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Yüzyıllar boyunca yalnız belirli sınıflar için bir hak olarak düşünülen egitim" ve
öAretim, yüzyılımızda artık toplumun her bireyine saglanan bir imkan olma yolun-
dadır. Hümanizma ile başlayan bu konudaki düşünce deAişiminin, Fransız Ihtilali ile
birlikte ortaya çıkan eşitlik, kardeşlik, özgürlük fikirleriyle çeşitli Avrupa
ülkelerinde kabul görmey~ başladıgı ve o günden bugüne giderek arttıgı'
gözlenmektedir. Ancak ilkögretimin yaygınlaşması, daha çok 20. yy.da gerçekleşen
bir olaydır. HalA dünyanın bir çokyerinde ilkögretimden yararlanamayanlar vardır.
Geçen yüzyılın ilk üç çeyreginde; Avrupa ülkelerinın pek çogunda çocukların ekse-'
riyeti ~lkögretimden yararlanamamaktaydı. Bu konsdaki ilk teşebbüsü
geıçekleştirenler Danimarka, Hollanda, Norveç ve R~ya gibi ülkelerdir. Bu ülkeler;
ilkögretim düzeyinde okullaşmayı birer amaç olarak benimsemişle.rdir. Benzer bir
durumAmerika'da da görülmekteydi. .

Herkes için egitim fikrini modelolarak benimseyen Fransa, ihtilal döneminde
hazırlanan 1791'deki i. Anayasasında, tüm yurttaşların parasızoİarak yararlanabile-
eegi, herkes için gerekli bir egitim fikrini gündeme getirmiştir. İngiltere'de 1870'de
çıkarılan yasa; genelleşmenin yayılmasının başlayıeısı obnuş, aneak aynı dönemlerde
Rusya'da da başlaytn hareket pek etkili olmamıştır. Japonya'~ ise 1872'de çıkarılan
temel egitim yasası, "gelecekte; okur-yazar olmayanailesi kalmayan bir topluluk ve
okur-yazar olamyan ferdi kalmamış bir aileyi" hedeflemiştir (Garrido, 1986).

Türkiye'de ilkögretimi halka yaymak konusundaki ilk adım, 1824'de II. Mahmut
tarafından yayınlanan bir Layiha ile atılmıştır. Bu Layilıa, daha çok Istanbul'daki erkek
çocuklarının Sıbyan okullarına gönderilmesi ile ilgilidir. Daha sonra yayınlaıian çeşitli
reform belgelerinde ilköAretimin yaygınlaşttılmasına ilişkin bölümler yer almışsa da,
egitimd;en yararlaomanın tüm vatandaşlar için devletin saglayacagı imkanlarla oluşması
gerekligi, kesin hüküm olarak ancak 1924 anayasasında yer a1mışbr (Akyüz, 1989).

Bugün Latin Amerika ülkelerinin çogunda, herkes için ilkögretim saglama ve
çocuklarıilkokulda tutıDa konusunda pek çok çaba vardır. Asya ülkelerinde İslamiyet
ve Budizm gibi dini hareketler, dini amaçlar için gerekli olan ilköAretimi saglama
yolunda çalışmalar yapmışlardır. Ancak onların bu çabaları sonYn~ çtiı,toplumun bir
kısmı okur-yazarlık ve kültürle tanışmış bulunmaktadır (Ganido, 1986).

(*) Mannara üniversitesi Aı-türlc Biitim Fakültesi Biitim Yüksekokulu Ölretim üyesi.
(**) Mannara üniversitesi Atatürlc Biitim Fakültesi Biitim Yüksekokulu Araştınna Görevlisi.
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"Özellikle II. Dünya savaşından ve UNESCO'nun kuruluşundan beri hükümetler
eAitimsel politikalarını, e~itimin bir insan hakkı olması prensibine dayadırma
egilimindedirler" (Cowen, 19in). Uluslararası EAitim Konferansına sunulan ulusal ra-
porlarda bu konu ile ilgili olarak kullanılan terimler çeşitlilik göstermektedir. Bazen.
'eAitim hakkı' terimi, bazen 'eAitirnde demokiatikleşme' terimi kullanılmaktadır. Hangi
terim kullanılırsa kullanılsın, bütün hükümetlerin raporlarında vatandaşlarının egitim
hakları ve bunun resmi okullaşma ile yapılması p-eosibi hakitndir (Cowen, 1981)..

Bir çok ülkede, 'egitim hakkı'nın gerçekleştirilmesi konusunda degişik öncelikler
söz konusudur. EAitimin herkese ulaştırılması konusunda ilköAretimin
yaygınlaştırılmasının en önde geldiAi görülür. Ülkeler, bunu kendi ~zellik ve ih-
tiyaçlarına göre deAişik uygulamalarla gerçekleştirmektedir. Bu da; ilkögretiriıi veren
okulların ülkenin her yerine yaygınlaştırılması, zorunlu parasız olmasının yanında,
çocukların okul sistemi,ne daha eıxen alınmaları ve sistem içinde daha uzun süre kalma-
larının saglanması vb. yo~la gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır (Cowen, 1981).

Devlet ve tlköAretim . .

Tüm yurttaşların temel ilkögretimden yararlanmaları gerekliligi fikri, beraberinde bu.egıtimi sa~lama işinde devletlerin sorumlulugunu da gündeme getirmiştir. Devletlerin,
.
.

vatandaşlarına eAitim saAlama çabalan~ 20 yy. da, özellikle ilköAretim alanında gide-
rek yogunlaştıAı gözlenmektedir. Özellikle te~el vatandaş olma egitiminin verilme
aşaması, çeşitli ülkelerde degişik ögretim kademelerinden yurttaşların yararlanmaları..
sınıfsal yapiya baAlı olarak çeşitlilik gösterdiAi halde, vatandaş blma bilincinin tüm
yurttaşlara kazandırılmasındaki en önemlİ basamak olan ilkögretimin tüm halk kitleleri-
ne yaygın bir şekilde saAlanması ve herkesin' bu imkandan yararlanması için yasal
önlemlerinalınmasıoldukçayaygındır. i

"

. Devletin ilkögretimden sorumlu olması, zorunlu ö~retim fikri ile birlikte
görülmektedir. llköAretimden devletin sorumlu olması ilebirlikte konu bir çok ülkede
anayasa! bir özellik' kazanmıştır. Gerçekten de, bir çok anayasa ve temel yasada.
ilkögretiminkendisiveya temelegitimaz çok yer alınakta<Jır.

.

1970'lerde, Afrika'~ın gelişmekte olan ülkelerinde devlet, ilkögretimdeki finansmanı .
ve harcamaları üstleıuriesine ilişkin pek çok ym düzenleme ve çaba saitetmiştir. Bu ko-
nuda dikkati çeken örneklerden; ANGOLA'da anayasa. çocukların eAitilmesinin devletin
görevi ve hakkı olduAunu savunur. 1975'de egitim her düzeyde millileştirilmiştir. MO-
ZAMBIK 1975'deki ba~ımsız1ıktan sonra, bütün okullar ulusallaştınlmış, ancak yerel
nüfus için ilkokullar Mla kilise misyonerleri tarafından yönetilmektedir. BOSTW A-
NA'da devlet ve kilise okulları vardır..

Asya ülkelerinde devletin sorumlulu~u giderek artmakta birlikte, bu çalışmalar tüm
vatandaşlar için zorunlu egitimi gerçekleştirecekduruma gelmemiştir. Bu bölgede:
BANGLADEŞ ve !RANda ilkögretimzorunlude~ildir.1ranbu zorunluluAugerekli de '

görmemektedir. NEP AL'de ilkö~retimin süresi yakın bir geçmiş~ 5 yıla çıkarılmıştır.
Her ne kadar bu egitim parasız ve heıXese açıksa da, z<JUntudegildir. PAKİSTAN'da ilk-
ögretim zorunlu olmamakta birlikte, yaş grubunun % 50'si 5 yıl süreli bu okullara gide-
bilmektedir. HİNDıSTAN, 1947'deki baAımsızlık hareketinden sonra, 14 yaşına kadar
evrensel zorunlu egitimi kabul etmiştir. TAYLAND'cin 6-12 yaşları arasında 6 yıllık
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ilköAre~m 1921'den beri zorunludur. Bugün dünyanın en yüksek okur-yazar OJWlına
sahip illkesi olanJAPONYA'da giderek daha az sada çocuk özel ilkokullara gitmekte ise
de (% 0,7), zorunlu ilkö~tim geçen yüzyılın sonunda (1886) kabul edilmiştir (Gaırido,
1986).

Güney Amerika illkelerinde iJkö~tlmi yaygınlaştınnak için pek çok çaba sarf edil-
miş olmaklabirlikte, tırOA yapılacakpek çokşey vaİ'dJr.Bir çok Latin Amerika ülkesinin
tarihi, e~itimi parasız ve zorunlu yapmaya çalışan örneklerle doludur. Bunlan temsil
eden en iyi örnek PARAGUAY'dır.1811'deki ba~ımsızlıktan bu yana; 1844, 1870,
1887 anayasalarmda ve 1909'daki zorunlu egitim yasasında, 1924 ile 1940 yasalarındaki
degişikliklerden sonra en son 1967 anayasasında 7-14 yaş arasında en az 6 yıllık bir
egitimi zorunlu kılmışbr (Garrido, 1986).

Hemen tüm Avrupa illekleri genel bir ilkögretime sahiptirler. Eger ilkö~timi geniş
anlamı ile ele alırsak, orta ögretimin birinci basamagını.da kavrayan temel egitimi Ml~
yaygınlaşbramayan ve genelleştiremeyen bazı Avrupa'ülkeleri bulunmaktadır. Genel-
likle parasız devlet okulları olan ilkokullar, bazı ülkelerde özel kişi ve kurumlar
tarafından da açılinaktadır (Ganido, 1986).

.

Avustralya ve Yeni Zelanda'da da benZeri bir durum vardır. Bu ülkelerde devlet okul-
lannın yanı sıra kilise 01rullan ve özel kişi ve kuru1uşlartafafından açılan okullar vardır.

Arap ülkelerinde; Katar ve Tunus'un dışında zorunlu egitim oldukça yaygındır.
Mısır, Ürdün, Fas vb. ülkelefde devlet okullarının yanısıra Kur'an okullab da vardır. Ce-
zayir ve Irak, eAitimi tamamen ulusal bir hale getiı1niş1erdir(Gahido, 1986).

Görüldügü gibi her ülkede, devlet-egitim ilişkisinin zorunlu egitimi gerçekleştirecek
şekilde olup olmaması, ülkenin yönetim felsefesi ve toplumsal gerçeAi ile yakında;ll ilgi-
lidir .

tlköAretime Başlama Yaşı ve Süresi
Garrido'nun "21.yy.'ın Eşiginde ıUıniVetim" adıriı verdigi kitabında; çeşitli ülkelerde

ilköAretimebaş1ama yaşı ile ilgili olarak vermiş olduAu bilgilerde, çocukların okula

başlama yaş1arının 5 ile 7 yaş arasında degiştigi görülmektedir. Uygulanan soru listesine
cevap veren 86 ülke içinde en çok tercih edilen başlama yaşının 6 oldugu (56 ülkede) dik-
kati çekmekte4ir. Bunu; 7 yaşta okula başlatmayı (21 ülke) ye sonra da 5 yaşta okula
başlatmayı (9 illke) tercih edenler takip etmektedir (Bk. Tablo 1).

TABLO 1. Çeşitli. Bölgelerde tlkölretime
BaşlamaYaşı

6
14
10
10
7

12
3

56

5

Afrika 2
Güney Amerika 1
Asya ve Okyanusya 3.
Arap Ülkeleri
Batı Avrupa ve Kuzey Amerika 3
Doıu Avrupa .

Toplam 9 .

Başlama Yaşları
Ülkeler

7 Toplamı

6 22
3 14
2 15
1 8
3 18
6 9

21'
.

86

. .
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Tablo 2: Çeşitli Bölgelerde İlkölretiml Bitlrme Yaşları

Bitirme Yaşı (JIkeler

10 11 12 13 14 15 toplamı

Afrika 3 11 4 4 1

Güney Amerika 2 7 3 1 1

Asya ve Okyanusya 6 5 2 1

Arap Ülkeleri 7 1.
. "BatıAvrupa..;~ Kuzey Amerika 2 6 J 3 1

Do~u Avrupa .3 1 2 3

Toplam 6 17 38 10 12 6

\.
Aynı yazara göre; ilkögt"etimin sona ermesi yaşı da, 10-15 arasında degişiklik

göstermektedir. 89 ülkeden 38'i 12 yaşı, 17'si 11 yaşı, 12'si 14 yaşı, 6 tanesi de 10-
, 15 yaşlarını benimsemektedirler(Bk. Tablo 2). -

Görüldültü gibi; okula başlama ve bitirme yaşlannda, ülkelerin tercihi en çok 6-
ve 12'dir. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da okula başlama yaşı olaralçdaha çok 6
tercih edilirken; Doltu Avrupa'nın çogunlugu, ıskandinav ülkeleri, Tanzanya, Mo-
zambik, Etopya,Zambiya vb. ülkelerde 7 yaşbaşlama yaşı olarak kabul edilmiştir.
Çin ve Endonezya'da gelenekselolarak 6 yaş kabul edilmişse de, 7 yaş da oldukça
yaygındır.

.

Avrupa ülke~ri arasında-5 yaşta okula başlatanlar ırlanda, ıngiltere ve Malta;
Asya ve Okyanusya'da Yeni Zelanda, Pakistan ve Sri Lanka'dır. Latin amerika
ülkeleri ve Karaibler'deyalnızca Babamalar'daok~ girişyaşı 5'dir (Garrido, 1986).

ılköltretimin sona ermesi ile ilgili geleneksel yaşsının 12'dir. 10-15 yaş arasında
degişen ilköltretlmintamamlanmasıyaşının 11 olm~ı 17 ülke tarafındantercih edil-
miştir. Bu; ilkokulun 5 yıl oldultu (Kolombia,Pransa, Madagaskıu'vb.) ülkelerle, il-
kokulun 6 yıloldugu, ama daha erken başlangıcı kabu.ledenleri (İngiltere, Galler ve
Yeni Zelanda) içine almaktadır(Garrido, 1986).

Ancak pek çok ülkede ilkögretim, 12 yaşından sonra sona ermektedir. -Bu da
üIJcelerinilköltretimiuzatmaegiliminde olduklannı doAnılamaktadır.ılkölretimi bi-
tirme yaşı çok geç olan (15) olan 6 ülke ise 8 yıllık ilkögretimi kabul etmişlerdir ve
okula başlama yaşı da 7'00 (Brezilya, Bulgaristan, Polonya). İsveç, ilkögretime eş
degerde olan 'birleştirilmiş okur için 16 yaşı bitirme yaşı olarak kabul etmiştir. Bir
dilter uç da, ilkögt"etiminçok erken bittiltiülkelerdir. Bunlar arasındaRusya, Ukray-
na, Almanya ve Avusturya sayılabilir. Asya'da ise Pakistan'dır. Ancak bu ülkelerde
ilkögretimin bitiş yaşı olarak k,abuledilen 10, gerçek olmaktan çok teoriktir, zira
ilkögt"etimitamamlayanlıinnçoltudahabüyük yaşlardadır(Garrido, 1986).
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6 7 8 9 Toplam

1Ö 7 3 22

10 1 2 14

7 1
'

2 '16

7 8

8 2 4 20

1 4 1 9

43 11 15 2 89
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ılköAretim ve Zorunlu Elitim Süreleri ..

ılköjp'etimi en genel an~da, orta ögretimin birinci basamagını da kapsayan
'temel egitim' olarak kabul edecek olursak, Avrupa ülkelerinde'bile tüm yurttaşlar
için saAlanmasında8baz.sOrunlarolduAugörülür. Örnegin, Portekiz'de ilt 4 yıldan
sonra devam etmeyenlerin OraQLyaklaşık % 11 iken, 1983'den beri zorunlu egitimin
6-15 yaş arasındaolduAunukabul eden Türkiye'de 12-14 yaşlarındaokula gidenlerin
oranı% SS'dir. '

Avrupa'da ilköjp'etiminsüresi ülkelere göre degişiklik göstermektedir; Öfnegin,
ısviçre'de 4, S, 6 yıllık olmak üze~ üç ayrı sürev~dır. Bunlardan en yaygın olanı 6
yıllık olandır. Aynı durumtüm Batı Avrupa için de söz konusudur.Belçika, Finlan-
diya, Lüksemburg, Malta ve ıngiltere'de 6 yıl; Fransa, Hollanda ve San Marino'da 5
yıldır. En az süre, bazı şehirlerinin dışında Almanya, Avusturya ve Portekiz'dedir. '

Ancak Portekiz'de bunutakip eden hazırlık dönemi de çok kere ilkögretim olarak'
kabul edilir. Danimarka'da 9 yıllık zorunlu egitimin ilk yedi yılı ilkögretimdir.
1rlanda, Türkiye ve ıspanya'da zorunlu egitim 8 yıldır. Ancak Türkiye örneginde 8,
yıllık zorunlu veya temel egitime karşılık ilkokullar 5 yıllıktır (Garrido; 1986).

.

1992'deki yeniyasal düenleme ile 5-15 olarak kabul edilen LOyıllık zorunlu egitim ,

yaşı çerçevesinde ilk 8 yıl ilköjp'etimolarak kabul ediJmektedir. ,

'

Dogu Avrupa ülkelerinde ilkögretim ile' orta ögretimin pek de farklılaşmadılı tek
,

bir genelokul benimsenmiştir.Rusya'da üç yıllık ilkokullar vardır. Bu ve egitim oto-
ritelerinin üadelerlne dayanarak. ilkögretjmin 7-10 yaşları arasında 3 yıl sürdügü kabul
edilebilir. Çogunlokla ilköAretim okulu olarak Macaristan'da kabul edilen genelokul 8
yıl sürer. Romanya, jlköjp'etimi zorunlu egitimin iUc4 yılı olarak kabul ederken, Po-

lonya 7-15 yaşları arasındaki g~nel okulu ilköjp'etim olarak kabul eder. Yugoslavya,
ilköııretimle temelegitimi aynı olarak kabul eder ve süresi 8 yıldır. A.B.D. ve Kanada,
6 ve 8 yıl süren ilk ve temel egitimi, yaklaşık LOyılsüren zorunlu egitimin ilkkısmı
olarakkabuleder (Ganido, 1986){Bk. Tablo 3 ve 4).

.

Tablo 3 : Çeşitli Bölgelerde ılkölretimin Süresi

YILLAR

3 4 5
2
1
6

1

2 3

Afrika

Güney Amerika

Asya ve Okyanusya

Arap ülkeleri

BahAvrupa ve Kuzey Amerika -
Dolu Avrupa 3

Toplam 3 2' 13
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Tablo 4: Çeşitli Bölgelerde Zorunlu Elitim ve ılkölretiıq Süreleri

Zonmlu Zonınlu elitim
~Iitim olan ülkeler

olmayan T~
ülkeler llkölretimle ıı~ölretimle

eıit süre farldı süre

Güney Amerika II 3 14

Asya ve Okyanusya 5 7 2 14

Arap Ülkeleri 2 2 4 8

Batı Avrupa ve Kuzey Amerika - 5 13 18

Doıu Avrupa 1 8 9

Mrika II 6 5 22

Toplam 18 32 35 SS

ılköiretim ProgramlarIDID ıçeril'i
Her ülkede e~itim programları, toplumunamaçladtgı insan modelini yetiştinnek

üzere kullandı~ıaraçlardır.Bu nedenleegitim programlarıile ulusal egitim için temel
alınanilkelerarasındabirilişkibulunmasıgerekir.

.

E~tim programları başlıca 3 ana temele dayandırılarak oluşturulur:
ı -Toplumsal temeller: Bu konu; tQplumun yaşam biçimi, sosyo,ekonomik ve

kültürel degerleri ile ilgilidir. ,

2 - Ekonomik temeller: T9plumun benimsemişoldugu ekonomik sisteme
dayanır. '.

3 - Psikolojik temeller: Bu da, konunundaha çok bireylerin ögrenme özellikleri
ve bunauygunögreıme.yöntemleriile ilgili~ kısmıdır.

Egitim programlarındayer alan derskonuları,konularıniçerigi ve bunlara ayrılan
süre, yetiştirilmek istenen insan tipinin oluşumu ve ögreQcinindaha sonraki prog-
ramlara hazırlanması yönünden önem taşımaktadır. Bu açıdan, dünya yüzündeki
çeşitli ülkelerde bölgelere dayalı olarak yapılacak bir karşılaştırmada; ilkölretinı
programları içinde Tablo 5'de de görüldügü gibi; anadil, matematik, fen, sosyal, din
veya ahlak, beden egitimi ve uygulama. şeklindeki 'derslere aynlan süredeki
farklılıklara ragmen, bunlarıntüm ülkelerin programlarındayer aldıgı, bUrlakarşılık
yabancı dil, politika gibi konularınise sadece bazı iilkelerinprogramlarındayer aldıgı
dikkatiçekmektedir.

ANADİL dersi. Dogu Avrupa ve Arap ülkelerindeen fazla agırlıklı oldugu halde,
Afrika ülkelerinde en az agırbga sahiptir. Yine en fazla Dogu Avrupa'da okutulan
MA1EMATİK de'rsİ.dünyanındi~erülkelerindebirbirineyakın orandadJ.r.FEN ders-
leri, Güney Amerika. Asya ve Okyanusya ülkelerinde dünyanın diger ülkelerinden
daha çok saat okutulmaktadır. SOSYAL konular ise en fazla GüneyAmerika
ülkelerindeyer almaktadır.DİN veya AHLAK derslerininen çok Arap ülkelerinin.en
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Tablo. 5: Dünyada Okutulan Ders Konuları ,ve

Her Derse Ayrılan Sürenin Yüzdesi

ıKL.GB in Yab-ıı:ı M-ı-ik Fen so8yol .Dinve Sanoı Beden PoIiıikaUygulama

dil di ıiıJIk BRt.

Afrika 25.5 12.5 18.0 8.5 9.0 4.5 6.0 7.0 2.0 1.0

Güney Amerika 24.0 0.2 19.5 13.0 13.0 2.5 8.0 8.0 0.2 9.5

Asya vc Okyanusya 27.5 6.5 18.5 12.0 .5.5 7.0 8.5 8.5 4.5

Arap Ülkeleri 31.0 ,6.0 17.0 8.5 5.5 12.5 8.0 7.0 0.3 3.0

Batı Avnıpa 26.5 6.0 18.5 8.0 8.0 6.5 12.0 8.5 4.5

DoAuAvnıpa 33.0 7.0 21.0 7.5 .5.0 10.0 9.0 0.3 6.0

Or\alama 28.0 6.5 19.0 9.5 U 5.5 8.5 8.0 0.5 .5

az ise Güney Amerika ülkelerinin programlannda yer aldı~ı dikkati çekmektedir.
SANAT dersleri ise Batı ve Do~u Avrupa ülkelerinde dünyanın di~er ülkelerinden
daha çok okutulmaktadır.BEDEN Eö1T1M1 dersininsüresiaçısındanilk sırayı Dogu
Avrupa ülkeleri alırken, bunu Batı Avrupa ve Asya ülkeleri izlemektedir. YABANCI
DİL ö~retiminde ilk sırayı Afrika. ülkeleri alırken, bu konuda Güney Amerika
ülkeleri sonnncusıradayer almaktadır.POLtTtKA konulan, Afrika, Güney Amerika,

.

Arap ve Dogu Avrupa ülkelerinin programında çok az oranda yer almaktadır.
. Buna göre; bu durum dünya ülkelerinin ilkögretim çagı çocuklarını politika

dışında tptmak istemeleri ya da bu ça~ı politik bilinçlenme için erken kabul etmele-
riyle açıklanabilir.

tlkölretimde Elitim Yönetimi .

Genelde e~itimin, özelde ise ilkögretimin yönetimi dünyanın çeşitli ülkelerinde
birbirinden farklı bir durum göstermektedir. Özellikle ilkögretim, nüfusun
ço~unlu~unuhedefledigi için organizasyonlailgili olarak yerel otoritelerinkatılımını .
da gerekli kılmaktadır. Bugün dünyada, egitim yönetimi açısından 3 farklı model
görmek mümkündür:Merkeziyetçi yönetim, yerinden yönetim ve her ikisiıUnbirlik-
te uygulandı~ılquma yönetim.

Merkeziyetçi Yönetim: Dünyanın önemli. bir bölümünde e~itim merkezden
yönetilir. Bu tarzdaki yönetim biçimini temel karakteristikleriile belirlemek oldukça
güçtür, zira merkezdeıı yönetilen bazı okullarda bile yerel yönetim uygUlamalarına
rastlanabilir.

Batı Avrupa'da: FRANSA, e~itimdemerlceziyetçili~iıiönemli bir modelidir. Bu,
yerel kuruluşlardan hiç destek almadıgı anlamına gelmez. Ancak Fransa'da.
ilkö~timle ilgili temel kararlar (program. ö~etmenlerin atanması) yöneticiler ve
Ulusal Egitim Bakanlıgı'nın müfettişierince belirlenir: Son zamanlarda bölgesel bi-
rimlere verilen önem de giderek artmaktadır.Benzer durum, farklı isimler ve farklı
ölçülerde di~er Batı Avrupa, özellikle de Akdeniz ülkelerinde görülmektedir.
İTALYA, 1970 yılında egitimi yönetimde ;ölgeselleştirmeyebaşlamışsa da,
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ilkögretim Halk Egitim B~ıgı ile Temel Egitim Genel Müdürlügü'ne baglıdır.
Yunanistan'da ilkögretim, UlusalEgitim ve Kültür Bakanlıgı tarafındanmerlceziola-
rak 15 bölgeye ayrılmıştır. Her birininbaşında bir genel müfettiş vardır. POR-
TEKtz'de egitimsel etkinlikler, bölgelerde ve belediyelerce merkezileş.mştir. Ancak
bu organizasyon tamamenEgitim Bakanlıgı'na ve Temel Egitim Genel Müdürıügüne

. baglıdır. İSPANYA'mn 1978 anayasası yeni oluşurnlara imkan vermekle birlikte,
ilkö~retim halA geniş ölçüde Egitim Bilim Bakanlıgı ve ona baglı Temel Egitim
Genel Müdürtügü tarafından organize edilir ve yönetilir (Garrido, 1986).
TÜRKıYE'de ise, sonzamanlarda bazı konularda valilikler ve İl Milli Egitim
Müdürlerine bırakılan bazı yetkilere ragmen, hAlA Milli Egitim Bakanlıgı ve
İlkögretim Genel Müdürtügü tüm yetkilere sahiptir. Daha önce okul öncesini de
içine alan bu genel müdürlük, okul öncesi ile ilgili görev ve sorumluluklarını çok
yakın zaD\andakurulan Okul Öncesi Egitim Genel MÜdürlügü'nedevretmek duru-
mwıdadır:

Dogu Avrupa ve Eski Sovyetler Birligi'nde egitimden devlet sorumludurve mer-
kezibirsistemşözkonusudur. . .

.

Arap ülkelerinde egitim, çogunlukla temelde merkezi bir yapı ile başlatılmıştır ve
çogu da halAbu yapıyı muhafazaetmektedir.1977'dekiArap Egitim Bakanları konfe-
ransında, yerinden yönetim veya en az bazı işlerin merlcez dışında yapılabilmesi
düşünülmüştür. Bazı ülkelerde bu karar dogroltusQnda degişiklikler olmuşsa da,
ilkögretimde halAmerkezi yönetimesastır.

Afrika kıtasında ulı.ıslarınçogu. az-çok merkezi bir ilkögretimi benimsemişlerdir.
Afrika ülkeleri arasındayalnız NUERY A'da yerindenyönetim sınıflamasınagirebile-
cek bir yönetim şekli söz konusudur.Buna bir ölçüde ZİMBA VE eklenebilir~ancak
buradada merkezi hükÜmetinkontrolündeolan ilkokullarçogunluktadır.,

Asya ülkeleri de, çogun1uk1amerkezdenYÖDe,tile"bir yapıya sahiptir.Ancak bazı
görevlerin yerleştirilmesine yönelik çabalar da vardır. BANGLADEŞ, KORE DE-
MOKRATİK HALK CUMHURİYETİ, tRAN İSLAM CUMHURİYETİ, NEP.t\L,
PAKİSTAN, SRİ LANKA gibi ülkelerde devlet okullarının .yanında yerel
yönetimlerin açmış oldugu çok sa~ıda okul da. vardır. Genellikle bir Egitim Ba-
kanlıgı ile ilkokuldan sorumlubir İlkö~tim Genel Müdürıogü vardır. Ancak bunun
dışındabölgesel, idarive diger müdürlüklerde vardır.

Güney Amerika ülkelerinde, yerinden yönetime geçme yolundaki tüm çabalara
ragmen; özellikle ilkögretimdemerkezibir yapı ~ilenmektedir. ARJANTıN'de yerel
yönetime geçme ile ilgili pek çok çalışmaya ragmen, ilkögretimjn yönetimi Egitim
Bakanlıgı'na aittir ve ulusal ilkögretim, genel müdürlügu tarafından ülkenin politi-
kasına göre yötıetilil'. MEJ{Sİ~, 1982'de yerinden'yönetime geçme çalışmalarına
başlamış olma!da birlikte, egitimden hAmHalk Egitim BaldınlıAJ,sorumludur.Diger
ülkelerdeki ilkögretim genel müdürlügüne karşılık, temel (ilk) egitim sekreterligi
vardır. VENEZUELLA'da egitiminişleyişi ve tüm egitim örgütlerininYÖDetiminden
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so.-uQ1lö olan Egitim Bakanlıgı'dır. Temel Egitim Genel Müdürlügü de bu bakanlıga
baglıdır. Ülke, 23 egitim bölgesine aynlmıştır. Bunlar, Egitim Bakanlıgının politikası

ve planları dogroıtusunda çalışırlar ve her birinde bir temel egitim bölümÜ vardır. Bu
yapıda hem bölgesel hem dealan~ ilgili danışmanlar vaı:mr. KOLOMBtA, ilkögretimi
,yönetınede 1976'dan beri kurmuş oldugu bir sistemi uygulamaya çalışmaktadır. Bir
yandan resmi temel egitim (ilk ve orta) ulusun zorunlu oldugu bir kamuhizmetidir,
planlama, yönetim, kontrol ve programlatın hazu-1anması Egitim Bakanlıgının sorum-
lulugun<ladır. Öte yandan da, bölgelerin egitim bölümlerininsekreterlikleri ve komiser-
likleri ilkokulların işleyişini ve ögretmenlerin atanmasını saglar. ŞtLt'de, 1980'de
başlamış olan yerinden yönetimle ilgili ça1ışmaIaqn sonucunda temel ve orta ögretimin
yapılanması belediyelere b~lmıştır. Ancak eAitim politikalarının genel kUralları,

dogru işletme ve yönetimden merkezi egitim bakanlıAı sorumludur. Aslında mevcut
bölgesel sekreterlikler bakan1ıgın merkez dışı örgütleri olarak ve ulusal egitim sistemi-

ninamaçlarınauygunolarakçalışırlar(Gaırido, 1986).
.

Bölgesel (Yerinden) Yönetim: Fede1'albir idari sisteme sahipülkelerin hepsi de
beklendigi gibi egitim yönetimlerinibölgeselleştirınışlerdir.Yerindeil yönetim konu-
sundaki en belirgin örneklerden biri 1874'den beri tantona dayalı olarak yönetilen
tSVtÇRE'<ıiı". tsviçre anayasasınagöre, ilkögretimdentamamen kanton yönetimi so~
rumIudur.Ancak kararve yönetim mekanizmalarındabelediyelerinve yerel topluluk,
larında önemli sorumluluklarıvardır. 26 kantonve yarı kantonlarınkoordinasyonu,
tsviçre Kantonal Halk Egitimi Müdürleri konferaı)sının 1970'de imzaladıgı 'egitim
koordinasyonu sözleşmesi' ile ge.;çekleştirmektediı. ALMANY A,'da ilkögretim, her
eyaletin ve her eyaletteki kültürişleri bakanlıgınınsorumlulugundadır.Kültür bakan-
ları sürekli konferansı da, ülke genelindekifaaliyetlerin koordinasyonundansorumlu-
dur. BIRLEŞtK KRALLıK, öncelikle ıskoçya, Kuzey ırlanda, ıngiltere, Gmer ayrı
egitim yönetimlerine sahiptir. Prensip olarak, her birinde ilkögretimden sorumlu bir
egitim bölümü vardır. Benzer bir durum A.B.D.'de görülür. Yasal ola'rak
ilkögretimin organizasyonu ve yönetiminden devlet sorumludur. Yasalolarak
ilkögretimin organizasyonu ve yönetimindendevlet sorumludur.Bu sorumluluk, her
devletin egitim komisyonu ile onların görevlendildikleri yetkililerce yerine getirilir.
Ancak bunun için yaygın genel uygufama politiUsı,bölgelerin ve onlarınkomisyon
ve denetleyieilerinin egitim faaliyetlerini yönetmesi ve kontrol etmesi şeklindedir.
Avustralya, diger alanlardaoldugu gibi egitimdede konfederasyonşeklindedir(6 dev-
let). tlkögretimle ilgili olarak her devlet kendi ilk ve orta ögretimini yönetir. Bunu
yaparken de, devletin yasaları ile uyum içindedir. Ulusal birlik nedeniyle Hindistan,
genel programlarınhazırlanmasıda dahil olmak üzere ilkögretiminkoordinasyonufe-
deral egitim bakanlıAınabırakılMıştır.Buna ragmen, ilkögretim temel olarak 21 eya-
let ve 9 bagımsız bölgede yönetilir. Bunların her birinde, pratikte bütün eAitim faa-
liyetlerini merkezileştirenbir egiiİm bölüm!! vardır:

.

. KarmaYönetim:Belediyelerinilkögretimleilgili agıryükümlülüklerinedeniyle
bazı Avrupa ülkelerinde gerçekten merkezi bir yönetimden söz etmek son derece
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güçt(lr. DANİMARKA ve HOLLANDA'da da devlet okulları bu seviyede yerel otorlte-
ler tarafından işletilir. BELÇIKA'da, belediyelerin okullarla ilgili olarak geleneksel
bagımsızlıklannı muhafaza etme eAilimi vardır. Bu yerel gelenek, dil sorunu nedeni ile
desteklenmektedir, Belçika şu anda açık bir federalleşme içindedir ve eAitim sistemi her
iki egiliınin ve. bunlara yapılan karşı ~oyma egilimlerinin izleri~i taşımaktadır. JA-
PONY A. gelenekselolarak merkezi bir egitim sistemine sahip olarak kabul edilir,
ancak n. Dünya Savaşından sonra yerelleştirme süreci başlatılmıştır. Bu nedenle karma

modelolarak kabUJedilebilir.YENİZELANDA ve MALEZY A'da e~tim yönetiminde
karma modeli uygulayan ü~elere örnekolarakverilebilir(Gaırido, 1986).

İlkötretimin Finansmanı .
Ülkeninekonomikyöndengelişmişligininyanısıra,egitimyönetimiile finans"

man arasındada önemlibit i1işkivardır.Buna göre,de, finans kaynaklarışöyle
sınıflandırılabilir:

- Merkezifınansman:Bgitimde merkezi yönetimin hakim oldugu ülkelerde. ge-
nelde egitim, özelde ilkögretim merkezi bütçeden kaynak sagIar.

- Yerel finansman: Tüm federal ülkelerde yerel finansman söz konusudm.

- Yabanci yardım: Gelişmiş ülkeleringelişmekteolan ülkelere ya da Dünya
. Bankası veya UNICEF gibi kuruluşların yaptıgı yardımlardır.

tlköAretim için gerekli mali kaynaklar, hemen her üUçede dış yar~lar hariç tutu-
Iursa, vatandaşlardan sagl3nmaktadır. Ancak vatandaşların bu harcamalara katılmaları
durumu deAişiklik göstermektedir. Sosyalist rejimle yönetilen ülkelerin dışındaki
ülkelerde hükümetler, ilkogretimi gerçekleştirme konusunda özel sektörden de destek
alırlar. Özel kişiler, yardım kuruluşları, kilise ve diger dini organizasyonlar bu alanda
hizmet verirler.
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