar için daha
fazla mali kaynak ayrılmasını gerektirir. Kaliteli eğitim ise, çocuğa eğitim hizmetini
sağlayan okulun bir kurum olarak güçlendirilmesini gerektirir. Okul, çocuğun temel
gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde mali kaynaklara sahip olmalı ve bunları
uygun biçimde kullanabilmelidir. Ayrıca okul, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile
öğrenme-öğretme süreçlerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler düzenleyebilmelidir.
Türkiye, ilköğretim kurumlarının mali yönetim sistemini bu ilkeler doğrultusunda
reforma tabi tutmalıdır. Okulların gereksinimlerinin sağlanabilmesi ve kaliteli eğitim
için, girdilerin okula uzak birimler olarak tanımlanabilecek il özel idareleri tarafından
sağlanması uygulamasından vazgeçilmeli, okullara daha yakın birimler olarak
belediyelerin, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonların ya da
bizzat okulların harcama birimi olarak ödenek kullanabilmesi sağlanmalıdır. Bu
raporda, harcama birimi temel alınarak üç farklı model önerisi sunulmuştur. Ayrıca,
raporda önerilen ödenek türleri ve ödenek dağıtım yöntemleri, hem dezavantajlı
öğrencilerin bulunduğu okullara daha fazla kaynak ayrılmasını sağlayacak hem de
okulların proje oluşturma ve uygulama kapasitelerini geliştirecektir. Mali yönetim
mekanizmasında önerilen reform, Eylül 2011’de başlayan eğitim yönetişiminde yeniden
yapılanma çalışmalarını da destekleyecek ve merkezi yönetim düzeyinde, MEB’in çok
sayıda okuldan oluşan sistemi yönlendirme ve izleme-değerlendirme kapasitesini
artıracaktır.
Özellikle cari harcamalar için okul odaklı bir mali yönetim anlayışı, Avrupa ülkelerinde
de 1970’lerden bu yana giderek yaygınlaşan bir uygulama olmuştur. 1990’lardan
itibaren bu durum, Doğu Avrupa ülkelerinde de gözlemlenmektedir. Türkiye’nin
bu anlayıştan uzak kalmasının olumsuz sonuçları ve uluslararası örnekler dikkate
alınarak, ilköğretim kurumlarında mali yönetim mekanizmasını geliştirecek önlemler
alınmalıdır. Bu önlemler, eğitimin kalitesini geliştirme çabalarını destekleyecek,
okullar arasındaki eşitsizliği azaltacak ve eğitim hakkının gerçekleşmesine katkıda
bulunacak reform adımları olacaktır.
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