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Geçerli değil

YÖNETİCİ ÖZETİ
Giriş
2008 yılındaki ekonomik krizin başlangıcından bu yana verimli kamu harcamalarına ilgi
yoğunlaşmıştır. Sıkı bir kamu finansmanının aksine, Avrupa Komisyonu Üye Devletleri eğitimde uzun
vadeli yatırımları korumaya ya da teşvik etmeye çağırmıştır ( 1). Bununla birlikte, günümüz ekonomik
koşulları eğitim için daha verimli ve sürdürülebilir bir finansman sisteminin nasıl yansıtılacağına dair bir
fırsat olarak görülebilir.
Ülkeler reform yapma yollarını ararken, genellikle ilham almak için diğer ülkeleri inceler. Bu rapor,
Avrupa'da kamu sektörü okul düzeyinde eğitim için finansman sistemlerinin yapısını anlamak için bir
çerçeve sağlar. Ayrıca okul eğitimi finansmanı için kaynak düzeyini belirlemek üzere kullanılan yetki
seviyeleri, yöntem ve kriterlerin kısa bir karşılaştırmalı analizini sunar. Bu ülkeler arasında diyalog ve
akran öğrenmesi için bir başlangıç noktasıdır. Bir ülkede uygulanan finansman düzenlemeleri bir
diğerinde işe yaramayabilir, ancak özellikle benzer kamu finansmanı ve organizasyonu gelenekleri
olan ülkelerde, reformlar için ilham kaynağı olabilir. Aşağıda açıklandığı gibi herhangi bir modelin diğer
bağlamlarda uygulanabilirliğine dair sınırlamaların olduğunu vurgulamak gerekir.
Bu rapor Avrupa'daki finansman sistemlerinin çeşitliliğinin genel durumunu gösterir. Bu sistemler
bireylerin, geniş toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarını karşılamak için on yıllardır geliştirilmektedir.
Eğitim sistemlerinin değişen öncelikleri de finansman sistemlerinin hangi şekilde geliştiğini
biçimlendirmiştir. Finansman sistemlerinin karmaşıklığı göz ardı edilmemelidir, siyasi reformlar göz
önüne alındığında reformun bazı türlerinin farklı ülkelerde farklı işe yarayabildiği için ulusal özel
bağlamı bilmek önemlidir.
Bölüm 1 okul finansmanına ilişkin ilgili yetkilileri ve bölgesel ve yerel yetkililerin kaynakları ne derece
merkezi / üst seviyeden aktardığını ve yerel vergiler gibi kendi gelirlerini kullanarak okul eğitiminin
finansmanına katkıda bulunup bulunmadığını inceler.
Bölüm 2 merkezi / üst düzey yetkililerin finansman tahsisi yapmak için hangi yöntemler kullandığını
ortak kabul edilen kurallara (finansman formülü) odaklanarak ya da okulların ihtiyaçlarını belirleyerek
(bütçe onay / ihtiyari belirleme) yapılıp yapılmadığı inceler.
Bölüm 3 kaynak tahsislerinin hacmini oluştururken başvurulan ilgili kriterleri inceler. Bu hem girdiye
dayalı kriterleri hem de çıktıya veya performansa dayalı kriterleri analiz eder.
Bu Rapor ilköğretim ve genel ortaöğretim finansmanlarını inceler ve İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve
Türkiye ile 28 AB (22) Üye Devletlerin 27'sini kapsar.
Kamu yetkilisinin çeşitli düzeylerde okullara finansman aktardığı görülür.
Finansman sürecine ve ilgili çeşitli kamu yetkililerinin belirli rollerine kapsamlı bir şekilde bakmak
karmaşık bir iştir. Bu karmaşıklık kısmen, her ülkenin siyasi ve idari durumu ile mali sorumluluklarını
ele alması ve yetkililer arasında paylaşmasından dolayıdır. Ayrıca, okulların etkin çalışması için gerekli
kaynaklar doğası gereği (örn. personel, sermaye malları ve operasyonel mal ve hizmet) çok farklıdır.
Bu da farklı seviyelerdeki yetkililerin neden farklı tür kaynaklar için sorumluluk yüklendiklerini ve neden
okullara ulaşmak için izlenen yolların bu kadar çeşitli olduğunu açıklayabilir.

(1 )

Örn: Yıllık Büyüme Araştırması 2014 {SWD(800) final}.

(2)

Lüksemburg veri toplamasına katılmamıştır.
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Ülkelerin üçte birinden fazlasında, merkezi / üst düzey bakanlıklar öğretim elemanları için kaynak
transferini doğrudan okullara yaparlar (İrlanda, İspanya, Hırvatistan, Kıbrıs, Hollanda, Portekiz ve
Slovenya), ya da öğretmenlerin maaşlarını öderler (Belçika, Almanya, İtalya, Macaristan, Malta ve
Lihtenştayn). Geri kalan ülkelerde, üst düzey bakanlıklar finansman aktarımı ve / veya personel
ödemelerine ilişkin sorumluluğu orta seviyede yetkililerle (3) paylaşır. Bu durum öğretim dışı personel
için benzerdir, fakat kendi başlarına veya merkezi / üst düzey yetkililerle (bkz. Bölüm 1) yerel veya
bölgesel yetkililer için daha yaygındır.
Yerel yönetimler neredeyse tüm ülkelerde para transferi ya da okullara doğrudan teslim etmek üzere
operasyonel mal ve hizmet satın alımından sorumludur. Bu finansman, genellikle, orta / üst düzey
yetkililerden kısmen veya tamamen gelir. İstisnalar vardır. Hırvatistan'da, örneğin, ilköğretim ve
ortaokullarda bunlar şehirlerin veya belediyelerin kendi vergi veya gelirlerinden ve liselerde ise ilçelerin
kendi gelirinden elde edilir (bkz. Bölüm 1).
Buna ek olarak, çoğu ülkede, orta düzey yetkililer kendi kaynaklarından okul finansmanına katkıda
bulunmaktadır. Çoğu Kuzey Avrupa ülkesinde (Danimarka, Estonya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık
(İskoçya), İzlanda ve Norveç) ve Bulgaristan'da (belediye okulları), tüm ana kaynak kategorileri
(personel, operasyonel mal ve hizmetler ve sermaye) en azından kısmen yerel yetkililerin kendi
gelirlerinden finanse edilir. Başka yerlerde, sadece ana kaynak kategorilerinin bazıları bu şekilde
finanse edilmiştir (bkz. Bölüm 1).

Finansman yöntemlerinin karmaşıklığı
İki konu okul kaynaklarının tahsisinde finansman yöntemlerini ve eğitim yetkilileri tarafından kullanılan
kriterleri belirlemeyi ve açıklamayı zorlaştırmaktadır. Bunlar, orta seviye yetkililer ya da üst düzey
yetkililerin Almanya içindeki eyaletler ve İspanya Özerk Topluluklarında olduğu gibi özerkliği ve
Avrupa'da kullanılan formüller ve anahtar değişkenlerin veya göstergelerin karmaşıklığından dolayıdır.
Bu raporun sınırlı kapsamı sadeleştirme gerektirmektedir. Sonuç olarak, üç temel kaynak yöntemi
tanımlanmıştır. İlki, evrensel olarak kabul görmüş bir formüle dayalı kaynakların tahsisi, yani 'formül
finansmanı'dır. İkincisi, sorumlu finansman yetkilisi tarafından onaylanması için başka yetkililer ya da
okullar tarafından hazırlanan bir bütçenin sunulması, yani 'bütçe onayı' dır. Üçüncü yöntem ise
'kaynakların ihtiyari belirlenmesi' denilen ve sorumlu finansman yetkilisinin, tahsis kaynakların
miktarının belirlenmesinde kaynak ihtiyaçlarının kestirim durumuna göre tam yetkiye sahip olduğu
yöntemdir.
Merkez / üst düzey bakanlık neredeyse tüm ülkelerde öğretim kadrosu için kaynak düzeyini belirlemek
için finansman formülleri kullanmaktadır. Çoğu Kuzey Avrupa'da olan bu ülkelerin yarısında bu
yöntemle belirlenen kaynaklar eğitim kaynaklarının en azından bazı kategorileri için blok hibe parçası
olarak ya da eğitim de dahil olmak üzere bir dizi kamu hizmetleri için kaynakları kapsamak için toplu
ödemenin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu ülkelerde, finansman alan okullar veya orta seviye
yetkililer siyasi öncelikler konusunda karar verirken bazı özerkliklere sahiptir. Ülkelerin diğer yarısında
ise, kaynaklar öğretim kadrosu için özel olarak tahsis edilir (bkz. Bölüm 2).
Finansman formülleri de ülkelerin çoğunda operasyonel mal ve hizmetler için kaynak düzeyini
oluşturmak için üst düzey yetkililer tarafından kullanılmaktadır. Buna karşılık, bazı durumlarda
sermaye malları için finansman, okullar ya da sorumlu orta düzey yetkililerin onayı için bir sermaye
bütçesi sunduğu sorumlu bakanlıkların inisiyatifindedir (bkz. Bölüm 2 bakınız).

(3 )

'Orta seviye yetkililer', yerel yetkililer, bölgesel yetkililer ve üst düzey yetkililerin idari bölümlerini ifade etmektedir.
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Hem finansman formülleri hem de kaynakların ihtiyari belirlenmesinin avantajları ve dezavantajları
vardır. Bir formülün uygulandığı durumlarda, kullanılan değişkenlerin dikkatle seçilmesi gerekmektedir.
Örneğin değişkenler (kişi başına finansman) sadece öğrenci sayıları ile ilgili ise, bu kaynak tahsisinin
en şeffaf yolu olabilir. Ancak, sosyo-ekonomik özellikler gibi diğer değişkenler, en çok ihtiyaç duyulan
yerlerde kaynakların hedeflenmesini sağladığından denklemde önemlidir. Örneğin, sosyal açıdan
yoksun bölgelerde, farklı alanlarda öğrenciler için eşitliği sağlamak için ek finansman gerekli olabilir.
Şu anda, çoğu ülke finansman tahsisi için bu kriterleri kullanmaktadır.

Çeşitli girdi bazlı kriterler personele tahsis edilen kaynağın seviyesini belirler
Sınırlı olmasına rağmen, okul kaynak tahsisinden sorumlu yetkililer tarafından kullanılan kriterlerin
analizi bazı ilginç bulgular sunar. Birçok ülkede, personel için tahsis edilecek kaynakların seviyesinin
oluşturulması için girdi tabanlı değişkenleri kullanmak üst ve orta düzey eğitim yetkilileri arasında çok
yaygındır. Bu kaynak kategorisi Avrupa'da toplam eğitim harcamalarının büyük payını oluşturmaktadır.
Girdi-tabanlı değişkenler okulların gerçek ihtiyaçlarına ve onlar tarafından yapılan gerçek maliyetlere
odaklanmaktadır.
Bazı ülkelerde, eğitim yetkilileri genellikle eğitim ya da okul yılı düzeyine göre ağırlıklı mevcut personel
veya öğrencilerin sayısı ile ilgili değişkenleri sınırlı sayıda kullanmaktadır. Ülkelerin çoğunda,
finansman yetkilileri okul ihtiyaçlarının daha kapsamlı bir değerlendirmesini sağlayan çeşitli girdi dayalı
değişkeni dikkate alır. Bu değişkenler, öğrencilerin sosyo-ekonomik, dilsel veya etnik kökeni, herhangi
bir özel ihtiyacı ile okullar arasındaki coğrafi ve demografik farklılıklar gibi kriterlerle ilgilidir (bkz. Bölüm
3).
Yükseköğrenim kapsamında, son yıllarda performansa dayalı finansman tavsiye edilmektedir ( 4). Bu
tür bir öneri okul finansmanı bağlamında verilmemiştir. Bununla birlikte, iki ülkede (Birleşik Krallık
Hollanda ve İngiltere), personel ve operasyonel kaynakları kapsayan blok hibe düzeyinin
belirlenmesinde merkezi yetkililer tarafından kullanılan performansa dayalı kriterler vardır. Her iki
durumda da, bu kriterler okulu erken terki azaltmak için tasarlanmıştır (bkz. Bölüm 3).
Performansa dayalı finansmanın iki türü vardır: Kötü sonuçlar cezalandıran finansman ile iyi sonuçlar
için teşvik veren finansman. Performansa dayalı finansman kullanılacak ise, istenmeyen yan etkileri
olabilir. Örneğin, okullar iyi sonuçlar için ödüllendirilirse dezavantajlı okullar daha zor gelişir, iyi
okullarsa daha iyi hale gelir. Bu nedenle, eğer performans bazlı finansman kullanılacaksa çıkış
kriterleri türü çok dikkatli düşünülmelidir. Giriş ve çıkış göstergeleri seçerken, performans ölçmenin bir
yolu okulların performansı farklı alanlarda önemli ölçüde değiştiğinden, okullar arasındaki mutlak
sonuçları karşılaştırmak yerine yıllar arasında sonuçların gelişimini inceleme yoluyla ölçmektir.

Okul finansman sistemleri araştırmasında yeni adımlar
Bu rapor okullara kaynak tahsisinde kullanılan yetkili seviyeleri, yöntemleri ve kriterleri sınırlı bir
biçimde ülkeler arası karşılaştırır ve tanımlayıcı bilgi sağlar. Avrupa'da finansman sistemlerinin daha
kapsamlı bir şekilde anlaşılması için gerekli daha fazla araştırma için temel oluşturur.
Bu raporun kapsamı, finansmanın miktarının kaynağında ya da okullara ulaşmadan önce farklı yetki
seviyelerini geçince ölçülmesine olanak sağlamadığından her düzeyde yetkilinin transfer ettiği
finansman oranına ya da ne kadarının okullara ulaştığına dair gösterge içermez. Bu nedenle bu
alanda daha fazla araştırma için bir ön koşul, her yetki düzeyine göre tahsis edilen toplam finansman
(4 ) Avrupa Ekonomi Geçici Belgeleri, 7 Ekim 2010 tarihli AB'de yüksek öğretimde verimlilik ve kamu harcamalarının etkinliği, Ekonomik ve Mali
İşler Ekonomik Politika Komitesi (Kamu Maliyesinin Kalitesi) ve Genel Müdürlük Ortak Raporu.
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oranına dair nicel verilerin analizi olacaktır ki bu da finansman politikaları ve aktarılan finansmanın
oranı arasındaki ilişkinin analizine olanak sağlayacaktır.
Finansman ya da kaynakların tahsisinde uygulanan kriterlere ilişkin daha fazla bilgi sadece
değişkenlerinin türü ile ilgili değil aynı zamanda uygulanan ağırlıkla da ilgili olarak gereklidir. Bu alanda
daha ayrıntılı veriler, okul finansmanında nereye odaklanıldığı ve öğrencilerle okulların özelliklerinin ne
derece göz önünde bulundurulduğuna dair daha derin bir anlayış sağlayacaktır.

10

GİRİŞ
Okul eğitiminin finansmanı Avrupa'da çok tartışılan bir konudur. Mali ve ekonomik kriz sonrasındaki
kamu harcamaları üzerindeki kısıtlamalar, eğitim sistemlerinin sosyal ve ekonomik zorlukların
üstesinden nasıl geleceğine dair soruları artırmıştır. Ulusal ve Avrupa düzeyinde karar vericilerin yanı
sıra pedagoglar okullara yeterli finansmanı sağlamak aynı zamanda kamu kaynaklarının etkin
kullanımını teşvik etmek için yollar aramaktadır. Bu nedenlerden dolayı, eğitim finansmanı politika ve
araştırma gündemlerinde üst sıradadır.

Raporun Gerekçesi: Siyasi bağlam
2000 yılında, Lizbon Stratejisi Avrupa'nın sosyal ve ekonomik kalkınmasında eğitim ve öğretimin
rolünün önemini açıkça ortaya koymuştur. Son on yılda, Avrupa ülkelerinin eğitim ve öğretim sistemleri
ile insan sermayesine yatırım yeteneği ve sürdürülebilir ve bilgiye dayalı büyümenin yüksek
düzeylerini geliştirme kapasitesi ile sosyal uyum arasındaki bağ çeşitli önemli AB politika belgelerinde
defalarca vurgulanmıştır. Örneğin, Lizbon Stratejisi'nin (2007) önemli bir faktör olarak eğitim ve
öğretime ilişkin Konsey Kararı 'eğitim ve öğretimin sadece istihdam, rekabet ve yeniliği teşvik etmesi
değil aynı zamanda sosyal uyumu, aktif vatandaşlık ve kişisel doyumu da geliştirmeye katkısını'
vurgular (5).
2008 mali ve ekonomik krizi, eğitim finansmanına ilişkin siyasi eylem ve girişimlere ve özellikle de
verimliliği artıranlara yönelik yeni bir ivme kazandırmıştır. Krizin bir sonucu olarak, Avrupa'da kamu
hizmetleri önemli zorluklarla karşı karşıya kalmış ve büyük baskı altına alınmıştır. Eğitim bütçeleri,
örneğin, birçok Avrupa ülkesinde çoğunlukla da büyük kamu açığı ( 6) olanlarda azalmıştır. Bu
koşullarda, az ile daha fazla yapma ihtiyacı her zamankinden daha fazla vurgulanmıştır. Avrupa'da
bugünkü mali koşullar eğitim için daha verimli ve sürdürülebilir bir finansman sisteminin nasıl inşa
edileceğine dair bir fırsat olarak görülebilir. Avrupa Komisyonu'nun Tebliği 'Eğitimi Yeniden Düşünmek:
Daha iyi sosyo-ekonomik çıktılar için becerilere yatırım (2012)' Avrupa ülkelerinin karşı karşıya kaldığı
çifte sorunu açıkça ortaya koymuştur: öncelikle verimlilik ve ekonomik büyümenin artırılması için temel
olduğundan 'eğitim ve öğretim sektörüne kamu yatırımlarına öncelik vermek'; ve ikincisi 'bazı eğitim
sistemlerinde yapısal reformlar gerektiren mevcut mali kaynakların dağıtımına dair daha etkili
yollar bulmak'. (7)
Avrupa 2020 (şimdiki on yıl için AB'nin büyüme stratejisi) kapsamında, eğitime yatırım temel bir
öncelik olarak kabul edilir. Bu kamu yetkililerinin özellikle eğitimden sorumlu siyasi faaliyetleri ve
girişimleri gerçekleştirmesini gerektirir. Temel sorun, istihdamı artırmak için insan sermayesinin
gelişimini desteklemek üzere akıllı yatırım politikalarını benimsemek ve çerçevesini çizmek ve daha
genel olarak ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve sosyal içermeyi artırmaktır. Bu bağlamda, eğitim ve
öğretimde yatırım üzerine Konsey Kararları - 'Eğitimi Yeniden Düşünmek: Daha iyi sosyo-ekonomik
çıktılara yatırım'a bir yanıt şeklindedir ve '2013 Yıllık Büyüme Anketi 'Üye Devletleri bu tür
harcamaların verimliliğini ve çeşitli paydaşları da içeren sürdürülebilir ve dengeli finansman
mekanizmalarına ilişkin ulusal tartışmaları artırırken olası eğitim ve öğretime yatırımı güçlendirmeye ve
bunlara öncelik vermeye davet eder' (8).

(5 )

Lizbon Stratejisinin ana sürücüsü olan eğitim ve öğretime dair Konsey Kararları, OJ C 300, 12.12.2007, p. 1. [pdf] http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:300:0001:0002:EN:PDF [13 Ocak 2014'te erişilmiştir].

(6 )

EACEA/Eurydice, 2013. Funding of Education in Europe 2000-2012. Impact of Economic Crisis. [pdf] Brussels: Eurydice.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/matic_reports/147EN.pdf [16 Ocak 2014'te erişilmiştir].

(7 )

Avrupa Komisyonu, 2012. Avrupa Komisyonundan Avrupa Parlementosu, Konsey, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite ve Bölge Komitesine
Tebliğ. Rethinking education: Investing in skills for better socio-economic outcomes, (COM (2012) 699 final) [Online] http://eurlex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?qid=1389776578033&uri=CELEX:52012DC0669 [16 Ocak 2014'te erişilmiştir].
Eğitim ve öğretime ilişkin Konsey Kararları - 'Rethinking education: Investing in skills for better socio-economic outcomes' ve '2013 Annual
Growth Survey' ecevap şeklinde, OJ C64, 5.03.2013, p. 5. [pdf] http://eur-
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Amaçlar tüm Avrupa ülkeleri için ortak olsa da, bunları gerçekleştirmek için gerekli tedbirler ülkelere
özgüdür. Her ülkenin özel koşulları, yani karşılaştıkları özel zorluklar ve bunlara dair kullanacakları
araçlar dikkate alınmalıdır. Bu amaçla, bu Eurydice raporu, mali ve diğer kaynakların her ülkeye nasıl
ulaştığı, kaynak tahsisinden hangi yetkililerin sorumlu olduğu ve seviyeleri belirlemek için hangi
yöntemlerin kullanıldığının daha iyi anlaşılmasını desteklemeyi amaçlar. Bu rapor, ülkeye özgü temel
bilgi ve okul finansman sistemlerinin genel durumunun bir karşılaştırmasını sunar. Kaynakların
dağılımında daha etkin ve adaletli finansman sistemleri oluşturmak için gerekli yapısal reformlar için bir
başlangıç noktası olarak hizmet verecektir.

Ele alınan temel konular
Bu raporda ele alınan temel konular şöyledir:

o

Hangi eğitim ve/ya idari yetkililer okul eğitiminin finansmanından sorumludur bölgesel ve yerel
yetkililer yerel vergiler gibi kendi gelirlerinden ne derece okul finansmanına katkı sağlar?

o

Kaynak türü (personel, sermaye malları, operasyonel mal ve hizmetler) veya eğitim seviyesine
bağlı olarak finansmandan farklı yetkililer mi sorumludur?

o

Okullar için kaynak miktarını belirlerken sorumlu yetkililer veya birimler daha önceden
belirlenen kriterlere dayalı üzerinde ortak anlaşılmış bir formül mü kullanır yoksa ihtiyaçları
belirleyerek finansman ya da kaynak tahsis eder?

o

Okulların kaynaklarını veya finansman seviyesini belirlemek için kullanılan yöntemler veya
kriterler ilgili kaynakların türüne göre değişir mi?

o

Finansman kriterleri girdi bazlı göstergeler midir yoksa performansla ilgili göstergeler midir?
Bunlar sosyo-ekonomik yoksunluk ya da okulların coğrafik konumu (kırsal alanlar) gibi
kriterleri içerir mi?

Bu raporun kapsamı ve bilgi kaynakları
Bu rapor, okul eğitimini finanse etmek için gerekli kaynakların seviyesini belirlemek için temel mali
akımlar ve yöntemleri sunar. Söz konusu kaynaklar başta personel, operasyonel mal ve hizmetler ve
sermaye malları olmak üzere geniş kategorilere ayrılır. Bu Rapor, kamu yetkilileri tarafından kamu
finansmanlarının ve kaynakların dağılımı ile sınırlıdır. Özel ve zaman sınırlı eğitim programları için
olanlar gibi kısa süreli finansman tahsisleri kapsam dışındadır. Bu rapor ayrılan kaynakları ölçmeyi
amaçlamaz.
Belçika, İrlanda, Hollanda ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere ) (akademiler) ( 9) olduğu gibi sadece kamu
sektörü ve hibe destekli özel okullar raporun kapsamındadır.
İlköğretim ve genel (ortaokul ve lise) ortaöğretim seviyeleri raporun konusudur. Ancak, Birleşik
Krallık'taki genel lise eğitimi nitelikleri sağlayan yüksekokullar dahil edilmemiştir (10).

(8)

(9 )

(10)

Eğitim ve öğretime ilişkin yatırımla ilgili Konsey Kararları - 'Rethinking education: Investing in skills for better socio
economic outcomes' ve '2013 Annual Growth Survey' ecevap şeklinde, OJ C 64, 5.03.2013, p. 5. [pdf]
http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:064:0005:0008:EN:PDF [13 Ocak 2014'te
erişilmiştir].
Bu rapor tüm ülkelerdeki devlet okullarını kapsar. Az sayıda ülkede olduğu gibi öğrencilerin çoğunun gittiği hibe-destekli özel okullar dışında
Belçika , İrlanda, Hollanda ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere) olduğu gibi özel okullar dahil edilmemiştir. Hibe-destekli özel okullar temel
finansmanının yarısından fazlasını kamudan alan okullardır.
Yükseköğrenimin amaçlarından birisi gönüllü eğitim sağlamaktır ve finansmanlarındaki mekanizmalar genel okul sektöründekinden biraz
farklıdır.
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Referans yılı 2013/14'tür (11). Bu rapor tüm AB (12) Üye ülkeleri (Lüksemburg dışında) ile İzlanda,
Lihtenştayn, Norveç ve Türkiye'yi kapsar.
Veriler ulusal uzman ve/ya Eurydice Ağı temsilcilerince doldurulan anketler aracılığıyla toplanmıştır.
Merkezi/ üst düzey eğitim yetkililerinin sağladığı resmi belgeler ana bilgi kaynaklarıdır.

Raporun Yapısı
Bu raporun üç bölümü vardır: kısa bir karşılaştırmalı analiz, ulusal diyagramlar ve sözlük.
Kısa karşılaştırmalı analizin üç bölümü vardır:
1. Yerel ve bölgesel yetkililere odaklanarak okul finansmanında yer alan eğitim yetkilileri ve diğer
birimlere dair bilgi sunar.
2. Okullar için kaynak seviyelerini oluşturmak üzere eğitim yetkililerinin özellikle merkezi seviyede
kullandıkları finansman yöntemlerine dair bilgi sağlar.
3.Tahsis edilecek fonların miktarlarını belirlemek için eğitim yetkililerince kullanılan kriterleri
analiz eder.
Sözlük raporda kullanılan tüm spesifik terimleri tanımlar, ulusal diyagramlar ise ilköğretim ve
ortaöğretim finansmanı için nakdi ve ayni kaynak akışını gösterir. Okul finansmanında hangi eğitim
yetkilileri ya da merkezi, bölgesel ve yerel ile okul seviyesinde diğer ilgililerin yer aldığını gösterir.
Okul kaynakları beş kategoriye ayrılır:
1. Öğretim kadrosu
2. Öğretim dışı kadro
3. Operasyonel mal ve hizmetler
4. Sermaye kaynakları (menkuller ve taşınamazlar)
5. Belli kaynaklar ve diğer kaynaklar
Ulusal diyagramlara ilişkin kılavuz mevcuttur.

(11)
(12)

Polonya'da referans yılı 2013'tür.
Lüksemburg bu rapor için veri toplamada yer almamıştır.
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Bu bölüm orta düzey yetkililerin rolüne odaklanarak, okullara finansman transferi ile ilgili kamu
yetkililerinin farklı seviyelerine göz atar. Bu rapor için, yetki seviyeleri merkezi, orta ve okul düzeyinde
ayrılmıştır. Merkezi düzey, yönetimin en üstü ya da üst düzeyde bakanlıkları ifade eder (çoğu durumda
bu ulusal düzeydir ( 13)). Orta seviyede yetkililer, bölgesel veya yerel yönetimlerin yanı sıra okul
finansmanı için sorumluluklara sahip belediyeler içinde faaliyet gösteren yerel okul kurulları (örneğin
Kıbrıs) ve merkezi düzey yetkililerin idari bölümlerini (Fransa gibi) içerebilir.
Bu bölüm üç ana sorunu ele alır. Öncelikle, okullara kaynak transferi yapan kamu veya diğer eğitim
yetkililerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Transferler bir veya daha fazla idari düzeyi içerebilir ancak
her düzey transfer edilecek kaynak miktarına karar verme yetkisine sahip değildir. Bazı durumlarda,
mali kaynaklar personel, operasyonel mal ve hizmetlerin veya sermaye mallarının ödemesine aktarılır.
Diğerlerinde ise, gerçek kaynaklar sağlanmaktadır. Tartışma kaynak kategorilerine göre
düzenlenmiştir.
Mali kaynaklar toplu ödeme, blok hibe ya da belirli bir amaç için ayrılmış hibe şeklinde transfer
edilebilir. Bunlar arasında bir ayrım birinci bölümde yapılmamıştır, ikinci bölüm blok hibeler ve toplu
ödeme miktarlarının okullara kaynak (personel, operasyonel mal ve hizmetler veya sermaye malları)
sağlamak için 'orta seviye' yetkililer tarafından nasıl kullanıldığı spesifik olarak göstermektedir. Son
olarak, bölgesel veya yerel yönetimlerin okul finansmanı için kendi gelirlerini kullanmalarının yaygın
olup olmadığıdır. 'Kendi geliri' burada vergi ya da yerel veya bölgesel yetkililer tarafından toplanan
diğer finansman anlamındadır.

Öğretim kadrosu için kaynakların transferi ülkelerin üçte birinden fazlasında
merkezi düzeyde yetkilileri kapsar
Personel harcamaları, AB-27 yıllık toplam eğitim harcamalarının% 70'inden fazlasını temsil eder;
ayrıca devlet okullarındaki harcamaların büyük bir oranını oluşturur. Öğretim kadrosu harcamaları bu
alandaki kaynakların büyük miktarını teşkil eder(14). Aşağıdaki Haritada görüldüğü gibi (bkz. Şekil 1.1)
merkezi veya en üst düzey eğitim yetkilisi İzlanda dışında (ilköğretim ve ortaöğretimde) tüm ülkelerde
öğretim elemanları için kaynak aktarılmasında yer almaktadır. Aslında, ülkelerin üçte birinden
fazlasında, bu personel grubu için kaynak temin edilmesinde tek yetkili seviyesidir.
Kuzey Avrupa'da öğretim kadrosu için kaynak transferi, merkezi / üst düzey ve orta düzey yetkilileri
içerir. Finlandiya, İsveç ve Birleşik Krallık'ta (Galler ve İskoçya), üst düzey yalnızca eğitimin değil bir
dizi kamu hizmetinin finansmanını amaçlayan toplu ödemeyi orta düzeyde transfer eder. Birkaç ülkede
(Çek Cumhuriyeti, Fransa, Yunanistan, Avusturya ve Türkiye), öğretim kadrosu için kaynak transferi
hem ulusal yönetimler (üst düzey) hem de bölgesel (orta düzey) yetkilileri içerir. Romanya'da merkezi
bakanlıklar, bölgesel yetkililer ve belediyeler öğretim kadrosu için kaynak transferinde yer almaktadır.
Son olarak, diğer kaynak kategorileri ile karşılaştırıldığında, öğretim elemanları için transferler daha az
birimi dahil eder ve fonlar genelde doğrudan bir yolla okul veya öğretmene ulaşır.

(13)

İlgili ülkedeki eğitimden sorumlu üst düzey yetkili genelde ulusal (devlet) düzeyinde yer alır. Ancak Belçika , Almanya , İspanya ve Birleşik
Krallık'ta, 'bölgeler' (sırasıyla Communautés, Länder, Comunidades Autónomas ve devredilen yönetimler) eğitimle ilgili tüm ya da çoğu
alandan sorumludur ve dolayısıyla üst düzey yetkili olarak kabul edilir.

(14)

Bkz.
EACEA/Eurydice,
2012.
Key
Data
on
Education
in
Europe,
p.
94.
[pdf]
Brussels:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice%20/documents/key_data _series/134EN.pdf [31 Ocak 2014'te erişilmiştir].
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Şekil 1.1: Öğretim kadrosu için kaynak transferinde yer alan kamu yetkilisi düzeyleri,
ilköğretim ve genel ortaöğretim , 2013/14

Merkezi/üst düzey
Yerel
Bölgesel

Veri yoktur

Kaynak : Eurydice.

Açıklayıcı not
Eğitim düzeyleri arasında farklılıkların olduğu yerlerde aşağıda belirtilen notlar bunları açıklar ve haritada hangi seviyeleri temsil
ettiğini belirtir.
Mali akış diyagramları okullara finansman transferiyle ilgili birimler hakkında tamamlayıcı bilgi göstermektedir ve her ülkedeki finansman
sisteminin tam bir resmini elde etmek karşılaştırmalı analizle sağlanan bilgilerle birlikte kullanılabilir.
İlgili ülkede eğitimden sorumlu üst düzey yetkilisi genellikle ulusal (devlet) düzeyde bulunmaktadır. Ancak, Belçika, Almanya,
İspanya ve Birleşik Krallık'ta, 'bölgeler' (sırasıyla Communautés, Lander, Comunidades Autónomas ve devredilen yönetimler)
eğitimle
ilgili tüm veya çoğu alandan sorumludur ve bu nedenle üst düzeyi yetkili olarak kabul edilir.

Ülkeye özgü notlar
Bulgaristan: Harita belediye okullarının durumunu gösterir.
Danimarka ve İzlanda: Harita ilköğretim ve ortaöğretim okullarının durumunu gösterir. Liselerde, sadece merkezi / üst düzey
ilgilenmektedir.
İspanya: Harita üst düzey yetkilileri gösterir: merkezi hükümet yönetimi ve Özerk Toplulukların Eğitim Bölümleri.
Slovakya ve Norveç: Harita ilköğretim ve ortaöğretim okullarının durumunu gösterir. Liseler için, öğretim kadrosu için kaynak aktarımı
üst düzey ve bölgesel seviyededir.
İsveç: Merkezi / üst düzey, belediyelere toplu ödeme aktarır. Bu toplu ödeme belediyelerin kendi bütçesine göre çok küçüktür.
Belediyeler öğretim ve öğretim dışı personel için kaynak, operasyonel mal ve hizmetler ve bazı sermaye mallarını okullara sağlar.
Birleşik Krallık (ENG / NIR): Harita devlet okulları (ilköğretim ve ortaöğretim okullarında) (ENG) ile kontrollü ve Katolik devlet
okullarındaki (NIR) durumu gösterir. Akademiler (ENG) ve gönüllü gramer ve hibe devlet okullarında (NIR), öğretim kadrosu için kaynak
aktarımı sadece merkezi / üst seviyededir.

Ülkelerin yarısından fazlasında, öğretim dışı kadroya kaynak transferi iki ya da
üç yetkili düzeyi içerir
Yukarıda gösterildiği gibi, ülkelerin üçte birinden fazlasında sadece merkezi / üst düzey, öğretim
üyeleri için kaynak aktarılmasında yer almaktadır. Bunların büyük çoğunluğu için, Belçika, İrlanda,
İspanya, Hırvatistan, İtalya, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovenya ve Lihtenştayn'daki durum öğretim
dışı kadro için aynıdır (eğitim düzeyleri arasındaki farklar için ülkeye özgü notlarına bakınız).
Pek çok ülkede öğretim ve öğretim dışı personel için, üst düzey bakanlık fon aktarımı ve / veya yerel
yetkililer veya bölgesel yetkililer ya da üst düzey yetkililerin idari bölümleri ile personel ödemeleri için
sorumluluğu paylaşır. Ancak, öğretim dışı personel için ya kendileri ya da merkezi / üst düzey yetkilileri
ile yerel veya bölgesel yetkililerin dahil olması yaygındır. Macaristan'da, merkezi / üst düzey, devlet
tarafından yürütülen ajans 'Klebelsberg Enstitüsü Bakım Merkezi' aracılığıyla öğretmen ve diğer
personelin maaşlarını doğrudan öder. Bakım personeli aynı şekilde finanse edilir ancak finansmanın
bir kısmı belediyelerden gelir (eğer belediyenin 3 000'den fazla yerleşik nüfusu varsa).
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Şekil 1.1'de görüldüğü gibi, bölgesel ve merkezi / üst düzey Çek Cumhuriyeti, Fransa, Yunanistan,
Avusturya ve Türkiye'de öğretim kadrosunun kaynak transferinde yer alan iki yetkili düzeydir. Çek
Cumhuriyeti ve Türkiye'de, durum öğretim dışı personel için aynıdır. Fransa (ortaokul) ve
Yunanistan'da, öğretim dışı kadro için kaynak transferi üç farklı yetki seviyesini içerir. Fransa'da orta
öğretim okullarındaki idari personelin kaynak transferi, Eğitim Bakanlığı ve yurt çapında bağımsız
hizmetleri içerir- eğitim için bölgesel devlet idari ofisi ve bölgesel devlet müdürlüğü. Teknik personel
için, İçişleri Bakanlığı Départements (ortaokul personeli için) ve bölgelere (lise personel için) kaynak
transferi yapar; bu yetkililer teknik personele doğrudan ödeme yapar. Yunanistan'da, öğretim dışı
personelin finansmanı üç farklı yetki seviyesini, yani iki bakanlık, (Milli Eğitim ve Diyanet İşleri
Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı), Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanlığı'nın eğitim müdürlükleri ve
belediyeleri içerir.
Diğer taraftan, Avusturya'da (ilköğretim okulları, Hauptschulen ve Neue Mittelschulen), öğretim dışı
kadronun finansmanı öğretim kadrosununkinden farklıdır ve sadece belediyeleri kapsar.
Şekil 1.2: Öğretim dışı kadro için kaynak transferinde yer alan kamu yetkilisi düzeyleri,
ilköğretim ve genel ortaöğretim , 2013/14

Merkezi/üst düzey
Yerel
Bölgesel
Veri yoktur

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Öğretim dışı kadro tanımı için Sözlük'e bakınız.
Eğitim düzeyleri arasında farklılıkların olduğu yerlerde, aşağıdaki notlar bunu açıklar ve harita üzerinde temsil edilen seviyeleri belirtir.
Mali akış diyagramları okullara fon transferiyle ilgili organlar hakkında tamamlayıcı bilgi gösterir ve her ülkedeki finansman
sisteminin tam bir resmini elde etmek için karşılaştırmalı analizde sağlanan bilgilerle birlikte kullanılabilir.
Belirli bir ülkenin eğitim sorumluluğu olan üst düzey yetkili genellikle ulusal (devlet) düzeyde bulunmaktadır. Ancak, Belçika,
Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık'ta 'bölgeler' (sırasıyla Communautés, Lander, Comunidades Autónomas ve devredilen yönetimler)
eğitimle ilgili tüm veya çoğu alandan sorumludur ve bu nedenle üst düzeyi yetkili olarak kabul edilir.

Ülkeye özgü notlar
Belçika : Harita , üç Topluluktaki toplum okullarının, Almanca konuşan Topluluktaki kamu ve özel hibe destekli okulların ve
Fransız ve Flaman Topluluklarındaki özel hibe destekli okulların durumunu gösterir. Fransız ve Flaman Topluluklarındaki hibe destekli
kamu okulları için öğretim dışı kadro için kaynak aktarımında merkezi/üst düzey ve belediyeler/ valiler yer alır. Bulgaristan : Harita
belediye okullarının durumunu gösterir.
Danimarka ve İzlanda : Harita ilköğretim ve ortaokulların durumunu gösterir. Lise için sadece merkezi/üst düzey yer alır.
İspanya : Harita üst düzey yetkilileri gösterir: merkezi hükümet yönetimi ve Otonom Toplulukların Eğitim Bölümleri. Ortaöğretim
okullarının durumunu gösterir. İlköğretimde merkezi/üst düzey ve yerel idare yer alır.
Fransa : Harita ortaöğretime dair durumu gösterir. Ortaokullar için Département yerel yetkilidir. Lise için bölge sorumludur. İlköğretim için
merkezi/üst düzey ve belediye düzeyi yer alır.
Avusturya : Harita ilköğretim , Hauptschulen ve Neue Mittelschulen durumunu gösterir. Allgemeinbildende höhere Schule'de öğretim dışı
kadro için kaynakların transferi merkezi/üst düzey ve bölgesel düzey içerir.
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Portekiz : Okul grupları öğretim kadrosuna ve kısmen öğretim dışı kadroya Eğitim ve Bilim Bakanlığından gelen fonları aktararak ödeme
yapar. Bazı durumlarda, öğretim dışı kadroya ödeme belediyelerden (hem kendi fonlarından hem de bakanlıktan alınan fonlarla)
aktarılan fonlarla yapılır.
Slovakya ve Norveç : Harita ilköğretim ve ortaokulların durumunu gösterir. Liselerde öğretim dışı kadro için kaynak transferi merkezi /üst
düzey ve bölgesel düzey içerir.
İsveç : Merkezi /üst düzey toplu ödemeyi belediyelere aktarır. Toplu ödeme belediyelerin kendi bütçeleriyle karşılaştırıldığında çok azdır.
Belediyeler okullara öğretim ve öğretim dışı kadro, operasyonel mallar ve hizmetler ve bazı sermaye malları için kaynak sağlar.
Birleşik Krallık (ENG/NIR): Harita devlet okulları (ENG) ve kontrollü ve Katolik devlet okullarının (NIR) durumunu gösterir. Akademiler
(ENG) ve gönüllü gramer ve hibe devlet birleşik okullarında (NIR), öğretim dışı kadro için kaynak transferi sadece merkezi /üst düzey
içerir.
Lihtenştayn : Harita ortaöğretim okullarının durumunu gösterir. İlköğretim için merkezi /üst düzey ve yerel yönetim dahil olur.

Operasyonel ve sermaye malları için kaynak aktarımı çoğu ülkede iki ya da üç
yetkili düzeyi içerir
Operasyonel mal ve hizmetler belirli bir mali yılda kullanılanlardır, yani kırtasiye, elektrik, onarım ve
küçük ölçekli bakım ve öğretim materyalleri gibi günlük bazda eğitim hizmetleri sunmak için kullanılan
mal ve hizmetlerdir. Belirli bir maliyet eşiğin altındaki ekipman için yapılan küçük harcamalar da
buraya dahil edilmiştir.
Operasyonel mallar için finansman transferi veya tahsisi öğretim ve öğretim dışı personel için
kaynaklarda olandan daha fazla yetki seviyesi içerir. Fonlar genellikle merkezi / üst düzeyden
kaynaklanır, ancak okullara ulaşmadan önce bölgesel ve / veya yerel yetkililere aktarılır. Buna ek
olarak, bazı ülkelerde bölgesel veya yerel yetkililer yerel vergi gelirlerini sadece operasyonel mal
finanse etmek için değil, aynı zamanda diğer kaynaklar için de kullanırlar (bkz. Şekil 1.6).
Ülkelerin üçte ikisini ise, operasyonel mal ve hizmetlerin finansmanı belediyelerin yanı sıra merkezi /
üst düzey yetkilileri içerir; ve üç ülkede (Çek Cumhuriyeti (ilköğretim ve ortaöğretim okulları), Fransa
(ortaokullar) ve Romanya), yönetimin üç farklı düzeyleri katılmaktadırlar.
Altı ülkede (Belçika, İrlanda, İspanya (ortaokullar), Malta, Hollanda ve Lihtenştayn (ortaokul)),
operasyonel mal ve hizmetler için okullara finansman transferi sadece merkezi / üst düzey yetkilileri
içerir. Diğer taraftan, Avusturya (ilköğretim okulları, Hauptschulen ve Neue Mittelschulen), Hırvatistan
ve İzlanda'da sadece yerel yetkililer ilköğretim ve ortaöğretim okullarına bu kaynaklar için fon
transferinde yer alırlar (Ülkeye özgü notlara bakınız).
İki veya üç düzey yetkilinin olduğu durumlarda, farklı dağıtım modelleri mevcuttur. Örneğin, ya Harita
üzerindeki tüm düzey yetkililer operasyonel mal ve hizmetler için kaynak aktarılmasına katılırlar ya da
farklı yetki düzeyleri farklı finansman öğelerinden sorumludur. İkinci durumda, çoğu ülkede, öğretim
materyalleri ve ders kitapları gibi önemli öğeler merkezi finanse edilmektedir, kırtasiye malzemeleri gibi
küçük öğeler ise diğer yetkili seviyeler tarafından finanse edilir. Ancak ülkelerin yaklaşık yarısında, çeşitli
operasyonel mal ve hizmetlerin finansmanı için sorumlulukların dağılımı çeşitlidir.
Örneğin, Kıbrıs ve Slovenya'da (ilköğretim ve ortaokullar ), öğretim materyalleri gibi öğretimle
doğrudan ilgili olan kaynaklar, bölgesel ya da yerel yetkililerin katılımı olmadan doğrudan okullara
tahsis edilir. Binaların bakımı gibi diğer harcama türleri ise yerel yetkilileri içerir. Operasyonel
harcamaların bazı çeşitleri merkezi /üst düzeyden hiçbir finansman içermez. Örneğin, Litvanya'da
yerel vergiler sadece bakımla ilgili harcamaların finansmanı için kullanılır ve Romanya'da yerel
vergiler, merkezi /üst düzeyden ek finansman olmadan öğretim materyallerini finanse etmek için
kullanılır.
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Şekil 1.3: Operasyonel harcama ve hizmetler için kaynak transferinde yer alan kamu yetkilisi düzeyleri, ilköğretim
ve genel ortaöğretim , 2013/14

Merkezi/üst düzey
Yerel
Bölgesel
Veri yoktur

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Operasyonel mal ve hizmetlerin tanımı için bkz. Sözlük .
Eğitim düzeyleri arasında farklılıkların olduğu durumlarda, aşağıdaki notlar bunları açıklar ve hangi düzeyin Harita da
belirtildiğini gösterir.
Mali akış diyagramları okullara fon aktarımında yer alan birimlere dair tamamlayıcı bilgi verir ve her ülkedeki finansman sistemini
daha iyi anlamak için karşılaştırmalı analizde verilen bilgilerle kullanılabilir.
Eğitimden sorumlu üst düzey yetkili ilgili ülkede genelde ulusal (devlet) düzeyindedir. Ancak, Belçika, Almanya , İspanya ve
Birleşik Krallık'ta 'bölgeler' (Communautés, Länder, Comunidades Autónomas ve devredilen yönetimler) eğitimle ilgili tüm ya da
çoğu alandan sorumludur ve dolayısıyla üst düzey yetkili olarak kabul edilirler.

Ülkeye özgü notlar
Belçika : Harita , üç topluluktaki toplum okulları ve özel hibe-destekli okulların durumunu gösterir. Üç topluluktaki kamu hibedestekli okullar için operasyonel mal ve hizmetlere dair kaynak transferi merkezi /üst düzey ve yerel yetkilileri kapsar.
Bulgaristan : Harita belediye okullarının durumunu gösterir.
Çek Cumhuriyeti : Harita ilköğretim ve ortaokulların durumunu gösterir. Genel lise ve çok yıllık genel ortaöğretim için
operasyonel mal ve hizmetlere dair kaynak transferi merkezi /üst düzey ve bölgesel düzeyi kapsar.
Danimarka, Slovenya , İzlanda ve Türkiye : Harita ilköğretim ve ortaokulları gösterir. Liseler için operasyonel mal ve
hizmetlere dair kaynakların transferi sadece merkezi /üst düzey içerir.
Almanya : Mevcut harcamaların bazı kategorileri için (eg. öğretim materyalleri ve okul ulaşımı), okul bakım birimleri Land bütçesinden
geri ödeme ya da toplu ödeme tahsisi alabilirler.
İrlanda: Harita ilköğretim okullarını ve ortaöğretim okullarının yaklaşık üçte ikisini (yaklaşık 500) gösterir. Ortaöğretim okullarının
üçte biri için, fonlar Eğitim ve Öğretim Kurullarına gider.
İspanya : Harita üst düzey yetkililer, merkezi hükümet yönetimi , ve Otonom Toplulukların Eğitim Bölümlerini içerir.
Ortaöğretim okullarının durumunu gösterir. İlköğretim okulları için operasyonel mallar ve hizmetlere dair kaynakların transferi
merkezi /üst düzey ve yerel yönetimleri içerir.
Fransa : Harita ortaöğretim okullarının durumunu gösterir. Ortaokul okulları için Département yerel yetkilidir. Liseler için bölge
sorumludur. İlköğretim için operasyonel mal ve hizmetler için kaynak transferi merkezi /üst düzey ve yerel düzey içerir.
Hırvatistan : Harita ilköğretim ve ortaokul düzeylerini gösterir. Liseler için, operasyonel mal ve hizmetler için kaynakların
transferi sadece bölgesel düzeydedir.
Avusturya : Harita ilköğretim okulları , Hauptschulen ve Neue Mittelschulen gösterir. Allgemeinbildende höhere Schule için operasyonel
mal ve hizmetler için kaynak aktarımında merkezi /üst düzey ve bölgesel düzey yer alır.
Slovakya ve Norveç : Harita ilköğretim ve ortaokulları gösterir. Liseler için, operasyonel mal ve hizmetlere dair kaynakların transferi
merkezi /üst düzey ve bölgesel düzey içerir.
İsveç : Merkezi /üst düzey toplu ödemeyi belediyelere aktarır. Bu toplu ödeme belediyelerin kendi bütçeleriyle karşılaştırıldığında
oldukça azdır. Belediyeler okullara öğretim ve öğretim dışı kadro, operasyonel mal ve hizmetler ve bazı sermaye malları için kaynak
sağlar.
Birleşik Krallık (ENG, NIR): Harita devlet okulları (ENG) ve kontrollü ve Katolik devlet birleşik okullarının (NIR) durumunu gösterir.
Akademiler (ENG) ve gönüllü gramer ve hibe devlet birleşik okullarında (NIR), operasyonel mal ve hizmetlere dair
kaynak transferi sadece merkezi /üst düzey içerir.
Lihtenştayn : Harita ortaöğretim okullarının durumunu gösterir. İlköğretim okulları için operasyonel mal ve hizmetlere dair kaynak
transferi merkezi /üst düzey ve yerel yönetimi kapsar.
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Operasyonel mal ve hizmetler gibi, sermaye mallarının finansmanı genellikle iki yetkili düzeyini içerir,
örneğin, bölgeler veya yerel yetkililer ile birlikte merkezi / üst düzey. Bununla birlikte, istisnalar vardır:
beş ülkede üç yetki düzeyi, sermaye mallarının finansmanında yer alır: Fransa(ortaokul), Avusturya
(ilköğretim okulları, Hauptschulen ve Neue Mittelschulen), İtalya, Polonya ve Romanya.
Ancak, bazı ülkeler (Belçika, İrlanda, İspanya (ortaokul), Malta ve Lihtenştayn'da (ortaokul)) merkezi /
üst düzey yetkili sermaye malları finansmanından sorumludur. Hollanda dışında, bu ülkeler
operasyonel mal ve hizmetlerin finansmanı için merkezi / üst düzey yetkililere sorumluluk verilen
aynı ülke grubundadır.

Yine, operasyonel mallar gibi, sermaye harcamasının farklı türlerinin nasıl finanse edildiğine dair bazı
farklılıklar vardır. Genelde, bu tür binaların inşası veya satın alımı gibi büyük sermaye yatırımları, iki
istisna ile öğretim ekipman alımından daha merkezidir (Diyagramlarına bakınız). Avusturya'da okul
binalarının inşaatı için finansman (ilköğretim okulları, Hauptschulen ve Neue Mittelschulen için)
bölgesel ve yerel gelirden, diğer taraftan merkezi / üst düzey okullara doğrudan kitap sağlar.
Hırvatistan'da, okul yapımı ve onarımı ya bölgesel (lise) ya da yerel (ilkokul ve ortaokul) vergilerden;
BİT ve diğer öğretim ekipman harcamaları ise, merkezi ve yerel bütçelerden finanse edilmektedir.
Şekil 1.4: Sermaye mallarının ilköğretim ve genel ortaöğretime kaynak transferinde kamu yetkilisi düzeyleri,
2013/14

Merkezi/üst düzey
Yerel
Bölgesel
Veri yoktur

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Sermaye mallarının tanımı için, bkz. Sözlük.
Eğitim düzeyleri arasında farklılıkların olduğu durumlarda, aşağıdaki notlar bunları açıklar ve hangi düzeyin haritada belirtildiğini
gösterir.
Mali akış diyagramları okullara fon aktarımında yer alan birimlere dair tamamlayıcı bilgi verir ve her ülkedeki finansman sistemini
daha iyi anlamak için karşılaştırmalı analizde verilen bilgilerle kullanılabilir.
Eğitimden sorumlu üst düzey yetkili ilgili ülkede genelde ulusal (devlet) düzeyindedir. Ancak, Belçika, Almanya , İspanya ve
Birleşik Krallık'ta 'bölgeler' (Communautés, Länder, Comunidades Autónomas ve devredilen yönetimler) eğitimle ilgili tüm ya da
çoğu alandan sorumludur ve dolayısıyla üst düzey yetkili olarak kabul edilirler.
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Ülkeye özgü notlar
Belçika : Harita , üç topluluktaki toplum okulları ve özel hibe-destekli okulların durumunu gösterir. Üç topluluktaki kamu hibedestekli okullar için operasyonel mal ve hizmetlere dair kaynak transferi merkezi /üst düzey ve yerel yetkilileri kapsar.
Bulgaristan : Harita belediye okullarının durumunu gösterir.
Çek Cumhuriyeti : Harita ilköğretim ve ortaokulların durumunu gösterir. Genel lise ve çok yıllı genel ortaöğretim için operasyonel mal
ve hizmetlere dair kaynak transferi merkezi /üst düzey ve bölgesel düzeyi kapsar.
Danimarka, Slovenya , İzlanda ve Türkiye : Harita ilköğretim ve ortaokulları gösterir. Liseler için operasyonel mal ve hizmetlere dair
kaynakların transferi sadece merkezi /üst düzeyi içerir.
Almanya : Sermaye mallarını okul bakım birimi (Schulträger) finanse eder fakat çoğu Länder'de, yerel yetkililer Land lerden yapım işleri,
binaların alımı ve yenilenmesi vb. için mali yardım alır.
İspanya : Harita üst düzey yetkililer, merkezi hükümet yönetimi ve Otonom Toplulukların Eğitim Bölümlerini içerir.
Ortaöğretim okullarının durumunu gösterir. İlköğretim okulları için operasyonel mal ve hizmetlere dair kaynakların transferi merkezi /üst
düzey ve yerel yönetimleri içerir.
Fransa : Harita ortaöğretim okullarının durumunu gösterir. Ortaokul okulları için Département yerel yetkilidir. Liseler için bölge
sorumludur. İlköğretim için operasyonel mal ve hizmetler için kaynak transferi merkezi /üst düzey ve yerel düzeyi içerir.
Hırvatistan , Slovakya ve Norveç : Harita ilköğretim ve ortaokul durumunu gösterir. Liseler için, sermaye mallarının kaynak transferi
merkezi /üst düzey ve bölgesel düzeyi içerir.
Avusturya : Harita ilköğretim okulları , Hauptschulen ve Neue Mittelschulen gösterir. Allgemeinbildende höhere Schule için operasyonel
mal ve hizmetler için kaynak aktarımında merkezi /üst düzey ve bölgesel düzey yer alır.
İsveç : Sermaye malları belediyelerin doğrudan sorumluluğu altındadır (çok az bir oranının merkezi /üst düzeyden toplu ödeme yoluyla
gelmesine rağmen).
Birleşik Krallık (ENG, NIR): Harita devlet okulları (ENG) ve kontrollü ve Katolik devlet birleşik okullarının (NIR) durumunu gösterir.
Akademiler (ENG) ve gönüllü gramer ve hibe devlet birleşik okullarında (NIR), operasyonel mallar ve hizmetlere dair kaynak transferi
sadece merkezi /üst düzey içerir.
Lihtenştayn : Harita ortaöğretim okullarının durumunu gösterir. İlköğretim okulları için operasyonel mal ve hizmetlere dair kaynak
transferi merkezi /üst düzey ve yerel yönetimi kapsar.

Özetlemek gerekirse, ülkelerin üçte birindeki merkezi / üst düzey okullara doğrudan aktarılan fonlarla
öğretim elemanları için fon transferi yetki düzeylerinin en az sayıda olduğu alandır. Geri kalan
ülkelerde, üst düzey bakanlıklar finansman aktarımı ve / veya personele ödeme sorumluluğunu yerel
yönetimler (özellikle İskandinav ülkelerinde) veya bölgesel yetkililer ya da üst düzey yetkililerin idari
birimleriyle paylaşırlar. Bu durum öğretim dışı kadro için de benzerdir, fakat yerel veya bölgesel
yetkililerin ya kendi başlarına ya da merkezi / üst düzey yetkilileri ile yer alması daha yaygındır.
Operasyonel ve sermaye mallarına ilişkin kaynakların transferi iki ya da üç yetki seviyesini içerir.
Sonuç olarak, denebilir ki, genelde tüm büyük kaynak kategorileri için (personel, operasyonel ve
sermaye malları) okullara kaynak aktarmayla birden fazla yetkili düzeyi ilgilenmektedir.
Ancak, birkaç ülkede, tüm kaynak kategorileri için (personel, operasyonel ve sermaye malları) okullara
kaynak aktarılmasında sadece merkezi / üst düzey yer alır; yani Belçika (toplum ve özel hibe destekli
okullar için) İrlanda, İspanya (bu üç ülke için ülkeye özgü notlara bakınız) ve Malta'da. Hollanda'da,
sermaye malları dışında tüm kaynak kategorileri sadece üst düzey yetkiliyi içerir. Almanya'da, öğretim
dışı kadro, operasyonel mal ve hizmetler ile sermaye malları için kaynak transferi okulun 'bakım'
birimince (Schulträger) yapılır ve İzlanda'da (ilköğretim ve orta öğretim okulları için) belediye, personel ve
operasyonel mallar için kaynak aktarımından sorumludur.
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Ülkelerin yaklaşık yarısında orta düzey bir yetkili ya blok hibe ya da toplu
ödeme alır ve bunları çeşitli kaynak kategorileri arasında dağıtır
Eğitim finansman zincirinde orta düzey yetkililer adından da anlaşılacağı gibi 'orta' düzey bir
pozisyondur. Bunlar genellikle merkezi / üst düzeyden fonlarını alırlar, ama ayrıca bir çok ülkede,
örneğin yerel vergilerle kendi gelirlerini artırabilirler. Ayrıca, orta düzey yetkililerin bazen kaynakların
farklı kategorilere tahsisindeki miktarı belirleme güçleri vardır (blok hibe veya toplu ödemeyi bölme).
Bazı ülkelerde ise, rolleri aldıkları fonların transferiyle sınırlıdır. Bu raporda, orta düzey yetkili ifadesi
herhangi bir yetkiyi ima etmez, ancak merkezi / üst düzey ile okul düzeyi arasındaki pozisyonu
açıklamaya yardımcı olur.
Orta düzey yetkililerin sorumlulukları, kaynakları tahsis etmek için kullanılan mekanizmalar veya
tekniklere bağlıdır. Bölüm 2 ve 3 finansman yöntemleri ve kriterleri konularıyla daha ayrıntılı ilgilenir.
Okul özerkliği bu raporda incelenmemiştir, ancak bölgesel ya da yerel yetkililerin kaynak tahsisi ile ilgili
kararlarda okullara özerklik izni verebilmesi dikkat çekicidir.
Bu rapor amaçları için, 'blok hibe' en az iki veya üç kaynak kategorisini (personel, operasyonel ve
sermaye malları) kapsaması planlanan orta düzey yetkililere sağlanan fon miktarı olarak
tanımlanmaktadır.
'Toplu ödeme' ise eğitim dahil olmak üzere bir dizi kamu hizmetlerini kapsaması planlanan yerel ya da
bölgesel yetkililere tahsis edilen fon miktarı olarak tanımlanmaktadır. Orta düzey yetkililer diğer kamu
hizmetlerinin ihtiyaçları ve mevzuat veya yönetmeliklerde belirlenen sınırlamaları dikkate alarak, eğitim
için tahsis edilecek fon tutarını belirler.
Blok hibe durumunda ise, eğitim miktarı genellikle orta / üst düzey yetkililer tarafından belirlenir ve orta
düzey yetkililerin sadece farklı kaynak türleri arasında fon dağılımını belirleme yetkisi olabilir. Orta
düzey yetkililerin toplu ödeme fonlarını tahsis edilirken manevra için daha fazla imkanı olsa da, eğitim
ve diğer kamu hizmetlerinin rekabet taleplerini dengelemeleri gerekir. Ancak uygulamada, orta düzey
yetkililer eğitime harcanacak miktarı belirlemede tam özerkliğe sahip değildir.
Toplu ödeme veya blok hibenin tüm kaynak kategorilerini mi kapsayacağı ya da belirli kategorilerde
sınırlı mı olacağı konusunda ülkeler arasındaki farklılıklar vardır. Tüm kaynak kategorilerinin dahil
olduğu durumlarda, orta düzey yetkililerin kaynakları nasıl hedef alacaklarına dair daha fazla özerkliği
olabilir, yine bu kaynak dağıtımında kullanılacak koşullar ve kriterlere bağlıdır (bkz. Bölüm 2 ve 3).
Ülkelerin yaklaşık dörtte birinde, özellikle de kuzey Avrupa'da, bölgesel ve yerel yetkililer merkezi/üst
düzeyden toplu ödeme alırlar, sonrasında da yetkililer bunları dağıtır. Ancak, bunun nasıl yapıldığı
ülkeler arasında hatta ülkeler içinde farklılık gösterebilir. Örneğin, Finlandiya'da büyük oranda okul
finansmanı belediyelere toplu ödeme yapar. Fakat, bütçelerini okullara tahsis edip etmemek
belediyelere kalmıştır ve okullar da önceliklerini karşılamak üzere bu durumu yönetirler.
Yunanistan'da belediyeler blok hibelerine bölerler ve fonları öğretim dışı kadro ile operasyonel mallara
tahsis ederler. Kıbrıs'ta ise belediye bünyesinde tüm okullardan sorumlu bir okul kurulu, Eğitim ve
Kültür Bakanlığından blok hibe alır ve bunu öğretim kadrosu dışında tüm kaynak kategorileri arasında
paylaştırır.

Ülkelerin yaklaşık yarısında, farklı kaynak kategorileri için fonlar belli bir kaynak için ayrılmıştır
(örneğin İtalya ve Letonya ) veya yerel ya da bölgesel yetkililer blok hibeleri bölmeden doğrudan
okullara aktarırlar (örneğin Estonya ).
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Şekil 1.5: Orta düzey yetkililerin toplu ödeme veya blok hibe alıp farklı kaynak kategorilerine ( personel,
operasyonel ve sermaye malları) tahsis ettikleri ülkeler

Farklı kaynak kategorilerine tahsis edilen
blok hibe

Farklı kaynak kategorilerine
tahsis edilen toplu ödeme
Farklı kaynak kategorilerine tahsis edilen
blok hibe veya toplu ödeme
yoktur
Veri yoktur

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Toplu ödeme ve blok hibe, tanımları için bkz. Sözlük .Eğitim düzeyleri arasında farklılıklar olduğu durumlarda, aşağıdaki notlar
varyasyonları açıklar ve haritada hangi düzeyin gösterildiğini belirtir.

Ülkeye özgü notlar
Belçika : Harita toplum ve özel hibe-destekli okullardaki durumu gösterir. Kamu hibe-destekli okullar için, düzenleyici birim yerel
düzey yetkilidir, örn. belediyeler, ilçeler veya iller. Kamu hibe-destekli okullar için belediyeler blok hibeyi farklı kaynaklardan alıp farklı
kaynaklara dağıtırlar. Özel hibe-destekli okullar için 'düzenleyici birim' özel bir yasayla tanımlanan bir ya da daha fazla
okulu yöneten bir kişi ya da birimdir.
Bulgaristan : Harita belediye okullarının durumunu gösterir.
Danimarka: Harita ilköğretim ve ortaokulların durumunu gösterir. Liselerin finansmanında orta düzey yetkililer yer almaz.
Yunanistan : Blok hibe belediyelerce tahsis edilir.
Portekiz : Harita ilköğretim ve ortaokulların durumunu gösterir. Maliye Bakanlığınca belediyelere ilköğretim okullarının operasyonel ve
sermaye kaynaklarını kapsayacak şekilde blok hibe sağlanır.
Slovenya : Harita ilköğretim ve ortaokulların durumunu gösterir. Yerel yetkililer liseleri finanse etmez.
İsveç : Hükümetten belediyelere verilen toplu ödeme belediyelerin kendi bütçelerine kıyasla oldukça azdır.
Birleşik Krallık (ENG/NIR): Harita devlet okulları (ENG) ve kontrollü ve Katolik devlet okullarının (NIR) durumunu gösterir. Orta düzey
yetkililer akademilerin (ENG) ve gönüllü gramer ve hibe devlet birleşik okullarının (NIR) finansmanında yer almaz.
İzlanda : Harita ilköğretim ve ortaokullardaki durumu gösterir. Orta düzey yetkililer liselerin finansmanında yer almaz.
Lihtenştayn : Harita ortaöğretim okullarındaki durumu gösterir. İlköğretim okullarına blok hibe aktarılmamaktadır.

Ülkelerin üçte ikisinden fazlasında yerel veya bölgesel yetkililer okul düzeyinde
eğitimin finansmanını kendi gelirlerinden sağlar
Yerel veya bölgesel yetkililerin 'kendi geliri' çoğu durumda, bu yetkililer tarafından yerel halk /
işletmelerden toplanan vergileridir. Yerel vergiler, eğitim dışında başka amaçlar için de
kullanılmaktadır, bu yüzden eğitime ayrılan miktar diğer kamu ihtiyaçları ile bölgesel veya yerel
yetkilinin siyasi önceliklerine bağlıdır. Bu tür bir gelirin eğitim kaynağının tüm kategoriler için mi ya da
belirli kaynaklara yönelik mi kullanılacağı ülkeler arasında değişir.
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Şekil 1.6: Orta düzey yetkililerin okul kaynakları (öğretim kadrosu, öğretim dışı kadro, operasyonel ve sermaye
malları) için finansman sağlamak üzere kendi gelirlerini kullandıkları ülkeler

Kendi geliri sadece bazı kaynak
kategorileri için kullanılır
Kendi geliri tüm kaynak kategorileri
için kullanılır
Kendi geliri okulların finansmanında
kullanılmaz
Veri yoktur

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Kendi geliri kamu hizmetlerini finanse etmek için yerel veya bölgesel yetkililer tarafından toplanan vergi ya da gelirlerdir. Eğitim
düzeyleri arasında farklılık olduğu durumlarda, aşağıda yer alan notlar haritada gösterilen varyasyonları açıklar ve hangi düzeyde temsil
edildiğini belirler.

Ülkeye özgü notlar
Belçika (BE fr): Harita toplum ve özel hibe-destekli okulların durumunu gösterir. Kamu hibe-destekli okullar için yerel yetkililer
kendi gelirlerini teknik ve bakım personeli, operasyonel mallar ve sermaye malları için kullanırlar.
Belçika (BE de): Harita toplum okulları ve özel hibe-destekli okullardaki durumu gösterir. Kamu hibe-destekli okullar için, belediyeler
kendi gelirlerini operasyonel ve sermaye malları için kullanırlar.
Belçika (BE nl): Harita toplum ve özel hibe-destekli okulların durumunu gösterir. Kamu hibe-destekli okullar için belediyeler kendi
kaynaklarını sermaye kaynaklarının yüzde 30-40'ı kapsayacak şekilde kullanırlar. Bulgaristan : Harita belediye okullarının durumunu
gösterir.
Danimarka ve İzlanda : Harita ilköğretim ve ortaokulların durumunu gösterir. Kendi gelirleri liselerin finansmanı için kullanılmaz. İspanya :
Harita ortaöğretimdeki durumu gösterir. Yerel yetkililer ilköğretim okullarını kendi gelirleriyle finanse edebilirler.
Otonom Topluluklar kendi vergilerini toplar, bunlar merkezi hükümet yönetimindeki 'Temel Hizmetler Garanti Fonu'na gider ve de tüm
kamu hizmetleri için toplam ödeme şeklindedir. Daha sonra da eğitim ya da kamu hizmetleri için kullanılmak üzere Otonom Topluluklara
yeniden tahsis edilir.
Slovenya : Harita ilköğretim ve ortaokullardaki durumu gösterir. Yerel yetkililer liseleri finanse etmez.
Birleşik Krallık (ENG): Şekildeki bilgi sadece devlet okullarına uygulanır; orta düzey yetkililerin (LAs) akademilerin finansmanında rolü
yoktur.
Birleşik Krallık (SCT): Yerel ihtiyaçlar ve öncelikler temelinde, mevcut toplam mali kaynakları (toplu ödeme ve konsey vergi geliri ve
diğer gelir) tahsis etmek her yerel yönetimin sorumluluğudur.
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İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAK DÜZEYİNİ OLUŞTURMAK İÇİN
KULLANILAN YÖNTEMLER

Eğitim yetkililerinin karşılaştığı zorluklardan biri de okulların ihtiyaçlarına göre kaynak tahsis etmek ve
bunu adil ve verimli bir şekilde yapmaktır. Bu bölüm eğitim yetkililerinin okullara sağladığı kaynak
miktarını belirlemek için kullandığı yöntemleri ortaya koymayı amaçlar. Kaynak türü ile (personel,
operasyonel mal ve hizmetler veya sermaye malları) tahsisinde kullanılan yöntem arasında bir ilişki
olup olmadığına bakar. Ayrıca yetki seviyesine (merkezi, bölgesel veya yerel) bağlı olarak yöntemlerin
farklı olup olmadığını göz önünde bulundurur.
İki ana model tespit edilebilir. İlki okulların alması gereken kaynakların kesin miktarının belirlenmesi
için önceden tanımlanmış kriterlere göre kararlaştırılan bir prosedürü kullanır. Buna karşılık, diğer
yaygın olarak kullanılan model okulların ihtiyaçlarına ilişkin bir tahmine dayalıdır, ancak daha önceden
belirlenen kriterleri göz önünde bulundurmaz. İkinci modelde, sorumlu eğitim yetkilileri kaynakların
düzeyine karar verirken daha fazla özerkliğe sahiptir.
Bu iki model içinde, üç finansman yöntemi tanımlanabilir.
1. Formül finansmanı ilk modelle ilişkilidir. Her okulun yasal hakkı olan kaynak miktarını belirlemek
için kriterler koyar ve bu kriterlere evrensel olarak uzlaşılmış kuralları uygular.
2. Bütçe onayı genelde ikinci modelle ilişkilidir. Yetkililer/okullara ilgili kamu yetkilisinin onaylaması için
kendi oluşturdukları bütçeyle uyumlu kaynak aktarımını içerir.
3. Kaynakların ihtiyari belirlenmesi ikinci modelle ilişkilidir. Bu sistemde, kaynak miktarı ilgili yetkili
tarafından belirlenir. Başka bir yetkiliye başvurmaya gerek olmadan sabittir, bu demektir ki
miktarları hesaplamak için belli bir mali formül yoktur ve ilgili tahsis durum bazında yapılır.
Aşağıdaki analiz ulusal diyagramlarda gösterilen mali akışa dayalıdır, personel, cari ya da sermaye
harcaması için sorumlu yetkililerce yapılan gerçek mali katkıyı hesaplamaz. Sonuç olarak, bu bölüm
tahsis edilen miktarların çok ya da az olmasına bakılmaksızın kaynakların düzeyini belirlemek için
kullanılan yöntemleri tanımlar. İlgili finansman, belli bir kaynağa ayrılan hibeler, blok hibeler (birden
fazla kaynak kategorisini finanse etmek için planlanan) ve toplu ödemelerdir (bir dizi kamu hizmetini
finanse etmek için planlanan).

Beş eğitim sisteminde, tüm sorumlu eğitim yetkilileri personel, cari ve sermaye
harcamaları için gerekli kaynak düzeyini belirlemek için sadece finansman
formülünü kullanır
Bulgaristan'da (belediye okulları), hem Maliye Bakanlığı hem de Milli Eğitim ve Bilim Bakanlığı
finansman formülü kullanılarak, belediye meclisleri veya yerel yetkililere blok hibe verirler. Bu
konseyler / yetkililer, finansman formülü kullanarak okullara malları ya kendileri sağlar ya da okul
düzeyinde yetkililere para transferi yapar. İspanya'da İspanyol hükümeti her bir Otonom Topluluğun
bakanlıklarına üzerinde anlaşma sağlanan bir formüle göre toplu ödeme tahsis eder. Otonom
Toplulukların sorumlu bakanlıkları da anlaşma sağlanan formül kullanarak okullara finansman sunar.
Bu iki ülkede, orta düzey yetkililer tarafından kullanılan formül yetkililer arasında değişiklik gösterebilir.
Malta Eğitim ve İstihdam Bakanlığı okullara iki hibe sağlar - biri personel için, diğeri cari ve sermaye
giderleri için ayrılandır. Hibe, bir finansman formülüne göre hesaplanır.
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Şekil 2.1: İlköğretim ve genel ortaöğretimde personel , operasyonel mal ve hizmetler ile sermaye malları için
kaynak düzeyini belirlemek için finansman formülü kullanımı, 2013/14

Tüm sorumlu eğitim yetkilileri sadece
finansman formülü kullanır
Sorumlu eğitim yetkilileri sadece finansman
formülü kullanmaz

Kaynak: Eurydice

Açıklayıcı not
Bu harita personel, operasyonel mal ve hizmetler ile sermaye mallarının kaynak düzeyini belirlemekten sorumlu tüm eğitim
yetkilileri/birimleri tarafından finansman formülünün kullanılıp kullanılmadığını gösterir. Bölgesel ve yerel yetkililer/birimlerin karar verdiği
durumlarda, en çok kullanılan yöntem rapor edilmiştir.
Sermaye malları, operasyonel mallar ve hizmetler, finansman formülü tanımları için, bkz. Sözlük.

Ülkeye özgü not
Bulgaristan : Harita belediye okullarının durumunu gösterir.

Finlandiya ve Norveç'te, bir finansman formülü sadece eğitimin değil belediyelerin sorumlu olduğu
diğer kamu hizmetlerinin de finansmanı için belediyelere toplu ödeme meblağlarını belirlemek üzere
sorumlu bakanlıklar tarafından sistematik olarak uygulanır. Ayrıca, birçok belediye aldıkları toplu
ödeme ve topladıkları vergilerden okullara finansman tahsis etmek için bir finansman formülü kullanır.
Formül belediyeler arasında farklılık gösterebilir.

Personel düzeyi, cari ve sermaye kaynakları belirlemek için en yaygın
yöntemler üç ülkede ya bütçe onayıyla ya da ihtiyari olarak belirlenir
Bütçe onayı, okulların finansmanında yer alan orta düzey yetkililere kaynak tahsis etmek için
Yunanistan'da sorumlu bakanlıklar tarafından kullanılan yöntemdir. Belediyeler daha sonra okulların
ihtiyaçlarını tahmin eder ve uygun kaynakları sağlar (kaynakların ihtiyari belirlenmesi yöntemini
kullanarak). Ayrıca, sorumlu bakanlıklardan alınan fonlar okullara mal ve hizmetler sağlar.
DIOFANTOS (Bilgisayar Teknoloji ve Basın Enstitüsü) kitap bastırır ve okullara onları dağıtır; Ktiriakes
Ypodomes SA (Bina Altyapısı SA) sermaye malları ve hizmetlerin diğer türlerini satın alır (örn.
ekipman, tamir ve bakım hizmetleri, site satın alma ve yeni bina inşaatı).
Macaristan'da devlet tarafından idare edilen ajans, Klebelsberg (Kurumlar Bakım Merkezi), personele
ödeme yapma, bazı sermaye giderleri için ödeme yapmanın yanı sıra, doğrudan bazı operasyonel mal
ve hizmet satın almak için İnsan Kaynakları Bakanlığı'ndan hibe alır. Bazı okullardan sorumlu okul
birimleri (Klebelsberg yerel birimler) onayı için Klebelsberg'e bütçelerini gönderir.
Portekiz'de sorumlu bakanlıklar belediyeler, okul toplulukları veya bireysel okullar için finansman
seviyesini belirlemek için yaygın olarak kararlaştırılmış bir kural kullanmaz. Sermaye giderleri için
finansman, belli bir formül veya önceden tanımlanmış kriterler kullanmadan sorumlu bakanlıklar
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tarafından serbestçe durum bazında belirlenme eğilimindedir. Belediyeler, okul kümeleri veya bireysel
okullar öğretim dışı personel için kendi bütçelerini ve onay için operasyonel maliyetleri sorumlu
bakanlıklara sunar.

28 eğitim sisteminde, merkezi /üst düzey bakanlıklar finansman formülünü
öğretim kadrosunun kaynak düzeyini belirlemek için kullanır
Avrupa çapında, öğretim kadrosunun kaynak düzeyini kurmak üzere merkezi / üst düzey bakanlık için
en yaygın yol finansman formülü kullanmaktır. Bu yöntemi kullanan 28 eğitim sistemi iki geniş
kategoriye ayrılabilir: ilki öğretim kadrosu için finansman ya okul düzeyinde yetkililere ya da orta düzey
yetkililere verilen toplu ödeme veya blok hibenin bir parçasıdır; ikincisi, bakanlıkların öğretim personel
maliyetleri için ilgili organ veya yetkililere hibe ayırması ya da bakanlıkların doğrudan öğretmenlere
ödeme yapmasıdır. Avrupa'nın kuzeyindeki ülkeler genellikle ilk kategoriye girer. Her kategori sayısı
aynıdır.
Polonya, Finlandiya, İsveç ve Birleşik Krallık (Galler ve İskoçya) ve Norveç'te, kamu hizmetlerinin
yönetiminde -eğitim dahil önemli özerkliğe sahip yerel yetkililere, finansman formülü temelinde toplu
ödeme yapılır. Bazı ülkelerde küçük bir miktar olan bu toplu ödeme, kendi yetki alanlarına giren kamu
hizmetlerini yürütmek için gerekli kaynakları satın alma ya da tahsisi için kullanılır.
Bulgaristan'da (belediye okulları), Maliye Bakanlığı belediye meclisi ve yerel yönetimlere blok hibe,
sırayla, öğretim personeline ödenmek üzere okullara başka bir blok hibe tahsis eder. Estonya'da, blok
hibe personel ve sermaye harcamaları ile operasyonel mal ve hizmetler üzerindeki harcamaların bir
parçasını finanse etmek için yerel hükümetlere verilir. Litvanya'da, Milli Eğitim Bakanlığı belediyelere
blok hibe sağlamaktadır. Bu yardımlar okullara öğretmenlerine doğrudan ödeme yapması ve bazı
kitaplar ile diğer öğretim kaynaklarını satın alması için tahsis edilmiştir. Hollanda'da Eğitim İdari Ajansı,
Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı'ndan finansman alır ve personel ve cari harcamaları karşılamak için
okul yetkililerine blok hibe ayırır. Romanya'da, Kamu Maliye Bakanlığı kamu maliyesi Genel Bölümüne
İlçe Okul Müfettişleri Başkanlıklarına aktarmak üzere blok hibe sağlar. Bu da sırasıyla yerel konseylere
ve sonra nihayet okul yönetim kurullarına aktarılır. Bu hibe personel maaşları, hizmet içi eğitim ve
operasyonel ve sermaye harcamalarının bir parçasını kapsayacak şekilde kullanılır. Sermaye malları
hariç tüm kaynaklar için blok hibe Birleşik Krallık'taki (İngiltere ve Kuzey İrlanda) sorumlu bakanlıklar
tarafından yerel yönetimlere verilir: Bu sadece İngiltere'deki devlet okulları ve Kuzey İrlanda'daki
kontrollü ve devlet okulları için geçerlidir. Danimarka ve Slovenya'da, sorumlu bakanlıklar
Danimarka'da tüm kaynak kategoriler için blok hibeyi lise müdürleri / kurullarına sağlar ve Slovenya'da ise
personel ve operasyonel mal ve hizmetlere ilişkin harcamalar için sağlanır.
Öğretim kadrosu için kaynak seviyesini belirlemek için kullanılan ortak bir prosedür olmadığında
sorumlu yetkililer (ilköğretim ve ortaöğretim okulları için) Danimarka hariç tüm ülkelerde bu amaçla
ayrılan hibeyi sağlar. Danimarka'da, bu amaç için fonlar belediyelere tahsis edilen toplu ödemenin bir
parçasıdır.
Sekiz eğitim sisteminde öğretmenlere maaşları sorumlu bakanlık tarafından doğrudan ödenir.
Macaristan ve Portekiz hariç tüm ülkelerde harcamaların bu kategorisi için gerekli kaynakların
seviyesini belirlemek için finansman formülü kullanılır.
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Şekil 2.2: Merkezi /üst düzey bakanlıklar tarafından eğitim personeli harcamalarına ayrılan ya da katkı sağlayan
kaynak miktarını hesaplamak için kullanılan finansman yöntemleri, ilköğretim ve genel ortaöğretim, 2013/14

Finansman formülüne göre belirlenen
toplu ödeme (ler) veya blok hibe(ler)
Finansman formülüne göre belirlenen
öğretim masraflarına ayrılan hibe(ler)
Diğer yöntemlerle belirlenen toplu
ödeme(ler) veya blok hibe(ler)
Diğer yöntemlerle belirlenen öğretim
masraflarına ayrılan hibe(ler)
Sorumlu bakanlık tarafından maaşı
ödenen öğretim kadrosu
Bu alanda merkezi /üst düzey
bakanlıklar yer almaz
Veri yoktur
Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Öğretim kadrosu, blok hibe, toplu ödeme, finansman formülü tanımları için, bkz. Sözlük.
Bu şekil şu konularda bilgi verir:
öğretim kadrosu maliyetinin tamamını ya da bir kısmını kapsayacak şekilde finansman düzeyini belirlemek üzere
merkezi /üst düzey bakanlıklarca kullanılan yöntem;
finansman türü- toplu ödeme, blok hibe veya personele ayrılan hibe.

Ülkeye özgü notlar
Bulgaristan : Harita belediye okullarının durumunu gösterir.
Danimarka: Harita ilköğretim ve ortaokulların durumunu gösterir. Ortaokullar için Eğitim Bakanlığı finansman formülü kullanır ve hibelerce
faaliyet düzeyinde belirlenen fonları, temel hibeler, hedeflenen araştırma ve geliştirme fonları ve çok yıllı anlaşma modelleriyle
desteklenen biçimde dağıtır. Fonlar genelde blok hibenin bir parçası olarak verilir.
Almanya : Finansman formülleri personel maliyetlerini tahmin etmek için kullanılır. Bu tahmini maliyetler Land bütçe önerisinin bir
parçası olur. İspanya : Otonom Topluluklar merkezi hükümetten toplu ödeme alır.
Slovenya : Harita zorunlu eğitim veren okulların durumunu gösterir. Liseler için Eğitim, Bilim ve Spor Bakanlığı blok hibe tutarını belirlemek
için bir formül kullanarak personel ve cari maliyetleri karşılayacak blok hibe sağlar.
İsveç : Toplu ödemenin belediyenin eğitim bütçesine katkısının çok az olmasından dolayı merkezi eğitim yetkililerinin uygulamada
öğretim kadrosu finansmanına katılımı söz konusu değildir.
İzlanda : İlköğretim ve ortaokul düzeyinde öğretim personelinin bütçesi belediyelerin kendi vergilerinden gelir. Liseler için öğretim
kadrosu maliyetlerini kapsayan blok hibe Eğitim Bakanlığı tarafından blok hibe miktarını belirlemek üzere finansman formülü kullanan okul
müdürleri/kurullarına verilir.

Ülkelerin çoğunda, merkezi /üst düzey bakanlıklar operasyonel mal ve
hizmetler için kaynak düzeyini belirlemek üzere finansman formülü kullanır
Öğretim kadrosu için olduğu gibi, finansman formülü sorumlu bakanlıklarca, tümünü veya ilgili bazı
masrafları kapsayacak şekilde olup olmadığına ve finansman türüne (hibe ya da toplu ödeme)
bakılmaksızın operasyonel mal ve hizmetler için kaynak düzeyini belirlemek için kullanılan en yaygın
yöntemdir.
Sadece üç ülke öğretim kadrosunun kaynak düzeyini belirlemek için kullanılandan farklı bir yöntem
kullanır. Belçika'da (Almanca konuşan Topluluğu), Topluluk okullar için operasyonel mal ve
hizmetlerini de kapsayacak şekilde gerekli kaynakları hesaplamak için bir formül kullanılmaz.
Operasyonel mal ve hizmetler için sağlanan finansmanın çoğunluğu açısından aynı durum Çek
Cumhuriyeti için de geçerlidir, fakat eğitim ekipmanı ve okul gelişimi için bütçeler bir formüle göre
belirlenir. Türkiye'de, bu tür kaynak için finansman düzeyini belirlemek üzere bir finansman formülü
kullanılır.
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Almanya'da eyaletler operasyonel mal ve hizmetlere ayrılmış kaynakların düzeyinin belirlenmesinde
yer almaz. Hırvatistan ve Avusturya'da (Volksschulen, Hauptschulen'de ve Neue Mittelschulen),
operasyonel mal ve hizmetler, sadece yerel gelirler ile finanse edilmektedir, öğretim kadrosu için
kaynaklar ise finansman formülü kullanarak sorumlu merkezi / üst düzey bakanlıklar tarafından
belirlenir.
Şekil 2.3: Merkezi /üst düzey bakanlıklar tarafından operasyonel mal ve hizmet harcamalarına ayrılan ya da katkı
sağlayan kaynak miktarını hesaplamak için kullanılan finansman yöntemleri, ilköğretim ve genel ortaöğretim ,
2013/14

Finansman formülüne göre belirlenen
toplu ödeme (ler) veya blok hibe(ler)
Finansman formülüne göre belirlenen
operasyonel masraflarına ayrılan
hibe(ler)
Diğer yöntemlerle belirlenen toplu
ödeme(ler) veya blok hibe(ler)
Diğer yöntemlerle belirlenen
operasyonel masraflarına ayrılan
hibe(ler)
Bu alanda merkezi /üst düzey
bakanlıklar yer almaz
Veri yoktur

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Operasyonel mal ve hizmetler, blok hibe, toplu ödeme, finansman formülü tanımları için, bkz. Sözlük.
Bu şekil şu konularda bilgi verir:

•
•

operasyonel maliyetinin tamamını ya da bir kısmını kapsayacak şekilde finansman düzeyini belirlemek üzere merkezi
/üst düzey bakanlıklarca kullanılan yöntem;
finansman türü- toplu ödeme, blok hibe veya operasyonel mal ve hizmetlere ayrılan hibe.

Ülkeye özgü notlar
Belçika (BE de): Eğitim amaçlı fonlar dışında verilen bilgi toplum okullarıyla ilgilidir. Operasyonel mal ve hizmetlere dair
kaynaklar özel ve kamu hibe destekli okullar için bir formül kullanılarak belirlenir.
Bulgaristan : Harita belediye okullarının durumunu gösterir.
Çek Cumhuriyeti : Formül, operasyonel mal ve hizmetlerin (eğitim materyali ve okul gelişimi) toplamının küçük bir bölümünün
belirlenmesi için kullanılır.
Danimarka: Harita ilköğretim ve ortaokulların durumunu gösterir. Ortaokullar için Eğitim Bakanlığı finansman formülü kullanır ve hibelerce
faaliyet düzeyinde belirlenen fonları, temel hibeler, hedeflenen araştırma ve geliştirme fonları ve çok yıllı anlaşma modelleriyle
desteklenen biçimde dağıtır. Fonlar genelde blok hibenin bir parçası olarak verilir.
Hırvatistan: Cari harcamaları finanse etmek için sadece yerel vergiler (okulların eğitim düzeyine göre ya şehirlerden/belediyelerde
ya da ilçelerden alınan) kullanılır.
Kıbrıs: Cari harcamalar için ayrılan hibeye ek olarak, blok hibe olarak okul kurullarına tahsis edilen fonlar bazı operasyonel mal ve
hizmetlerin kapsanması için kullanılır.
Avusturya: Harita, belediyelerin kendi gelirlerinden gelen cari harcama bütçesi olan Volksschulen, Hauptschulen ve Neue Mittelschulen
için olan durumu gösterir.
İspanya : Otonom Topluluklar merkezi hükümetten toplu ödeme alır.
Slovenya : Harita zorunlu eğitim veren okulların durumunu gösterir. Liseler için Eğitim, Bilim ve Spor Bakanlığı blok hibe tutarını belirlemek
için bir formül kullanarak personel ve cari maliyetleri karşılayacak blok hibe sağlar.
İsveç : Toplu ödemenin belediyenin eğitim bütçesine katkısının çok az olmasından dolayı merkezi eğitim yetkililerinin uygulamada
öğretim kadrosu finansmanına katılımı söz konusu değildir.
İzlanda : İlköğretim ve ortaokul düzeyinde öğretim personelinin bütçesi belediyelerin kendi vergilerinden gelir. Liseler için öğretim
kadrosu maliyetlerini kapsayan blok hibe Eğitim Bakanlığı tarafından blok hibe miktarını belirlemek üzere finansman formülü kullanan okul
müdürleri/kurullarına verilir.
Lihtenştayn : Ortaokullar ihtiyaca göre operasyonel mallar için ek kaynak isteyebilir. Ülkelerin çoğunda merkezi/üst düzey bakanlıklar
ihtiyaç kestirimine göre sermaye malları için kaynak seviyesini belirler.
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Ülkelerin çoğunda merkezi /üst düzey bakanlıklar tahmini ihtiyaca göre
sermaye malları için kaynak düzeyini belirler
Ülkelerin çoğu sermaye malları için gerekli kaynağın seviyesini oluşturmak için durum bazında bir
yaklaşım kullanır. Verilecek kaynak miktarını belirlemek için Avrupa'da sorumlu bakanlıklar genellikle
sermaye fonu tahsis edecekleri okulların ya da orta düzey yetkililerin ihtiyaçlarını tahmin eder. Diğer bir
deyişle, diğer iki ana harcama türünün aksine, sermaye malları ile ilgili kararlar bazı durumlarda okullar
veya orta düzey yetkililerin sermaye bütçesini onay için gönderdikleri sorumlu bakanlığın
inisiyatifindedir.
Şekil 2.4: Merkezi /üst düzey bakanlıklar tarafından sermaye harcamalarına ayrılan ya da katkı sağlayan kaynak
miktarını hesaplamak için kullanılan finansman yöntemleri, ilköğretim ve genel ortaöğretim , 2013/14

Finansman formülüne göre belirlenen
toplu ödeme (ler) veya blok hibe(ler)
Finansman formülüne göre belirlenen
sermaye masraflarına ayrılan hibe(ler)
Diğer yöntemlerle belirlenen toplu
ödeme(ler) veya blok hibe(ler)
Diğer yöntemlerle belirlenen sermaye
masraflarına ayrılan hibe(ler)
Bu alanda merkezi /üst düzey
bakanlıklar yer almaz
Veri yoktur

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Sermaye maliyeti, blok hibe, toplu ödeme, finansman formülü, kaynakların ihtiyari belirlenmesi ve bütçe onayı tanımları için, bkz.
Sözlük.
Bu şekil şu konularda bilgi verir:
• sermaye mallarının tamamını ya da bir kısmını kapsayacak şekilde finansman düzeyini belirlemek üzere merkezi /üst
düzey bakanlıklarca kullanılan yöntem;
• finansman türü- toplu ödeme, blok hibe veya sermaye mallarına ayrılan hibe.

Ülkeye özgü notlar
Bulgaristan : Harita belediye okullarının durumunu gösterir.
Danimarka: Harita ilköğretim ve ortaokulların durumunu gösterir. Lise düzeyindeki okullar için Eğitim Bakanlığı temel hibeler, hedeflenen
araştırma ve geliştirme fonları ve çok yıllı anlaşma modelleriyle desteklenen faaliyet düzeyinde hibeleri (taksimetre) hesaplamak için
finansman formülü kullanır. Fonlar genelde blok hibelerinin bir parçası olarak sağlanır.
Almanya : Länder'in çoğunda, yerel yetkililer yapım işleri, bina alımı, yenilemeler vb. için Landlerden mali destek alabilir (örn. Bir kereye
mahsus hibeler).
İspanya : Otonom Topluluklar merkezi hükümetten toplu ödeme alır.
İtalya : 2013 sonbaharında yürürlüğe giren 104/2013 sayılı kanunun doğrudan etkisi olarak, bölgesel ve yerel hükümetlerin Ekonomi ve
Maliye Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde, harcama inceleme süreci başlatmaları koşuluyla okul
binalarının güvenliğini sağlamak, korumak ve geliştirmek, yenilerini yapmak için uzun vadeli kredi almaları daha kolay olur.
Kıbrıs: Sermaye maliyeti için ayrılan hibelere ek olarak okul kurullarına blok hibe olarak tahsis edilen fonlar bazı sermaye harcamalarını
karşılamak için de kullanılır.
Letonya : Yerel vergiler sermaye masraflarını finanse eder.
Avusturya : Harita sermaye masraflarının belediye ve Länder gelirlerinden elde edildiği finansmanın olduğu Volksschulen, Hauptschulen
ve Neue Mittelschulen durumunu gösterir. Allgemeinbildende höhere Schulen için Federal Eğitim ve Kadın İşleri Bakanlığı sermaye
malları (okulların inşası ve yenilenmesi) için ihtiyaç duyulan kaynak miktarını tahmin eder. Gerekli ders kitapları Federal Aile ve Gençlik
Bakanlığınca tüm öğrencilere ücretsiz verilir.
İsveç : Toplu ödemenin belediyelerin eğitim bütçelerine katkısının çok az olmasından dolayı, merkezi eğitim yetkilileri uygulamada
sermaye mallarının finansmanında yer almazlar.
Birleşik Krallık (ENG): Akademilerin sermaye finansmana ihtiyari kararla tahsis edilen Akademi Sermaye Bakım Fonuna erişimi vardır.
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Birleşik Krallık (SCT): Sermaye harcaması için bazı fonlar (yeniden inşa ve yenileme) İskoç okullarının gelecek için rekabetçi başvuru
süreciyle erişilebileceği durumdadır.
İzlanda : Harita ilköğretim ve ortaokullardaki durumu gösterir. Eğitim Bakanlığı lise eğitimi veren her liseye tahsis edilecek kaynak
düzeyini üzerinde anlaşılan ortak bir formül kullanmadan belirlemede serbesttir.
Lihtenştayn : Harita ortaöğretim düzeyinin durumunu gösterir. İlköğretim düzeyi için, belediye gelir vergileri ve varlıkları, sermaye
harcamasını finanse eder. Ayrıca, hükümet sermaye harcamasını kısmi olarak kapsayan üzerinde anlaşılan ortak bir formül kullanarak
belediyeler için toplu ödeme miktarını belirler.

Sabit varlıklar (taşınmazlar) okuldan okula önemli ölçüde değişebildiğinden, durum bazında kaynak
ihtiyacını tahmin ederek tüm okulların temel altyapısını güvenli ve etkin bir şekilde sağlamak için daha
esnek ve etkili olabilir. Örneğin, bütçe tahsisinin hesaplanmasında okul binalarının asıl durumunu göz
önüne almak sorumlu yetkililere bütün okullara güvenlik, sağlık ve diğer tesisler sunmak açısından
karşılaştırılabilir standartları sunmak için daha fazla esnekliği mümkün kılar.
Danimarka'da (ilköğretim ve ortaokullar), belediyeler tüm kamu hizmetleri için gerekli sermaye
harcamalarını finanse etmek için Ekonomik İşler Bakanlığı ve İçişleri'nden aldıkları toplu ödemeye ek
olarak Eğitim Bakanlığı'ndan sermaye malları için ayrılan hibeleri alırlar.
Letonya'da sermaye malları sadece yerel vergilerle finanse edilmektedir ve Avusturya'da
(Volksschulen, Hauptschulen ve Neue Mittelschulen), eyaletler ve belediyelerden sağlanan gelirlerle
finanse edilmektedir. Almanya'da eyaletlerin çoğunda, yerel yönetimler inşaat işleri, bina satın alma,
yenileme, vb. için Land'den mali destek (örn. bir kereye mahsus hibe) alır.
Yeni okulların inşaatı için kaynak tahsis ederken özel finansman programları kullanılmaktadır.
Bu, örneğin, Belçika (Flaman ve Almanca konuşan Topluluklar) ve Birleşik Krallık'taki (İngiltere ve
Galler) durumdur.
Belçika'da (Almanca konuşan Topluluğu), sekiz eğitim kurumunun yenileme ve inşaatını sağlayan
(toplum okulları) ve önümüzdeki 25 yıl içinde bu okulların bakımını üstlenen bir kamu özel ortaklığı
projesi (PPP) Aralık 2010'da başlatılmıştır. Yeni okullar şu anda yapım aşamasındadır. Belçika ve
Flaman Topluluğunda, okul altyapısının alternatif finansman kaynağı vardır: katılımcı DBFM şirketi
(tasarım, inşa finans, bakım). Yaklaşık 200 okul inşasından sorumlu bir kamu-özel ortaklığıdır, yani
Kamu Limited Şirketi (plc.) 'Yarının DBFM Okulları'. Flaman hükümeti plc. 'Yarının DBFM Okulları'nın
hisselerinin % 25 + 1 hissesine sahiptir.
Birleşik Krallık'ta (Galler), '21'inci Yüzyıl Okulları Sermaye Programı her okulu yeniden inşa ederek
veya yenileyerek 21. yüzyıl okula standartlarına kavuşturma amacı olan uzun vadeli, stratejik bir
sermaye yatırım planıdır' (1515). Galler Hükümeti, Galler Yerel Hükümet Derneği ve yerel yönetimler
arasındaki ortak bir plandır. Yatırım planı stratejik okul tadilatı ve 16 sonrası dönüşüm önerileri ile
uyumlu olmalıdır. Planın uygulanması sermaye finansmanının tahsisinde formül bazlı süreçten
uzaklaşıp hedeflenen stratejik yatırım planına doğru önemli bir değişikliği içerir.

(15)

http://21stcenturyschools.org/?lang=en

31

AVRUPA’DA OKULLARIN FINANSMANI: KAMU FINANSMANINDA MEKANIZMALAR , YÖNTEMLER VE KRITERLER

Kaynaklar ve bütçe onayının ihtiyari kararı genelde orta düzey yetkililerce
kullanılan finansman yöntemleridir
Bölüm 1'in açıkça gösterdiği gibi, ülkelerin büyük çoğunluğunda, orta düzey yetkililer (yerel veya
bölgesel düzeyde) okulların finansmanında önemli bir rol oynamaktadır. Okul düzeyinde yetkililere
kendilerine sorumlu bakanlıklar tarafından tahsis edilen kaynakları aktarırlar, bazı mal veya hizmetleri
okulda kullanmak için satın alırlar ve bazı ülkelerde, kendi vergi gelirlerinin bir kısmını okul eğitimini
kısmen finanse etmek için kullanırlar.
Okul seviyesine finansman tahsisinde orta düzey yetkililer tarafından kullanılan yöntemler değişiklik
gösterse de, bu yetkililerin ya transfer edilecek fonların miktarını belirlemelerinin kendi inisiyatiflerinde
olması ya da okul yetkilileri tarafından onay için sunulan maliyet ve bütçeleri tahsise dayandırmaları
daha yaygındır.

32
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OKUL KAYNAKLARININ DÜZEYİNİ BELİRLEMEDE GÖZ ÖNÜNDE
BULUNDURULAN KRİTERLER

Bu Bölüm eğitim yetkililerinin okul ihtiyaçlarına göre ve eşit ve verimli bir şekilde orta düzey yetkililer ile
okullar arasında kaynakları nasıl tahsis ettiklerini inceleyerek bir önceki bölümü tamamlar. Bölüm
2'deki kaynak tahsisinde kullanılan yöntemleri tartıştıktan sonra bu Bölüm her okula doğrudan tahsis
edilecek kaynakların miktarını belirlemede (Bölüm 1) okul finansmanına katılan çeşitli yetkililer
tarafından dikkate alınan kriterler üzerinde durmaktadır. Aynı zamanda okullar için toplam kaynaklara
katkı yapan orta düzey yetkililere aktarılan fonların seviyesini belirlerken merkezi / üst düzey yetkililer
tarafından göz önünde bulundurulan kriterleri inceler. Bu transferler belirli bir kaynak, blok hibe ve
toplu ödemelere ayrılan hibeleri kapsar. Ancak, yalnızca eğitim ile ilgili kriterler kabul edilir. Bölgedeki
nüfus gibi belediyelere verilen toplu ödeme miktarını belirlemek için kullanılan göstergeler bu bölümün
kapsamı dışındadır.
Bu Bölüm merkezi / üst düzeyde kabul edilen ortak kriterlere dayalı olarak sorumlu yetkililerin
kullandığı finansman yöntemlerinin olduğu durumlarla sınırlıdır. Bu nedenle her bir öğrenci için para
değeri veya kaynak birimi (malzeme veya insan) olan belirli bir değer ile ilişkili olduğu öğrenci sayısı
gibi değişkenlere dayalı formüle odaklanır. Ancak, merkezi olarak tanımlanmış değişkenleri olan diğer
finansman yöntemleri ele alınır; her okul veya orta düzey yetkiliye tanınan kaynakların asıl miktarını
belirleme hakkı için merkezi olarak tanımlanmış bir formül yoktur. Sorumlu yetkilinin inisiyatifinde olan
ve tahmini ihtiyaca göre durum bazında karar verilen kaynakların tahsisine dair herhangi bir tartışma
bu bölümün kapsamı dışındadır. Genellikle sermaye mallarında (bkz. Bölüm 2) olduğu gibi, kaynak
türü burada yer almamıştır.
Öncelikle, personel için kaynak miktarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler daha sonra da
operasyonel kaynakları belirlemek için kullanılanlar incelenir. Bu bölüm her bir kaynak kategorisi için
yetkililerin tek bir ölçülebilir kriter seti kullanıp kullanmadığının genel bir resmini çizer. Daha sonra,
okullara veya orta düzey yetkililere tahsis edilen fon düzeyini etkileyen belli okul veya öğrenci
özelliklerine odaklanarak bir dizi kritere ilişkin bilgi sağlar. Bu bölüm okul finansmanında performansa
dayalı kriterlerin dikkate alındığı nadir durumları sunar.

Ülkelerin çoğunda, personel için kaynak düzeyi merkezi /üst düzey yetkililerce
belirlenen kriterlere dayalıdır
Tüm ülkelerde, ölçülebilir kriterler dizisi okullara veya orta düzey yetkililere tahsis edilen kaynak
miktarını belirlemek üzere merkezi / üst düzey yetkililer tarafından kullanılır. Bununla birlikte, Almanya
ve İspanya'da, personel kaynaklarının seviyesini oluşturmak için kullanılan ölçütler16 Lander ve 17
Özerk Topluluk tarafından belirlenir; bu kriterler burada analiz edilmez.
Orta düzey yetkililerin personel maliyetlerini (blok hibe ya da personel için ayrılan diğer hibe),
karşılamak için tahsis edilen miktarı belirlediği eğitim sistemlerinin yarısından azında, merkezi / üst
düzey bakanlık tarafından oluşturulan bir dizi kriter oluşturulmuştur. Bu durum Belçika (kamu hibe
destekli okullar için Fransız ve Flaman Topluluklar) Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Avusturya,
Slovakya, Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda) ve Türkiye'de söz konusudur. Buna göre, 13 diğer eğitim
sisteminde (16), orta düzey yetkililer hangi kriterleri kullanacaklarını seçmede serbesttir ve dolayısıyla
bu kriterler bu bölümde yer almaz. Birleşik Krallık (İngiltere ve Galler) ise, yerel yönetimlerin özerkliğin
sadece kısmi olduğunu belirtmekte fayda vardır.

(16)

Bulgaristan (belediye okulları), Danimarka, Estonya , Fransa , Letonya , Litvanya , Polonya , Romanya , Finlandiya , İsveç ve Birleşik Krallık
(İngiltere , Galler ve İskoçya ).
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İngiltere'de, her yerel yetkili okullara sağlanacak gelir finansmanı (personel ve operasyonel kaynakları
kapsayan) için kendi formülünü geliştirmek için merkezi düzeyde belirlenmiş 12 faktörlü bir listeden
seçim yapabilir. İki faktör zorunludur - her öğrenciye temel yetki ve yoksunluk faktörü. Mevcut
finansman sisteminde eşitlik konusuna değinmek için tüm yerel yetkililerin kullanmak zorunda kalacağı
yeni bir ulusal finansman formülü 2015 yılında tanıtılacaktır.
Galler'de, yerel yetkililer okullara personel ve operasyonel kaynakları karşılamak için blok hibe
verirken kendi formülünü belirler. Ancak, finansmanın yüzde 70'inin beş faktörlü bir diziye göre ağırlıklı
olan öğrenci sayısı bazında dağıtılması gerekmektedir. Yerel yetkililer geri kalan yüzde 30'u
yönetmeliklerle uyumlu biçimde bazı faktörlere dayalı olarak kendi inisiyatiflerinde dağıtabilirler;
örneğin bina ve zeminlerin boyutu ve durumu, oranları, temizlik, okul yemekleri ve süt, maaşlar vb.

Tüm ülkelerde, personel için kaynak düzeyini belirlerken göz önünde
bulundurulan kriterler girdi bazlıdır
Okullardaki personel kaynaklarının düzeyini ya da personel masraflarına ilişkin katkı sağlaması
planlanan fon miktarını belirlemek için merkezi olarak oluşturulmuş kriterleri kullanan tüm merkezi / üst
düzey ve orta düzey yetkililer, girdiye dayalı kriterleri göz önüne alır (bkz. Şekil 3.1). Diğer bir deyişle,
bu kriterler okulların gerçek ihtiyaçlarına ve onlar tarafından yapılan gerçek maliyetlere dayalıdır.
Gerekli hesaplamaları yapmak için kullanılan teknikler, gösterge sayısına bağlı olarak karmaşıklık
gösterir. Bu bağlamda, iki ana kategori ortaya çıkar. İlk olarak, merkezi / üst düzey veya orta düzey
yetkililer, öğrenci veya personel sayısına ilişkin sınırlı bir dizi kriteri ele alır. İkinci olarak, ilgili yetkililer
daha geniş bir yelpazede girdi bazlı kriterleri dikkate alır. Örneğin, bireysel okul ya da öğrenci
özelliklerini dikkate alır ve böylece her okulun ihtiyaçlarının daha kapsamlı bir değerlendirmesi yapılır.
Beş ülkede, sorumlu bakanlık veya bölgesel yetkililer genellikle eğitim veya okul yılı seviyesine göre
ağırlıklı olan mevcut personel veya öğrencilerin sayısına ilişkin sınırlı sayıda kriter kullanır.
Hırvatistan'da ise, merkezi düzeydeki yetkililer tarafından personel ücreti için okullara verilen hibe
büyük ölçüde mevcut personel sayısı esas alınarak belirlenir. Kıbrıs (ilkokullar), Malta ve İzlanda'da
(liseler), her okula ayrılan personel kaynaklarını kapsayan personel kaynakları veya blok hibe seviyesi
ağırlıklı olarak öğrenci sayısına bağlıdır. Bulgaristan'da Maliye Bakanlığı tarafından belediyelere tahsis
edilmiş tüm kaynak kategorilerini kapsamayı amaçlayan blok hibe miktarı için de aynı durum söz
konusudur. Ancak, belediyeler, belediye okullarının finansmanında kullanacakları formülde hangi ek
bileşenleri içereceklerine her yıl kendileri karar verir.
Ülkelerin çoğunda, personel kaynaklarının ya da personel masraflarına katkıda bulunan aktarılan
tutarların seviyesini belirlemek için kullanılan kriterler, sadece öğrenciler veya mevcut personel
sayısını değil, aynı zamanda okul ihtiyaçlarını daha kapsamlı bir değerlendirmesini sağlayan diğer
kriterleri de içerir ve dolayısıyla diğer kriterler farklılaşmış finansman sağlanmasına imkan sağlar.
Bazı kriterler sadece sınırlı sayıda ülkelerde kullanılmaktadır. Belçika, Danimarka, Litvanya, Letonya,
Slovakya ve Birleşik Krallık'ta (İskoçya ve Kuzey İrlanda), küçük okullar ya da küçük okullarla yerel
yetkililer daha yüksek birim maliyetlerini telafi etmek için kendi finansmanlarının bir parçasını ekstra
kaynak olarak alırlar.
Polonya ve Slovakya'da belli yaş grupları ya da belli derslerini (sanat, spor vb.) yansıtan kriterler göz
önünde bulundurulur.
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Çoğu ülke okullar ve bölgeler arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldırmak ve tüm öğrencilere eşit
imkanlar sağlamak için kriterler koyar. Bu kriterler okulun coğrafik konumu, sosyal veya ekonomik
dezavantaj seviyesi ve ek ihtiyacı belirten öğrenci özelliklerine bağlıdır.
Şekil 3.1: Öğretim ve öğretim dışı kadro maliyetine katkı sağlayan kaynak düzeyini belirlemede dikkate alınan girdi
bazlı kriterler, ilköğretim ve genel ortaöğretim , 2013/14

Sadece öğrenci veya personel
sayısı
Öğrenci veya personel sayısı
artı girdiye dayalı kriterler
Merkezi /üst düzeyde uzlaşılan
ortak kriter yoktur

Veri yoktur

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Öğretim ve öğretim dışı kadro tanımları için, bkz. Sözlük .
Şekil personel için kaynak miktarını belirlemede kullanılan girdi bazlı kriterleri kapsar:
• okullara ya da orta düzey yetkililere personel kaynakları tahsis etmede merkezi /üst düzey yetkililer;
• bazı ülkelerde personel masraflarını karşılamak için tahsis edilen fonların miktarını belilerken orta düzey yetkililer
(Belçika (kamu hibe-destekli okullar için Fransız ve Flaman Topluluklar), Çek Cumhuriyeti , Yunanistan , Avusturya , Slovakya
Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda) ve Türkiye).
Her iki durumda da, transfer türü personel ile personel masraflarının tamamını ya da bir kısmını karşılamak amaçlı blok
hibe/toplu ödeme için ayrılan hibeleri içerir.
Sadece eğitimle ilgili kriterler dikkate alınmıştır, orta düzey yetkililere aktarılan toplu ödeme miktarını belirleyebilen bölgede
yaşayanların sayısı gibi jenerik göstergeler dahil edilmemiştir.
'Diğer girdi bazlı göstergeler' sosyal özellikler ve belli eğitim ihtiyaçları ile coğrafik konum (eg. Kırsal ya da kentsel, sosyal olarak
dezavantajlı bölge, belli bir iklimi olan bölge) gibi okul özellikleri, okul türü, okulun mevcut tesisleri vb. içerir.

Ülkeye özgü notlar
Belçika (BE nl): Harita okullara tahsis edilen öğretim kadrosu düzeyini oluşturmak için kriterleri gösterir. Öğretim dışı kadro
kaynakları için, sadece öğrenci sayısı dikkate alınır.
Bulgaristan : Harita belediye okullarının durumunu gösterir.
Almanya ve İspanya : Her okula tahsis edilen personel kaynaklarının düzeyini oluşturmak için kullanılan kriterler 16 Länder ve 17
Otonom Topluluk tarafından seçildiğinden farklılık gösterir.
Fransa : Harita Eğitim Bakanlığı'nın eyaletlerin idari bölümlerine (örn. Eğitimden sorumlu bölge eyalet müdürlüğü) verdiği
öğretim kadrosu
düzeyini oluşturmak için kullanılan kriterlere odaklanır.
Kıbrıs: Harita ortaöğretim okullarının durumunu gösterir. İlköğretim okulları için, Eğitim ve Kültür Bakanlığı sınıflardaki öğrenci
sayısına göre
öğretim kadrosu kaynaklarının düzeyini belirler.
Letonya : Harita Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından belediyelere tahsis edilen öğretim kadrosu maaşlarına yönelik hibelerin miktarını
oluşturmak için kullanılan kriterlere odaklanır. Belediyelerin öğretim dışı kadro maaşlarına verilen hibe miktarını belirlemek için
başvurdukları kriterleri seçmede özerklikleri vardır.
Macaristan : Harita öğretim kadrosu ve bazı öğretim dışı kadronun (boş zaman planlayıcılar) durumunu gösterir. Klebelsberg
Merkezi öğrenci sayısına bağlı olarak 3000 kişiden az nüfusu olan ilçelerdeki her bir okula tahsis edilen bakım personelinin
düzeyini belirler. Daha geniş topluluklarda, belediye her okula tahsis edilen bakım personeli düzeyi için kriterleri belirler.
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Avusturya : Federal ve bölgesel yetkililerin okullara verilen öğretim kadrosu düzeyini ve Allgemeinbildende höhere Schulen'e verilen
öğretim dışı kadrosu için kaynak miktarını belirlemek için kullandığı kriterleri gösterir. İlköğretim okulları, Hauptschulen ve Neue
Mittelschulen için belediyeler öğretim dışı kadro için okullara verilen kaynak miktarı düzeyini belirlemek için kullanılan kriterleri belirler.
İsveç : Harita belediyelerin eğitim bütçelerine çok az katkıda bulunan belediyelere verilen toplu ödeme düzeylerini oluşturmak için
merkezi hükümetçe kullanılan kriterleri gösterir.
İzlanda : Harita zorunlu eğitim sağlayan okulların durumunu gösterir. Liseler için, Eğitim Bakanlığı öğrenci sayısına göre hesaplanan tüm
kaynak kategorileri için blok hibe verir.
Norveç : Merkezi hükümet belde ya da belediyelere verilen toplu ödeme miktarını belirlemek için okul finansmanında kullanılan eğitimle
ilgili kriterleri dikkate almaz.

Ülkelerin yaklaşık üçte ikisi personel kaynaklarının miktarını belirlerken
okullar veya bölgeler arası eşitsizlikleri dikkate alır
Yaklaşık on ülkede, merkezi / üst düzey yetkililer personel için kaynak seviyesini belirlerken coğrafik
veya demografik eşitsizlikleri dikkate alır (tamamen veya kısmen personel maliyetlerinin karşılanması
için amaçlanan personel giderleri için ayrılan hibe ve blok hibeleri / toplu ödeme dahil). Bu durum
Belçika, Estonya, Fransa, Letonya, Litvanya, Finlandiya ve Birleşik Krallık'ta (Galler ve İskoçya) da
böyledir. Bu ülkelerde, merkezi / üst düzey yetkililer yerel bölgenin nüfus yoğunluğunu ve okulun kırsal
ya da kentsel bölgede yer almasını göz önünde bulundurur. Danimarka, Polonya ve Finlandiya'da,
merkezi / üst düzey yetkililer, uzak yerlerdeki yerel yönetimler ve / veya okullara öğrenci başına daha
fazla kaynak sağlar. Romanya'da ise, okulun bulunduğu bölgenin kırsal ya da kentsel olması ve farklı
bölgelerdeki hava koşulları dikkate alınır. Yunanistan'da, Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı ulaşılması zor,
uzak veya sorunlu bölgelerde çalışma ve okullar arasında mesafeleri, ayrıca personele ilişkin kaynak
miktarını belirlerken adem-i merkeziyetçi bölgesel hizmetleri göz önünde bulundurur.
Ülkelerin yarısından fazlasında ise, personel maliyetlerini (tamamen veya kısmen) karşılamak için orta
düzey yetkililere veya okullara ayrılan kaynak miktarı, öğrencilerin ihtiyacı olabilecek ek öğrenme
gereksinimlerini dikkate alır. Öğrencilerin anadili ya da etnik kökeni 17 ülkede göz önünde
bulundurulur. Estonya, İtalya, Slovakya, Polonya, Romanya ve Finlandiya'da, okullara ya da yerel
yetkililere ek kaynaklar verilmesini belirleyen bireysel öğrenci özelliklerinden ziyade ana dili farklı
olanlara yönelik okulların olması veya anadillerinde belli dersler verilmesi şeklindedir. Öğrencilerin
sosyo-ekonomik özellikleri daha az sıklıkta dikkate alınır. Bu durum Belçika, Fransa, Hollanda,
Slovakya ve Birleşik Krallığın dört bölümde söz konusudur. Sonuç olarak, 14 ülkede ya da bölgelerde,
eğitim sistemleri, okullar veya yerel yönetimler genel okullara kayıt yaptıran özel eğitim ihtiyacı (SEN)
olan öğrenciler için ek kaynak alır. Bu ek kaynaklar SEN öğrencilerine yönelik kaynaştırma
politikasının kanıtı olarak yorumlanabilir.
Yaklaşık on ülkede, personel maliyetlerini (tamamını veya bir kısmını) karşılamak için merkezi
düzeyde uzlaşılan ortak ölçütler öğrenci özelliklerini içermez. Ancak, bu okulların finansmanında
öğrenci özelliklerinin dikkate alınmadığı anlamına gelmez. Aslında burada ele alınmayan belli fonlara
başvuru süreci gibi finansman tahsisi yöntemleri öğrencilerin ek ihtiyaçlarını karşılamak için ek
finansman gereksinimini karşılayabilir. Bununla birlikte, bu durumda, siyasi önceliklerin değişmesi veya
finansmanın sınırlı olduğu ek ihtiyaçların göz ardı edilme riski vardır.
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Şekil 3.2: Öğretim ve öğretim dışı kadroya katkı sağlayan kaynak düzeyini belirlemede dikkate alınan öğrenci
özellikleri, ilköğretim ve genel ortaöğretim , 2013/14

Öğrencilerin sosyo-ekonomik ve dil
veya etnik özellikleri
Öğrencilerin dil veya etnik özellikleri

SEN öğrencileri
Öğrenci özellikleri merkezi düzeyde
uzlaşılan ortak kriterlerde yer almaz
Merkezi /üst düzeyde uzlaşılan ortak
kriter yoktur
Veri yoktur

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Öğretim ve öğretim dışı kadro tanımları için, bkz. Sözlük .
Şekil personel için kaynak miktarını belirlemede kullanılan öğrenci özelliklerine ilişkin kriterleri kapsar:
• okullara ya da orta düzey yetkililere personel kaynakları tahsis etmede merkezi /üst düzey yetkililer;
• bazı ülkelerde personel masraflarını karşılamak için tahsis edilen fonların miktarını belirlerken orta düzey yetkililer
(Belçika (kamu hibe-destekli okullar için Fransız ve Flaman Topluluklar), Çek Cumhuriyeti , Yunanistan , Avusturya , Slovakya
, Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda) ve Türkiye ).
Her iki durumda da, transfer türü personel ile personel masraflarının tamamını ya da bir kısmını karşılamak amaçlı blok hibe/toplu ödeme
için ayrılan hibeleri içerir.
Sadece eğitimle ilgili kriterler dikkate alınmıştır, orta düzey yetkililere aktarılan toplu ödeme miktarını belirleyen bölge nüfusu gibi jenerik
göstergeler dahil edilmemiştir.

Ülkeye özgü notlar
Belçika (BE nl): Harita okullara tahsis edilen öğretim kadrosu düzeyini oluşturmak için kriterleri gösterir. Öğretim dışı kadro
kaynakları için, sadece öğrenci sayısı dikkate alınır.
Bulgaristan : Harita belediye okullarının durumunu gösterir.
Almanya ve İspanya : Her okula tahsis edilen personel kaynaklarının düzeyini oluşturmak için kullanılan kriterler 16 Länder ve 17
Otonom Topluluk tarafından seçildiğinden farklılık gösterir.
Kıbrıs: Öğrenci özellikleri (örn. eğitim dilinde yetersizlik) sadece ortaöğretim okullarında personel için kaynak belirlemede kullanılan
kriterler arasındadır.
Letonya : Harita, Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından öğretim kadrosu maaşları için belediyelere tahsis edilen hibe miktarını belirlemede
kullandıkları kriterleri gösterir. Belediyeler öğretim dışı kadronun maaşları için okullara verilen hibe miktarını belirlemede başvurdukları
kriterleri seçmede özerkliğe sahiptir.
Macaristan : Harita öğretim kadrosunun durumunu gösterir. Bazı öğretim dışı kadroların (boş zaman planlayıcıları) kaynak düzeyi için,
Klebelsberg enstitüsü sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı öğrenci sayısını dikkate alır. Bakım personeli için , bkz. Şekil 3.1'deki not.
Avusturya : Harita Land Hükümeti tarafından ilköğretim okulları , Hauptschulen ve Neue Mittelschulen'e tahsis edilen öğretim kadrosu
kaynaklarının miktarını belirlerken kullandıkları standart kriterleri gösterir.
İsveç : Harita, belediyelerin bütçesine çok az katkıda bulunan, belediyelere verilen toplu ödeme düzeyini belirlemek için merkezi
hükümetin kullandığı kriterleri gösterir.
İzlanda : Verilen bilgi sadece zorunlu eğitim veren okullara ilişkindir. Eğitim Bakanlığı liselere verilen blok hibe miktarını belirlemede
öğrenci özelliklerini dikkate almaz.
Norveç : Merkezi hükümet okul finansmanı için kullanılan, belediyelere veya beldelere verilen toplu ödeme miktarını belirlemede
eğitimle ilgili kriterleri dikkate almaz.
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Birleşik Krallık (İngiltere ) ve Hollanda'da standart performans- bazlı kriterler
personel kaynaklarının miktarını belirlemede kullanılır
İki ülkede, personel maliyetlerini karşılamak için planlanan blok hibe seviyesi hesaplanmasında
standart kriterlerde performans bazlı unsurlar içerir. Performansa dayalı unsurlar belirli bir süre
boyunca okul tarafından gerçek ya da planlanan sonuçlarla ilgilidir. Sınıfta kalma oranları gibi farklı
sonuçlar dikkate alınabilir (17).
Hollanda'da, okul finansmanı için kullanılan performansa dayalı yöntemler okulu erken terki azaltmak
için teşvikleri içermektedir. Gerçekten de, Yönetici Eğitim Ajansı okullara okulu erken terk etme
potansiyeli olanların okulda kalması için operasyonel mal ve hizmetler ile personel için blok hibenin bir
parçası olan ek finansman sağlar.
Birleşik Krallık'ta (İngiltere), Öğrenim Finansman Ajansı tarafından kullanılan yeni formül, öğrencilerin
sınıfta kalması ağırlıklı okul ve akademilere devam eden 16 ve 19 yaşlarındaki öğrenciler için yerel
yetkililer ve okullara tahsis edilen gelir fonunu hesaplamak için 2013/14 yılında ortaya konmuştur.
Diğer bir deyişle, zorunlu eğitim sonrasında öğrenci akademik yılın sonuna kadar çalışma programına
devam etmezse, finansman miktarı azaltılır.
Merkezi düzeyde belirlenen kriterlere bağlı olmadığından bu bölümde yer almayan diğer finansman
yöntemlerin de performans bazlı bileşenleri içerebildiğine dikkat çekmek gereklidir.

Operasyonel mal ve hizmetlerin miktarını belirlemek için kriter tanımlamak
personel kaynakları için olanlardan daha az yaygındır
Operasyonel kaynaklar için ayrılan miktarlar, personel kaynakları için olduğu gibi merkezi olarak tek bir
şekilde belirlenmez. Nitekim, orta düzey yetkililer operasyonel mal ve hizmetlerin finansmanında
personelinkinden daha sık yer alırlar (bkz. Bölüm 1) ve çoğu durumda finansman yöntemi ve bunlar
için geçerli kriterlerin seçiminde özerkliğe sahiptir. Ülkelerin üçte ikisinden fazlasında, orta düzey
yetkililer okullara operasyonel mal ve hizmetler için kaynak alır ve transfer ederler ya da kendi yerel
gelirleriyle kısmen (18) ya da tam olarak (19) operasyonel mal ve hizmetleri finanse ederler. Belçika,
Çek Cumhuriyeti (sadece birkaç unsur için), Slovakya, Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda) ve Türkiye'de
bölgesel veya yerel yetkililer merkezi / üst düzeyde belirlenen tek bir dizi kriter kullanırlar. Ayrıca, daha
az merkezi/üst düzey yetkili personelden ziyade operasyonel mal ve hizmetler için kaynak düzeyinin
belirlenmesinde standart kriterler kullanırlar. Nitekim, Yunanistan ve Kıbrıs'ta, ilgili bakanlıklar nihai
maliyetlere dayalı olarak belediyelere ve okullara sırasıyla blok hibelerin bir bölümü olarak tahsis
edilen operasyonel mal ve hizmetlere ayrılan miktarları belirler. Belçika (toplum okulları için Almanca
Konuşan Topluluğunda) ve Lihtenştayn'da, merkezi / üst düzey yetkililerin okullara ve belediyelere blok
hibe veya toplu ödemenin bir bölümü olarak tahsis edilen (bazı) operasyonel mal ve hizmetler için
kaynak düzeyinin belirlenmesinde yetki sahibidir.
Merkezi olarak tanımlanmış ortak kriterlerin operasyonel mal ve hizmetler ile personeli kapsayacak
blok hibe hacmi (20) ya da toplu ödeme usulünde (21) tanımlamak için kullanıldığı durumlarda, tek bir
set kriter tüm bu kaynak kategorisine ayrılan miktarları belirlemek için kullanılır. Hollanda, Eğitim İdari

(17)

Performansa dayalı finansmanla ilgili daha fazla bilgi için , bkz EACEA/Eurydice, 2011. Modernisation of Higher Education in Europe:
Funding and Social Dimension. Brussels: Eurydice.

(18)

Çek Cumhuriyeti , İspanya (ilköğretim okullar ), İtalya , Letonya , Litvanya , Macaristan ve Romanya .

(19)

Hırvatistan , Avusturya (ilköğretim okullar , Hauptschulen ve Neue Mittelschulen) ve İzlanda (zorunlu eğitim).

(20)

Çek Cumhuriyeti (operasyonel mal ve hizmetlerin küçük bir parçası), Estonya , Litvanya , Hollanda , Portekiz (ortaöğretim), Romanya ,
Birleşik Krallık (İngiltere ve Kuzey İrlanda), İzlanda (lise eğitimi).

(21)

Danimarka, Polonya , Finlandiya , Birleşik Krallık (Galler ve İskoçya ).
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BÖLÜM 3: OKUL KAYNAKLARININ DÜZEYİNİ BELİRLEMEDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULAN KRITERLER

Ajansı tarafından okullara verilen blok hibe miktarı üçe bölündüğünden farklı bir model ortaya koyar:
personel maliyetleri için iki ayrı bütçe ve operasyonel mal ve hizmetler için üçüncü bir bütçe. Üç
bileşenin her biri belirli kriterlere göre hesaplanır. İşletme giderleri için bütçe, kaynakların beklenen
maliyetine göre oluşturulmuştur.
Orta düzey yetkililer veya okullara (22) operasyonel mal ve hizmetler için ayrılan ödeneklerin verilmesi
için standart kriterler kullanıldığında, bunlar genellikle personel için kaynak tahsis edilenden sayıca
daha sınırlıdır. Nitekim, bu gibi durumlarda, kriterler çoğunlukla metrekare sayısı, sınıf sayısı, okul türü
vb. gibi altyapı ve öğrenci sayılarına ilişkin kriterlere odaklanır. Ancak, Belçika'da (Fransız ve Flaman
Topluluklar) coğrafi konum ve / veya bireysel öğrencilerin ek ihtiyaçları da operasyonel mal ve
hizmetler için kaynak miktarını belirlemek için ölçütler arasında yer almaktadır.

(22)

Belçika (Fransız ve Flaman Topluluklar ), Bulgaristan (belediye okulları ), Çek Cumhuriyeti , İtalya , Letonya (öğretim materyalleri), Slovakya ve
Malta.
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1. Kılavuz
Bu diyagramlar her ülkede ilköğretim ve genel ortaöğretim sağlayan okullara ayrılan ayni ya da nakdi
kamu kaynak aktarımına dair genel bir bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Diyagramlar iki ana soruya ilişkin
bilgi içerir:
1. Okullar kendilerine ayrılan fonlardan kendileri mi kaynak edinirler yoksa bu kaynaklar
doğrudan ilgili kamu yetkilileri tarafından mı sağlanır?
2. Okul finansmanında kamu yetkilileri hangi düzeyde (ilgili ülkede) yer alır ?
Bilgiler kaynaklardan başlayarak ve kaynaklara akışı izleyerek, diyagramda alttan yukarıya
okunmalıdır.
Okullar tarafından kullanılan kaynak çeşitleri diyagramın alt kısmında gösterilmiştir. Kaynaklar beş ana
kategoriye ayrılır: personel (öğretim ve öğretim dışı), operasyonel mal ve hizmetler, sermaye malları
(taşınır ve taşınmazlar), özel kaynaklar ve diğer kaynaklar.
Bu kaynakları elde etmede yer alan kurum / yetkililer noktalı okları yukarı hareket ettirerek tespit
edilebilir. Okulların kendisi (okul müdürleri veya okul yönetim organları) ya da yerel, bölgesel ya da
merkezi yetkililer olabilir. Okullar, iki düzeyde temsil edilebilir. Her zaman diyagramın altında kaynakları
kullanan birimler olarak gösterilir; personele hizmetlerinin karşılığını verirken ya da kendilerine kaynak
sağlarken mali transferde yer alan aktörler olarak gösterilebilir.
Okulları finanse etmek için kamu yetkilileri veya diğer kurumlar tarafından alınan kaynaklar oklarla
gösterilmiştir. Bu oklar transfer edilen kaynağın nakdi veya ayni olup olmadığını göstermek için, noktalı
veya sürekli olabilir. İki tür nakit transferi vardır: Toplu ödeme usulü finanse etmek için tasarlanan, ilgili
kamu yetkilisi (sürekli beyaz oklar) tarafından sağlanan kamu hizmetlerinin çeşitli türlerini finanse etmek
için planlanan toplu ödeme ve sadece eğitim için ayrılan hibeler (sürekli siyah oklar). Kendi kaynakları ile
okul finansmanına bölgesel veya yerel düzeydeki yetkililerin katkısı beyaz sekizgen olarak gösterilir.
Bütçeler, kalın siyah yatay çizgilerle ifade edilmiştir. Okullarda kamu yetkilisinin her düzeyde temsil
edildiği bütçelerin sayısı, yetkililere ya da okullara belli amaçlara yönelik aktarılan kaynak setlerinin
sayısına karşılık gelir. Merkezi yetkililerin söz konusu olduğu durumunda, bütçe sayısı yetkililerin özel
amaçlar için ayırdıkları kaynak setlerinin sayısına karşılık gelir. Bir bütçenin amacı dışarı çıkan ok (lar)
ile gösterilir. Örneğin, okullar istedikleri gibi farklı kaynak kategorilerine tahsis edecekleri küresel tahsis
(blok hibe) durumunda, bütçe kalın bir siyah yatay çizgi olarak gösterilir.
Ülkelerde okul finansman sistemi yerel yönetim özerkliği nedeniyle tek tip değilse, notlar diyagramda
ve/ya diğer olası durumlarda gösterilen bilgilerin durumunu belirtir.
Notlar, her ülkedeki durumu daha iyi anlamak için okurlara diyagram üzerinde gösterilenlere dair
tamamlayıcı bilgi sağlar.
Diyagramlar ilköğretim ve genel ortaöğretimin finansmanına dair temel bilgileri sağlar, ancak yanlış
yorumlardan kaçınmak için okurların sınırlılıkları göz önünde bulundurması gerekir. Aşağıda belirtilen
bilgiler diyagramlarda yer almaz:

1. Okulların toplayabileceği veli katkısı ve kamu dışı kaynaklar
2. Ailelere veya öğrencilere mali destek
3. Okul dışında kamu hizmetlerine tahsis edilen kaynaklar ve toplu ödeme
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ANAHTAR
Okul kaynaklarının transferinde yer alan merkezi düzey yetkililer

Okul kaynaklarının transferinde yer alan bölgesel düzey yetkili /idari kamu birimleri

Okul kaynaklarının transferinde yer alan yerel düzeyde yetkili

Okul kaynaklarının transferinde yer alan okul birimi veya personel
Kullanmak üzere kamu yetkililerine kaynak sağlayan kamu yetkilisinden toplu
ödeme transferleri
Kullanmak üzere birime ayni olarak kamu yetkilisinden transfer edilen eğitim
kaynakları
Kullanmak üzere birime nakdi olarak kamu yetkilisinden transfer edilen eğitim
kaynakları
Okul kaynaklarının transferinde yer alan birimin kullandığı bütçe

Okulların kullandığı kaynak kategorisi

Okul kaynaklarını transfer eden bölgesel düzeyde yetkili / idari kamu birimi veya
yerel yetkililer tarafından kullanılan öz kaynaklar
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2. Ulusal Diyagramlar
BELÇİKA- FRANSIZ TOPLULUĞU
İlköğretim ve genel ortaöğretim (toplum eğitim sistemi
İlköğretim ve genel ortaöğretim (hibe-destekli okullar)
BELÇIKA - ALMANCA KONUŞAN TOPLULUĞU

45
45
46
47

İlköğretim ve genel ortaöğretim (toplum eğitim sistemi
İlköğretim ve genel ortaöğretim (hibe-destekli okullar )
BELÇIKA - FLAMAN TOPLULUĞU

47
48
49

İlköğretim ve genel ortaöğretim (toplum eğitim sistemi)
Ilköğretim ve genel ortaöğretim (hibe-destekli okullar)
BULGARISTAN

49
50
51

İlköğretim ve genel ortaöğretim (belediye okulları)
ÇEK CUMHURIYETI

51
52

İlköğretim ve ortaokullar
Gymnázium ve gymnázium víceleté (genel liseler ve çok yıllı genel ortaöğretim)
DANIMARKA

52
53
54

Folkeskolen (ilköğretim ve ortaokullar)
Gymnasium (genel liseler)

54
55

ALMANYA

56

İlköğretim ve genel ortaöğretim

56

İRLANDA

57

ESTONYA

58

İlköğretim ve general ortaöğretim

58

YUNANISTAN

59

İlköğretim ve genel ortaöğretim

59

İSPANYA

60

İlköğretim okulları
Genel ortaöğretim

60
61

FRANSA
İlköğretim okulları
Genel ortaöğretim

62
63

HIRVATISTAN

64

62

İlköğretim ve genel ortaöğretim

64

İlköğretim ve ortaokullar
Genel liseler

65
66

İlköğretim ve genel ortaöğretim

67

İTALYA

65

67

KIBRIS
LETONYA

68

İlköğretim ve genel ortaöğretim

68

LITVANYA

69

İlköğretim ve genel ortaöğretim

69

MACARISTAN

70

İlköğretim ve genel ortaöğretim

70

MALTA

71
İlköğretim ve genel ortaöğretim

71
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HOLLANDA
İlköğretim, ortaokul ve lise (VMBO,HAVO, VWO)

72
72

AVUSTURYA

73

İlköğretim ve genel ortaöğretim (Hauptschulen ve Neue Mittelschulen)
Ortaöğretim okulları (allgemeinbildende höhere Schulen)
POLONYA

73
74
75

İlköğretim ve genel ortaöğretim

75

PORTEKIZ

76

Ensino basico'nun ilk aşaması
Ensino basico'nun ikinci ve üçüncü aşaması ile genel ortaöğretim okulları
ROMANYA

76
77
78

İlköğretim ve genel ortaöğretim

78

SLOVENYA

79

Osnovne šole (ilköğretim ve ortaokullar)
Gimnazije (genel liseler)

79
80

SLOVAKYA

81

İlköğretim ve ortaokullar
Gymnázia (genel liseler)

81
82

FINLANDIYA

83

İlköğretim ve genel ortaokullar
Genel liseler

83
84

İlköğretim ve genel ortaöğretim

85

İSVEÇ

85

BİRLEŞİK KRALLIK - İNGILTERE

86

Devlet okulları (ilköğretim ve genel ortaöğretim)
Akademiler (ilköğretim ve genel ortaöğretim)

86
87

BİRLEŞİKKRALLIK -GALLER

88

Devlet okulları (ilköğretim ve genel ortaöğretim)

88

BIRLEŞIK KRALLIK -KUZEY İRLANDA

89

Kontrollü ve Katolik devlet okulları (ilköğretim ve genel ortaöğretim)
Gönüllü gramer ve hibe destekli kamu birleşik okulları (ilköğretim ve genel ortaöğretim)
BIRLEŞIK KRALLIK - İSKOÇYA

89
90
91

İlköğretim ve genel ortaöğretim

91

İZLANDA

92

İlköğretim ve ortaokullar
Genel liseler

92
93

LIHTENŞTAYN

94

ilköğretim okulları
Genel ortaöğretim okulları

94
95

NORVEÇ

96

İlköğretim ve genel ortaöğretim

96

TÜRKİYE

97

İlköğretim ve ortaokullar
Genel liseler

97
98
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BELÇİKA - FRANSIZ TOPLULUĞU
İlköğretim ve genel ortaöğretim (toplum eğitim sistemi)
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Walloon ve Brüksel- Başkent Bölgelerinden Fransız Topluluğu Hükümetine transfer edilen toplu ödeme televizyon ve radyo vergilerini kapsar. Ek olarak, Walloon ve Brüksel bölgelerinde mesleki eğitim ve
istihdam için ilgili kamu hizmetleri Fransız Topluluğu hükümetine çeşitli katkılarda bulunur.

45

İlköğretim ve genel ortaöğretim (hibe-destekli okullar)

46
Kamu hibe-destekli okullar için, organize eden birim yerel düzey yetkilisidir , örn. belediyeler, ilçeler veya iller. Özel hibe-destekli okullar için, 'organize eden birim' gerçek kişidir. veya bir ya da birden fazla
okul idaresinde yer alan özel yasalara tabi bir kuruluştur. Organize eden birimler yönettikleri okulların sermaye harcamalarına katkıda bulunmak durumundadır (kamu hibeli okullarda yerel vergilerle ve
özel hibe destekli okullarda kendi özel gelirleriyle). Brüksel ve Wallonia bölgesel hükümetlerinden Fransız Topluluğu hükümetine transfer edilen toplu Televizyon
ve radyo vergilerini kapsar. Buna ek olarak, Walloon ve Brüksel Başkent Bölgelerindeki mesleki eğitim ve istihdamla ilgili kamu hizmet birimleri Fransız Topluluğu hükümetine çeşitli katkıları
transfer eder.
Sosyal faydaları kamu hibe destekli okullara veren yerel yetkililer bölgelerindeki özel hibe destekli okullara da benzer hizmetler sağlar.

AVRUPA'DA OKULLARI FINANSE ETMEK: KAMU FINANSMANINDA MEKANIZMALAR , YÖNTEMLER VE KRITERLER

BELÇİKA - FRANSIZ TOPLULUĞU

BELÇIKA - ALMANCA KONUŞAN TOPLULUĞU
İlköğretim ve genel ortaöğretim (toplum eğitim sistemi)
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İlköğretim ve genel ortaöğretim (hibe-destekli okullar )

48
Kamu hibe-destekli okullar için, 'organize eden birim' belediyedir. Özel hibe-destekli okullar için, organize eden birim gerçek kişidir ya da özel bir yasayla idare edilen bir birimdir. Bu okullar (ve organize eden
birimler) menkullerin %40'ına ve gayri menkullerin %20'sine katkı sağlamak durumundadır.
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BELÇIKA - ALMANCA KONUŞAN TOPLULUĞU

BELÇIKA - FLAMAN TOPLULUĞU
İlköğretim ve genel ortaöğretim (toplum eğitim sistemi)

49
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Okullar kendi mali yönetimlerinden sorumlu scholengroepen diye bilinen topluluklar altında birleşir. Okulların mali özerkliği scholengroepen lere göre değişir. Bazı durumlarda, bir dizi okul için operasyonel mal ve hizmetler
toptan alımdan faydalanmak için satın alınır. Diğer durumlarda ise, scholengroep operasyonel mal ve Hizmet alımı yapar fakat okul ilgili kaynakların içeriği ve miktarını belirler. GO!okulları kurulu Flaman Topluluğu tarafından
organize edilen okulların Finansmanıyla ilgilenir. Flaman Topluluğunun Eğitim ve Öğretim Bakanlığından gelen belli bütçelerle scholengroepen bazen gayrimenkul ve tadilat masraflarının bazılarını doğrudan karşılar.

İlköğretim ve genel ortaöğretim (hibe-destekli okullar)

50
Kamu hibe-destekli okullar için, 'organize eden birim' yerel düzey yetkilidir, örn. belediyeler, ilçeler veya iller. Özel hibe-destekli okullar için, organize eden birimdir ya da birden fazla okulu özel bir Kanun
çerçevesinde yürüten gerçek ya da tüzel kişidir. Yerel yetkililer hibe destekli okulların sermaye harcamalarına %30 ya da 40 oranında katkı sağlamak zorundadır ve yerel vergileri Kullanırlar. Özel hibe
destekli okulların organize eden birimleri de okulların sermaye harcamalarının %30-40'na katkı sağlamak durumundadır ve kendi kaynaklarını kullanırlar. Kamu hibe destekli okullara sosyal fayda
sağlayan yerel yetkililer kendi alanlarındaki özel hibe destekli okullara da benzer hizmet sunmalıdır.
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BELÇIKA - FLAMAN TOPLULUĞU

BULGARISTAN
İlköğretim ve genel ortaöğretim (belediye okulları)
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Devlet okulları doğrudan Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından finanse edilir. Tüm okulların %16'sını temsil eder. Her yıl, ek kaynaklar okul eğitiminin gelişimi için ulusal programlara yönelik bütçelenir. Bu
programlar (2013'te 10) kamu ve belediye okulları için geçerlidir. Okullarda BİT, mesleki eğitimin modernleşmesi, dil vb. gibi okul konularıyla ilgilidir.

İlköğretim ve ortaokullar

52
İlköğretim ve ortaöğretim okullarının kurucusu genelde belediyedir. Cari harcamalar (enerji gibi sürekli masraflar) ve sermaye harcamalarından sorumludur. Okul kurucusu diğer kaynaklara katkı
Sağlayabilir, fakat bu kurucunun araçlarına bağlıdır. Belediye vergilerinden (yerel vergiler) alınan fonlar uygun biçimde belediye yetkililerine verilir.
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ÇEK CUMHURIYETI

ÇEK CUMHURIYETI
Gymnázium ve gymnázium víceleté (genel liseler ve çok yıllı genel ortaöğretim)

53
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Diyagram gymnázium (genel lise) ve zorunlu eğitimin ilk yılları ile liseyi kapsayan víceleté gymnázium (çok yıllı genel ortaöğretim okulu) gösterir. Okulların kurucusu genelde bölgedir.

Folkeskolen (ilköğretim ve ortaokullar)

54
Belediyeler okul bütçelerini finanse etmek için kendi gelirlerini kullanıp kullanmamaya kendileri karar verir.
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DANIMARKA

DANIMARKA
Gymnasium (genel liseler)

55
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Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğrenim ve Bilim Bakanlığı tarafından tahsis edilen bütçeler Ekonomik İlişkiler ve İçişleri Bakanlığına gelir. Eğitim Bakanlığı müdür ve kurullara 'taksimetre' hibesi ile Belli projelere
ayrılan hibeleri tahsis eder. Bu hibeler potansiyel olarak her tür kaynak alımında kullanılabilir.

İlköğretim ve genel ortaöğretim

56
Kamu-sektörü okul sistemi Länder ve yerel yetkililer arasında sorumluluk paylaşımına dayalı olarak finanse edilir. Okul koruma birimi (Schulträger) genelde bir ya da birden fazla Belediyedir. Federal
düzey okul finansmanında yer almaz. Bazı Länder'lerde, tahmini öğrenci sayısı ve okulların mevcut harcamalarına göre hesaplanan genel hibeler yerel yetkililere sağlanır. Mevcut harcamaların bazı
kategorileri için (örn. öğretim desteği, okul ulaşımı), bazı durumlarda yerel yetkililer Land hükümetinden genelde toplu ödeme olarak belli hibeler alabilir.
Länder'lerin çoğunda, yerel yetkililer inşaat, binaların alımı, yenilenmesi vb. için mali destek alabilir. Okulların kendi bütçelerini yönetmeleri okul yasalarındaki değişikliklerin ardından son
yıllarda artmıştır. Çoğu Länder'de, okullar koruma birimi tarafından tahsis edilen bütçe dahilinde Kendi kaynaklarını bir ya da daha fazla harcama türü (örn. öğrenme ve öğretim destekleri) için kullanımı
belirleyebilirler. Okulların personel harcamaları gibi insan kaynakları kullanımına dair Bazı girişimler vardır.
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ALMANYA

İRLANDA

57
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Diyagram ilköğretim okulları ile ortaöğretim okullarının yaklaşık üçte ikisindeki (yaklaşık 500) durumu gösterir. Ortaöğretim okullarının yaklaşık üçte birinde, fonlar Eğitim ve Öğretim Kurulu'ndan (orta düzey
yetkili ) geçer.

İlköğretim ve genel ortaöğretim

58
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ESTONYA

YUNANISTAN
İlköğretim ve genel ortaöğretim
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Diyagram Yunanistan'daki sınırlı sayıdaki kilise okulunu kapsamaz.
K.Y.S.A (bina altyapısı için) arazi ve bina alımı, bakımı ve onarımı ile ekipmandan sorumludur. Altyapı, Ulaşım ve Ağlar bakanlığından aldığı fonlar Sadece onarım, bakım ve arazi ile bina
alımında kullanılır. Ekipman için fonlar sadece Eğitim Bakanlığından gelir.

İlköğretim okulları
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Otonom Toplulukların yerel yetkililere yeterlikler yetkisi verme yasal hakkı olduğundan diyagram en yaygın durumu gösterir.
17 Otonom Topluluktan 15'i hükümetle beraber 'Temel Kamu Hizmetleri Garantisi Fonu'na katkıda bulunur. Bu fon Otonom Topluluklarda kişilerin eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanında
Aynı kaynakları almasını temin eder. Diğer iki Topluluk, Bask Bölgesi ve Navare kendi eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerini Kendileri yönetir
ve finanse eder ve ortak harcamaları karşılamak üzere Devlete katkı sağlar.
Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı (MECD), Ceuta ve Melilla Otonom şehirlerindeki okullar ve yurt dışındaki eğitim kurumları için kamu fonlarını yönetir. Bölgesel vergiler,
tüm kamu hizmetleri için toplu ödeme şeklinde olan merkezi hükümet yönetiminde 'Temel Hizmetler Garanti Fonuna' gider. Bu da, bu fonları eğitim diğer kamu hizmetleri
için harcayabilen Otonom Topluluklara toplu ödeme olarak dağıtır.
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İSPANYA

İSPANYA
Genel ortaöğretim
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Kendileri yönetir ve finanse eder ve ortak harcamaları karşılamak üzere Devlete katkı sağlar.
Aynı kaynakları almasını temin eder. Diğer iki Topluluk, Bask Bölgesi ve Navare kendi eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerini
17 Otonom Topluluktan 15'i hükümetle beraber 'Temel Kamu Hizmetleri Garantisi Fonu'na katkıda bulunur. Bu fon Otonom Topluluklarda kişilerin eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanında Eğitim, Kültür ve
Spor Bakanlığı (MECD), Ceuta ve Melilla Otonom şehirlerindeki okullar ve yurt dışındaki eğitim kurumları için kamu fonlarını yönetir. Harcayabilen Otonom Topluluklara toplu ödeme olarak dağıtır.
Bölgesel vergiler, tüm kamu hizmetleri için toplu ödeme şeklinde olan
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Otonom Toplulukların yerel yetkililere yeterlikler yetkisi verme yasal hakkı olduğundan diyagram en yaygın durumu gösterir.

İlköğretim okulları

62
ZEP (Zones d'éducation prioritaire) = Eğitim eylem bölgeleri.
Devlet eğitim politikasını bölgesel düzeyde Académies diye bilinen idari ilçelerin sınırları dahilinde Bölgesel Eğitim Müdürülüğü (Rectorat) ve Bölgesel Eğitim İdari Büroları (Inspection
d'Académie) aracılığıyla uygular. Bahsi geçen ikinci akademi, çoğu durumda bir bölgenin alanına denktir. Fransa'da 26 bölgede 30 Académies bulunur.
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FRANSA

FRANSA
Genel ortaöğretim
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Devlet eğitim politikasını bölgesel düzeyde Académies diye bilinen idari ilçelerin sınırları dahilinde Bölgesel Eğitim Müdürülüğü (Rectorat) ve Bölgesel Eğitim İdari Büroları (Inspection d'Académie)
aracılığıyla uygular. Bahsi geçen ikinci akademi, çoğu durumdabir bölgenin alanına denktir. Fransa'da 26 bölgede 30 Académies bulunur. ISCED 2 düzeyi okulları için operasyonel mal ve hizmet, teknik
personel maaşları, sermaye harcaması ile ulaşım masrfaları için bütçe ayıran Département, daha spesifik olarak da Genel Konseydir. ISCED 3 düzeyinde okullar için Bölge, ulaşım masrafları dışında ISCED
2'de Département 'ın oynadığı rolü üstlenir.

İlköğretim ve genel ortaöğretim

64
Okullara kaynak transferinden sorumlu yerel veya bölgesel yetkililer, ilköğretim ve ortaöğretim durumunda iller veya belediyeler, liseler içinse ilçelerdir.
Okul kütüphane kitapları ve öğretim ekipmanı merkezi, bölgesel ve yerel bütçedeki fonların durumuna göre okullara sağlanır. Ancak, gösterilene alternatif olarak, merkezi, yerel veya
Bölgesel yetkililer tarafından kütüphane kitapları ve eğitim ekipmanı almak için belli bir bütçe sağlanır. Ayrıca, diyagramdaki bilgiye ek olarak,
belediyeler/iller veya ilçeler siyasi öncelikler ve mevcut fonlara bağlı olarak, engelli öğrencileri destekleyecek öğretim kadrosu işe almak için okullara nakdi transfer yapabilir. İlköğretim ve
ortaöğretim okulları için iller/belediyeler öğleden sonra bakımı için personel işe almak üzere nakdi transfer yapabilir.
Öğrenci ve öğretmen ulaşım masrafları ile ilgili olarak, diyagram sadece ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki durumu temsil eder . Liseler için öğrenci ulaşım masrafları bölgesel
yetkililerce (ilçeler) ulaşım hizmeti sağlayıcılara ödenir , bu da Bilim, Eğitim ve Spor Bakanlığından alınan ayrılan tahsistir.
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HIRVATISTAN

İTALYA
Ilköğretim ve ortaokullar

65
İlköğretim düzeyinde, kitaplar tamamıyla ücretsizdir. Belediyelerden alınan fonlar okullara kitap almak için verilen kuponlar şeklinde aktarılır. Okullar kuponları ailelere verir ve belediyeler de
kitapçılara geri ödeme yapar. Genel bakım açısından, Eğitim Bakanlığı temizlik hizmetleri için personeli eksik olan okullara temizlik hizmetleri almak üzere finansman sağlar. Diğer bakım masrafları tüm
bakım faturalarını karşılayan belediyelerden (ilköğretim ve ortaöğretim seviyesi) ve yerel hükümetlerden (liseler için il genel meclisi) ayni transferlerden alınır.
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Belediyeler, zorunlu eğitim boyunca ders kitaplarını tamamıyla ya da kısmen ücretsiz karşılamak için bölgesel hükümetler aracılığıyla İçişleri Bakanlığından bazı özel fonlar alır.

Genel liseler

66
Bölgesel hükümetler yoluyla belediyeler belli bir eşiğinin altında geliri olan aileler için lisenin ilk iki yılında (zorunlu eğitim) ders kitaplarını ücretsiz ya da kısmen ücretsiz vermek için İçişleri Bakanlığından
bazı özel fonlar alır.
Genel bakım açısından Eğitim Bakanlığı temizlik personeli olmayan tüm okullara temizlik hizmeti satın almak için fon verir. Diğer bakım masrafları tüm bakım faturalarını karşılayan
belediyelerden (ilköğretim ve ortaöğretim seviyesi) ve yerel hükümetlerden (liseler için il genel meclisi) ayni transferlerden alınır.

AVRUPA'DA OKULLARI FINANSE ETMEK: KAMU FINANSMANINDA MEKANIZMALAR , YÖNTEMLER VE KRITERLER

İTALYA

KIBRIS

İlköğretim ve genel ortaöğretim
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İlköğretim ve genel ortaöğretim

68
Diyagram yurtları olmayan genel okullardaki mali akışı gösterir. Az sayıda genel ve uzmanlaşmış yatılı okul vardır (tüm okulların yaklaşık %5'i) Bu okullar için, öğretim kadrosu aynı şekilde tahsis edilmiştir,
fakat operasyonel ve sermaye mallarının tahsisinde bazı farklılıklar vardır.
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LETONYA

LITVANYA
İlköğretim ve genel ortaöğretim
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Belediyeye bağlı olarak, personel kaynakları ve eğitim kaynaklarının (öğrenci sepeti) %94 veya 95'i okul seviyesinde (ayni transfer) tahsis edilir, diğer taraftan %5 veya 6'sı belediye düzeyinde dağıtılır
(ayni transfer).

İlköğretim ve genel ortaöğretim

70
Küçük belediyelerdeki (3000den az nüfuslu) okulların finansmanı sadece Klebelsberg Bakım Merkezi enstitüsü aracılığıyla devlet bütçesinden alınır - belediyelerin okul altyapısını
Finanse ettiği bazı durumlar dışında. Daha büyük belediyelerdeki okullar hem Klebelsberg Bakım Merkezi aracılığıyla devlet bütçesinden ve belediyelerden- okulların işletilmesinin
hükümete Verildiği belediyeler dışında- finansman alır.
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MACARISTAN

MALTA

Ilköğretim ve genel ortaöğretim
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İlköğretim, ortaokul ve lise (VMBO,HAVO, VWO)

72
Okul yetkilisi sorumlu olduğu okullar ya da okulun yönetimini yürüten yetkilidir. Okul yetkilisi belediye yöneticisi, kamu yasasında yönetilen başka birim türü ya da özel yasalara göre
yönetilen bir birim
olabilir. Bazı yetkilere okul müdüründe de olabilir, fakat sorumluluk ilgili yetkilidedir.
VMBO = Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (mesleki hazırlık eğitimi) HAVO = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (genel yükseköğrenim öncesi eğitim)
VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs ( yükseköğrenim öncesi bilim eğitimi)
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HOLLANDA

AVUSTURYA
İlköğretim ve genel ortaöğretim (Hauptschulen ve Neue Mittelschulen)

73
Öğretim dışı kadronun finansmanına dair diyagramda gösterilene ek olarak, Eğitim Bakanlığı okul psikologlarına ödeme yapar. Eğitim saatleri dışında çalışan denetçilere ödenmek üzere Belediyeler Land
hükümetinden belli bir oran tahsis edilir. Land hükümeti tarafından okullara tahsis edilen finansmanın küçük bir oranı eğitim politikası girişimleri ve hedeflerine göre ayrılır. Örneğin, telafi dil eğitimi için ek
fonlar mevcuttur.
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Yeni ortaöğretim okulları (Neue Mittelschulen) diyagramda gösterilenden biraz farklıdır, çünkü sadece az bir oranda öğretmene Eğitim bakanlığı hizmetlerinin karşılığını öder.

Ortaöğretim okulları (allgemeinbildende höhere Schulen)

74
Bölgesel Eğitim Kurulları, Federal Eğitim ve Kadın İlişkileri Bakanlığının idari birimleridir. Okullara öğretim ve öğretim dışı kadro atarlar, ancak Bakanlık hizmet karşılığını öder.
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AVUSTURYA

POLONYA
İlköğretim ve genel ortaöğretim

75
Etnik ve ulusal azınlıkların eğitimi sadece Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değil Yönetim ve Dijitalleştirme Bakanlığı tarafından da finanse edilir.

MALI AKIŞA İLİŞKİN ULUSAL DİYAGRAMLAR

Diyagram sadece komünler ya da ilçeler tarafından yürütülen devlet okullarına dair mali akışı gösterir. Referans yılı 2013'tür. Öğretmenlerin mesleki gelişimi için milli eğitim bakanlığı, ilçeler ve Komünler
tarafından yüklenen belli fonları doğrudan diyagramda göstermez. Milli eğitim bakanlığınca dağıtılan ders kitapları için fonlar da diyagramda yer almaz Yerel yetkililerin okullara verdiği otonom düzeyine göre,
sermaye harcamasına ilişkin belli hibeler okullara mali transfer ya da ayni transfer olarak ulaşır.

Ensino basico'nun ilk aşaması

76
Temel eğitimin ilk aşamasını sağlayan okullar kendi yönetimlerinden sorumlu değil ve de kendi bütçeleri yoktur. İdari, bütçeye ait ve pedagojik yönetim Ait oldukları okul topluluklarının kurulları tarafından
yürütülür. Toplulukların ana ofisleri liselerde ya da 2. Ve 3. Aşama temel eğitim veren okullarda yer alır.
Bu okullar ve liseler ya kendi bütçelerini yönetirler ya da okul topluluklarının üyesidirler. Okul toplulukları Eğitim ve Bilim Bakanlığından alınan fonları transfer ederek öğretim kadrosu ve
kısmen de öğretim dışı kadronun maaşını öder. Bazı durumlarda, öğretim dışı kadro maaşlarını okullar belediyelerden aldıkları ( hem kendi hem Bakanlıktan alınan fonlar) Fonlarla öder. Belediyelerin
kendi gelirleri okulları finanse etmek için toplam bütçenin küçük bir oranını oluşturur.
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PORTEKIZ

PORTEKIZ
Ensino basico'nun ikinci ve üçüncü aşaması ile genel ortaöğretim okulları
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Bu okullar ve liseler ya kendi bütçelerini yönetirler ya da bir okul topluluğunun üyesidirler. Okul toplulukları Eğitim ve Bilim Bakanlığı'ndan aldıkları fonları transfer ederek öğretim kadrosu ve
Kısmen de öğretim dışı kadroya maaşlarını öder. Bazı durumlarda öğretim dışı kadroya belediyelerden (hem kendi hem de bakanlıktan alınan fonlarla) aktarılan fonlarla okullar maaş öder.
Belediyelerin kendi geliri okulları finanse etmek için kendi toplam bütçelerinden küçük bir oranı sağlar.
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Temel eğitimin birinci aşaması olan okulların ne idari sorumlulukları ne de kendi bütçeleri vardır. İdari, bütçeyle ilgili ve pedagojik yönetimleri Bağlı oldukları okul toplulukları kurulu tarafından ele alınır.
Toplulukların ana ofisleri liselerde ya da temel eğitim 2. Ya da 3. Aşaması veren okullarda yer alır.

İlköğretim ve genel ortaöğretim

78
Yerel konseylerin sorumlu olduğu bölgeler ülke çapında değişiklik gösterir. Örneğin, belediyeler, iller ya da Bükreş sektörleri.
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ROMANYA

SLOVENYA
Osnovne šole (ilköğretim ve ortaokullar)
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Bu tür ek harcamalar belediyeler tarafından onaylanır ve finanse edilir.
Ulaşım okullarından uzakta yaşayan öğrencilerin ulaşımını kapsar ve yerel vergilerle karşılanır. Diyagramda gösterilene ek olarak, ilgili belediyeler zorluklar yüzünden çocukların ulaşımı için
Eğitim, Bilim ve Spor Bakanlığından ek fon alabilir.
Diyagramda gösterilene alternatif olarak, Eğitim, Bilim ve Spor Bakanlığı doğrudan okullar için yeni teknoloji ekipmanı (sermaye malları) satın alabilir.
Anayasal ve yasal işlevlerini tamamıyla kendi gelirlerinden yerine getiremeyen belediyeler, toplu ödeme olarak hükümetten, 'mali denkleştirme tedbiri' altında Maliye Bakanlığının
bütçesinden ek mali destek alabilir.
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Okullar ek personel (örn. öğretmen, rehber uzmanı, aşçı, bakıcı vb.) ya da operasyonel mal gerektiren zorunlu olmayan dersler ve müfredat dışı faaliyetler sağlayabilir.

Gimnazije (genel liseler)

80
Diyagram öğrenciler için barınma (yurt) sağlayan okullar için geçerlidir.
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SLOVENYA

SLOVAKYA
İlköğretim ve ortaokullar
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Diyagram 'yasal birim' statüsündeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarının %74'ünündeki durumu gösterir. Bu statüsü olmayan ilköğretim ve ortaöğretim okulları için Finansman diyagramda gösterildiği gibi
belediyelerden okul müdürlerine değil doğrudan okullara verilir.
Diyagramda gösterilene alternatif olarak, Eğitim, Bilim, Araştırma ve Spor Bakanlığı belli kaynaklar için finansmanı belediyelerden ziyade doğrudan okullara dağıtabilir.

Gymnázia (genel liseler)

82
Tüm liselerin 'yasal birim' statüsü vardır.
Diyagramda gösterilene alternatif olarak, Eğitim, Bilim, Araştırma ve Spor Bakanlığı belli kaynakları bölge aracılığından ziyade okullara doğrudan tahsis eder.
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SLOVAKYA

FINLANDIYA
İlköğretim ve genel ortaokullar
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Kaynak tahsisinde belediyelerin okullara verdiği özerklik düzeyi belediyeye göre farklılık gösterir. Her belediyenin kendi ihtiyaçlarına göre belli kaynaklar tahsis edilir.
Eğitim ve Kültür Bakanlığı eğitim ihtiyacına göre toplu ödeme miktarını belirler, fakat belediyeler bunları başka kamu hizmetleri için de kullanabilir.

Genel liseler

84
Belediyelerin okullara kaynak tahsisinde verdiği özerklik seviyesi belediyeye bağlı olarak değişir. Eğitim ve Kültür Bakanlığı eğitim ihtiyaçlarına göre toplu ödeme toplamına karar verir,
Ancak belediyeler bunları diğer kamu hizmetleri için de kullanabilir.
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FINLANDIYA

İSVEÇ
İlköğretim ve genel ortaöğretim

85
Genel hibeler belediyelerce yerel koşullar dikkate alınarak kullanılabilir. Belli faaliyetleri finanse etmek için bazen belli bir sürede kullanılacak hedefli hibeler de vardır, örn. öğretmen eğitimi,
Hedefli devlet hibeleri belli merkezi hükümet girişimleri, reformları vb. göre yıldan yıla değişir.
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Okul finansmanının çoğu belediye vergi gelirinden gelir ancak bazıları devlet hibesinden de gelir (yaklaşık %15'i).

Devlet okulları (ilköğretim ve genel ortaöğretim)

86
Devlet okulları yerel yetkililerce finanse edilen okullardır ve toplum okulları, vakıf okulları , dernek okulları, gönüllü Kontrollü ve gönüllü destekli okullar gibi farklı yasal kategorileri içerir. Şekildeki akış , 16
öncesi eğitim finansmanı için mekanizmaları (Özel Okul Hibesi, Öğrenci Primi, Devredilen Sermaye Finansmanı ve okul kategorisine bağlı olarak Yerel Yetkili Sermaye Bakımı veya Yerel Yetkili
Koordineli Gönüllü Destekli Program) ve 16 sonrası eğitim ( 16-19 finansman formülü Devredilen Sermaye Finansmanı ve okul kategorisine bağlı olarak Yerel Yetkili Sermaye Bakımı veya Yerel Yetkili
Koordineli Gönüllü Destekli Program) içerir.
Devlet okulları kendi tekrarlı fonlarının yönetimlerinden sorumludur (Özel okulların bireysel okul hibe bütçesi payı). Temel kategoriler için harcanması gereken belli bir miktar yoktur. Alt kategoriler
okulların bu finansmana yönelik harcamayı seçebilecekleri mal ve hizmet türlerini temsil eder ancak bunlar kapsamlı değildir.
Öğrenci Primi fonları (sosyal yoksunluk etkilerine yönelik kullanılacak ) Eğitim Finansman Ajansından okullara doğrudan transfer edildiği gibi gösterilir. Ancak, bunlar olduğu gibi aktarmak
üzere yerel yetkililer aracılığıyla okullara dağıtılır. Sermaye harcamasına ilişkin olarak da, diyagram devam eden finansman tahsisine odaklanır (devredilen sermaye finansmanı ve devlet finansmanı).
Ayrıca, Eğitim Finansmanı Ajansı (EFA) Yeni okullarda yeni öğrenci yerleri sağlamak için gerekli sermayeyi desteklemek için LAlara Temel İhtiyaç Tahsisi sağlar.

AVRUPA'DA OKULLARI FINANSE ETMEK: KAMU FINANSMANINDA MEKANIZMALAR , YÖNTEMLER VE KRITERLER

BİRLEŞİK KRALLIK - İNGILTERE

BİRLEŞİK KRALLIK - İNGILTERE
Akademiler (ilköğretim ve genel ortaöğretim)
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Akademiler kendi tekrarlı fonlarını yönetmekten sorumludur (Yıllık Genel Hibe - GAG). Temel kategoriler için harcanacak belli bir miktar yoktur. Alt kategoriler
okulların bu finansmanı harcamayı seçebilecekleri mal ve hizmetleri temsil eder ancak bu kapsamlı değildir.
Sermaye harcamasına ilişkin olarak ise, diyagram devam eden finansman tahsisini (devredilen sermaye finansmanı - DCF) ve Akademi Sermaye Bakım Fonuna (ACMF) odaklanır.
Akademiler Yeni ve genişletilmiş okullarda yeni öğrencilere yer sağlamak için sermaye koşullarını yerine getirmek üzere diğer finansmana erişebilir.

MALI AKIŞA İLİŞKİN ULUSAL DİYAGRAMLAR

Akademiler Dış İşleri Bakanı ile doğrudan bireysel finansman düzenlemeleri olan ve organizasyon ile müfredatta serbest olan kamu tarafından finanse edilen bağımsız okullardır.
Akademiler parasız okullar, üniversite teknik yüksekokulları ve stüdyo okullarını kapsar . Bu şekildeki akış 16 öncesi eğitim için finansmana yönelik kamu finansmanında mekanizmaları
(Genel Yıllık Hibe, Öğrenci Primi, Devredilmiş Sermaye Finansmanı ve Akademi Sermaye Bakım Fonu) ve 16 sonrası eğitimi (16-19 finansman formülü, proje geliştirme fonu, Yüksekokul
sermaye yatırımı fonu ve hedeflenen sermaye tahsisi) temsil eder.

Devlet okulları (ilköğretim ve genel ortaöğretim)
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Devlet okulları yerel yetkililer tarafından finanse edilir ve farklı yasal kategorileri içerir, örn. toplum okulları, vakıf okulları , gönüllü kontrollü okullar ve gönüllü destekli okullar. Diyagramdaki akış 16 öncesi
eğitim finansmanı için (Gelir Destek Hibesi, Öğrenci İhtiyaç Hibesi ve Okul Etkililik Hibesi ve Okul Binalarının Gelişimi Hibesi/ 21. yy Okulları Sermaye hibesi ve gönüllü - destekli okullar için, Okul Sermaye
Hibe Programı); ve 16 sonrası eğitim (gelir fonları ve 21.yy okulları sermaye hibesi) kamu finansmanında mekanizmaları temsil eder. Azınlık Etnik Başarı Hibesi ve Eğitimde Gal Hibesi 3 ila 19 yaş arası
öğrencileri kapsar.
Devlet okulları kendi tekrarlı bütçelerinin yönetiminden sorumludur (gelir destek hibesinin bireysel okul bütçesi payı - RSG). Temel kategorilerde harcanması gereken belli bir tutar yoktur. Alt kategoriler
okulların bu finansman için harcamayı seçtikleri mal ve hizmetlerin türünü temsil eder, fakat kapsamlı değildir.
Ayrıca, okulların blok hibeleri arasında Galler Hükümetinin yerel yetkililere önceliklerini desteklemek üzere verdiği belli dört hibedir ; Azınlık Etnik Başarı Hibesi, Eğitimde Gal hibesi, Öğrenci
ihtiyaç Hibesi (SEG). SEG okuryazarlık ve aritmetikte standartları geliştirmeyi ve eğitim başarısında yoksulluk etkisini azaltmayı hedefler.
Yerel yetkililer SEG'den kendi kaynaklarından tahsisi edilen fonları eşleştirmek durumundadır.
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BİRLEŞİK KRALLIK - GALLER

BIRLEŞIK KRALLIK -KUZEY İRLANDA
Kontrollü ve Katolik devlet okulları (ilköğretim ve genel ortaöğretim)
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Okullar kendi tekrarlı fonlarının yönetiminden sorumludur (genel okul bütçesinden bireysel okul bütçe payı). Temel kategorilerde harcanması gereken belli bir tutar yoktur. Alt kategoriler
okulların fonları harcamak için seçebileceği mal ve hizmet türlerini gösterir, ancak bu kapsamlı değildir.
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Kontrollü ve kontrollü birleşik okullar sermaye ve gelir harcamaları için finanse eden Eğitim ve Kütüphane Kuruluna (ELBs) aittir. Katolik-devlet okulları Katolik kilisesine aittir ve ELB tarafından gelir
harcaması için tamamıyla finanse edilmektedir, fakat Eğitim bölümünden doğrudan sermaye finansmanı da alabilirler. Diyagramdaki akış 16 öncesi ve sonrası eğitim finansmanı için kamu finansmanında
mekanizmaları (genel okul bütçesi ve sermaye finansmanı programları) temsil eder.

Gönüllü gramer ve hibe destekli kamu birleşik okulları (ilköğretim ve genel ortaöğretim)
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Gönüllü gramer ve hibe-destekli birleşik okullar vekiller ya da okul yönetim kurullarına aittir. Eğitim Bölümü tarafından tekrar eden ve sermaye harcamaları için tamamıyla finanse edilirler Bazı gönüllü
gramer okulları sermaye harcamalarına katkı sağlar. Şekildeki akışlar kamu finansmanında mekanizmaları (toplu okullar bütçe ve sermaye finansmanı programı 16 öncesi ve sonrasında eğitim
finansmanını temsil eder.
Okullar kendi tekrarlı fonlarının yönetiminden sorumludur ( toplu okul bütçesi). Temel kategorilerde harcanması gereken belli miktarlar yoktur. Alt kategoriler
okulların fonları harcamak için seçebileceği mal ve hizmet türlerini gösterir, ancak bu kapsamlı değildir.
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BIRLEŞIK KRALLIK -KUZEY İRLANDA

BIRLEŞIK KRALLIK - İSKOÇYA
İlköğretim ve genel ortaöğretim
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Okullara nakil için uygun görülmediğinden okul yemekleri, öğrenci ulaşımı, bakım ve yenileme ile 'Ek dil desteği olarak İngilizce' masrafları yerel yetkililer tarafından karşılanıyor olarak
gösterilmiştir. Ancak, özel koşullar çerçevesinde pratik ve mantıklıysa yerel yetkililer bu kategorilerdeki masrafları baş öğretmenlere nakledebilirler

İlköğretim ve ortaokullar
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Toplam maliyetin %0.8'inden az olan devletten belediyelere tahsis edilen ve okullardaki özel eğitim harcamalarını denkleştirmek için araçlar dışında Eğitim Bakanlığından belediyelere doğrudan Fon
yoktur. Her belediyenin her yıl bağımsız olarak İçişleri Bakanlığına başvurması gereklidir; bunlar düzenli eğitim bütçesinin bir parçası olarak kabul edilmezler. Fonlar okulun finans birimine değil belediyeye
gider.
Okulların devletin yürüttüğü ajansa ayni olarak getirilen eğitim materyalleri için mali tazminat vermek durumundadır.
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İZLANDA

İZLANDA

Genel liseler
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ilköğretim okulları

94
Öğretim kadrosu ve okul müdürleri devlet tarafından işe alınır fakat belediyeler maaşlarının %50'sine katkıda bulunur. Konuşma terapistleri vb. gibi daimi olmayan dış hizmetler Belediyeler tarafından finanse
edilebilir.
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LIHTENŞTAYN

LIHTENŞTAYN

Genel ortaöğretim okulları
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İlköğretim ve genel ortaöğretim
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İlköğretim ve ortaöğretim belediyelerce ve liselerse ilçelerce yönetilir. Kaynak tahsisinde belediyeler/ilçelerin okullara verdiği otonom düzeyi belediye/ilçeye göre değişir.
Diyagramdaki bilgiye ek olarak, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ayrılan sınırlı kaynağı bazı belediyelere ve ilçelere ya da başvuru sürecinin ardından doğrudan okullara tahsis eder, örneğin,
okul gelişimi projeleri için.
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NORVEÇ

TÜRKİYE

İlköğretim ve ortaokullar
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Genel liseler
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TÜRKİYE

SÖZLÜK
Blok hibe: Genelden özele çeşitlilik gösteren bir yönerge kullanarak, seçtiği amaca dair fonları tahsis
eden bir birime verilen mali kaynaklardır. Bu rapor bağlamında, blok hibe tahsisi iki ya da daha fazla
eğitim harcaması kategorisini içerir (örn. öğretim personeli, öğretim dışı kadro, cari ve sermaye
harcaması).
Bütçe: Kamu finansmanının (merkezi, bölgesel veya yerel düzey yetkililer) farklı kaynaklarından
oluşan fon miktarı. Kamu yetkilileri veya okul düzeyinde birimlerce yönetim için belirlenen şekilde tek
bir amaçla ya da harcama türüyle ya da bir dizi amacı kapsayacak şekilde olabilir.
Bütçe onayı: Sorumlu kamu yetkilisinin onayıyla kendilerinin düzenlediği bütçeyle uyumlu
yetkililere/okullara kaynak sağlamayı içerir.
Sermaye harcaması: Bir yıldan fazla süren varlıklara yapılan harcamadır. Yapım, yenileme ve
binaların tamiri ile ekipman alımı veya yenilenmesine yapılan harcamayı içerir. (Çoğu ülkenin belli bir
tutar eşiği altında, sermayeden ziyade cari harcama olarak ekipmana yapılan küçük miktarlarda
harcama yaptığı anlaşılmaktadır.)
Sermaye malları: Okullar tarafından temel faaliyetler için kullanılan mülkiyet bazlı altyapı ve dayanıklı
araç gereçler (binalar ve tesisler, oyun alanları, mobilya, bilgisayarlar vb.). Sabit varlıkları (gayri
menkuller) ve menkulleri içerir.
Merkezi yetkili : Genelde ulusal (devlet) düzeyde olan, ilgili ülkede eğitimden sorumlu üst düzey
yetkili. Ancak, Belçika , Almanya , İspanya ve Birleşik Krallık'ta 'bölgeler' (sırasıyla Communautés,
Länder, Comunidades Autónomas ve devredilen yönetim) eğitimle ilgili tüm ya da çoğu alandan
sorumludur ve dolayısıyla üst düzey yetkili olarak ele alınır.
Cari harcama: Mevcut mali yılda tüketilen mal ve hizmetlere dair harcama, örn. eğitim hizmetlerini
sağlamaya devam etmek için sürekli harcama. Belli bir tutarın eşiğinde olan bazı küçük araç gerece
yapılan harcama da cari harcama olarak kabul edilir.
Kaynakların ihtiyari belirlenmesi: Kaynak miktarı ilgili yetkili tarafından belirlenir. Diğer yetkililere
gerek kalmadan sabittir, bu demektir ki verilen tutarları hesaplamak için herhangi bir finansman
formülü yoktur ve ihtiyaçlarla ilgili tahsisin tahmini durum bazında yer alır.
Finansman formülü: Her okulun yasal hakkı olan kaynak miktarını belirlemek için bu kriterlere
evrensel olarak uzlaşılan bir kural uygulanan ve belirli kriterler kullanılan finansman yöntemi.
Orta düzey yetkili : Bu raporda, bu terim merkezi düzey yetkililer ve okul düzeyinde birimler arasında
siyasi ve/ya idari olarak yer alan yetkilidir. Çoğu durumda, bölgesel veya yerel yetkililerdir. Belediye
bünyesinde eğitim sorumlulukları olan yerel okul kurulları ve merkezi düzey yetkililerin idari
bölümlerini içerebilir.
Yerel yetkili : Bölgesel düzeyin altında bölgesel birimlerden sorumlu yetkililer. Yerel yetkililer, seçilmiş
temsilciler veya merkezi yetkililerin idari birimlerinden olabilir.
Toplu ödeme: Eğitim de dahil bir dizi kamu hizmetini kapsamak üzere merkezi yetkililerden bölgesel
veya yerel düzeyde yetkililere transfer edilen fonların toplam tutarı.
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Öğretim dışı kadro: Bazı ülkelerde baş öğretmenlere ek olarak, diğer okul idarecileri, denetleyici,
danışmanlar, okul psikologları, okul sağlık personeli, kütüphaneciler veya eğitim medya uzmanları,
müfredat yapıcılar, büro işleri personeli, inşa operasyonları ve bakım personeli , güvenlik personeli,
ulaşım çalışanları, yemek hizmeti çalışanları, vb.
Operasyonel mal ve hizmetler: Cari mali yılda tüketilir, örn. eğitim hizmetlerinin oluşturulmasının
devamını sağlamak için sürekli yapılması gereken harcama. Operasyonel mal ve hizmetler, örneğin
kitaplar, kırtasiye, öğretim materyalleri ile belli bir tutarın altındaki araç gereçler. Harcama olarak, 'cari'
'operasyonel'a denktir.

Diğer kaynaklar: Asıl eğitim sorumluluklarının ( okul ulaşımı, hatta öğrenciler ve müfredat dışı
faaliyetler için barınma gibi) yanı sıra okullar tarafından sağlanan hizmetler.
Bölgesel yetkililer: Merkezi ve yerel düzeyler arasındaki bölgesel birimlerden sorumlu yetkililerdir.
Bölgesel yetkililer, merkezi düzey yetkililerin idari birimleri ya da seçilmiş temsilcilerinden oluşur.
Belli kaynaklar: coğrafik, linguistik veya diğer farklılıklardan kaynaklı eğitim dezavantajını azaltma
amaçlı pozitif bir ayrımcılık programı çerçevesinde tahsis edilen hibelerle verilir. Programlar, örneğin,
eğitim eylem bölgeleri, azınlık dillerinin öğretimi, ve engelli çocukları desteklemek için özel
programları içerir.
Öğretim kadrosu: Öğrencilerin eğitimiyle doğrudan ilgilenen personel.
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EURYDICE ULUSAL BİRİMLERİ
AVUSTURYA

ÇEK CUMHURIYETI

Eurydice-Informationsstelle

Eurydice Unit

Bundesministerium für Bildung und Frauen
Abt. IA/1b
Minoritenplatz 5
1014 Wien
Contribution of Unit: Stefan Vogtenhuber (external expert)

Centre for International Cooperation in Education
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
Contribution of Unit: Helena Pavlíková;
expert: Lucie Brumovská (Ministry of Education, Youth and
Sports)

BELÇIKA

DANIMARKA

Unité Eurydice de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Direction des relations internationales
Boulevard Léopold II, 44 - Bureau 6A/012
1080 Bruxelles
Contribution of Unit: Joint responsibility

Eurydice Unit
Danish Agency for Universities ve Internationalisation
Bredgade 43
1260 København K
Contribution of Unit: Joint responsibility

Eurydice Vlaanderen
Departement Onderwijs en Vorming/
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Contribution of Unit: Eline De Ridder (coordination);
experts: Ann Van Driessche ve Nicole Goubert

ESTONYA
Eurydice Unit
Analysis Department
Ministry of Education and Research
Munga 18
50088 Tartu
Contribution of Unit: Kersti Kaldma (coordination);
experts: Ingrid Hunt, Tiina Kõllamaa, Malle Kurm,
Kristel Mägi (Financial Department, Ministry of Education
and Research)

Eurydice-Informationsstelle der Deutschsprachigen
Gemeinschaft
Autonome Hochschule in der DG
Monschauer Strasse 57
4700 Eupen
Contribution of Unit: Stéphanie Nix

FINLANDIYA

BULGARISTAN

Eurydice Unit

Eurydice Unit

Finnish National Board of Education
P.O. Box 380
00531 Helsinki
Contribution of Unit: Hanna Laakso

Human Resources Development Centre
Education Research and Planning Unit 15, Graf
Ignatiev Str.
1000 Sofia
Contribution of Unit: Anita Rahova (Ministry of Education
and science)

MAKEDONYA ESKİ YUGOSLAV CUMHURİYETİ
National Agency for European Education Programmes and
Mobility
Porta Bunjakovec 2A-1
1000 Skopje

HıRVATISTAN
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Donje Svetice 38
10000 Zagreb
Contribution of Unit: Duje Bonacci

FRANSA
Unité française d'Eurydice
Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la
performance
Mission aux relations européennes et internationales
61-65, rue Dutot
75732 Paris Cedex 15
Contribution of Unit: Thierry Damour

KıBRıS
Eurydice Unit
Ministry of Education and Culture
Kimonos ve Thoukydidou
1434 Nicosia
Contribution of Unit: Christiana Haperi;
expert: Leontios Leontiou (Department of Secondary General
Education, Ministry of Education and Culture )

102

TEŞEKKÜR

ALMANYA

İTALYA

Eurydice-Informationsstelle des Bundes

Unità italiana di Eurydice

AB Bureau of German Ministry for Education and
Research
Rosa-Luxemburg-Str.2
10178 Berlin
Kultusministerkonferenz
Graurheindorfer Straße 157
53117 Bonn
Contribution of Unit: Thomas Eckhardt and Brigitte
Lohmar

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa (INDIRE) Agenzia
Erasmus+
Via C. Lombroso 6/15
50134 Firenze
Contribution of Unit: expert: Massimiliano Ciccia (Servizio
di statistica settore istruzione, Ufficio monitoraggio flussi
finanziari, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca - MIUR)
Contribution of Unit: Joint responsibility ;
expert: Svetlana Batare

LETONYA

LIHTENŞTAYN

Eurydice Unit

Informationsstelle Eurydice

State Education Development Agency
Vaļņu street 3
1050 Riga

YUNANISTAN

Schulamt des Fürstentums Lihtenştayn
Austrasse 79
Postfach 684 9490 Vaduz
Contribution of Unit: National Eurydice Information
Center

Eurydice Unit

LITVANYA

Eurydice-Informationsstelle der Länder im Sekretariat der

Ministry of Education and Religious Affairs
Directorate for European Union Affairs
37 Andrea Papandreou Str. (Office 2172)
15180 Maroussi (Attiki)
Contribution of Unit: Anna Krompa (Acting Head of Unit)

Eurydice Unit

MACARISTAN

National Agency for School Evaluation
Didlaukio 82 08303
Vilnius
Contribution of Unit: Joint responsibility of Unit in
cooperation with external expert Emilis Ruželė

Eurydice National Unit

LÜKSEMBURG

Hungarian Institute for Educational Research and
Development
Szalay u. 10-14 1055
Budapest
Contribution of Unit: Joint responsibility

Unité nationale d'Eurydice
ANEFORE ASBL
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
1330 Lüksemburg

İZLANDA

MALTA

Eurydice Unit

Eurydice Unit

Education Testing Institute
Borgartúni 7a 105
Reykjavik
Contribution of Unit: Joint responsibility

Research ve Development Department
Ministry for Education and Employment Great
Siege Rd.
Floriana VLT 2000
Contribution of Unit: Roslynn Vella (expert)

İRLANDA

MONTENEGRO
Eurydice Unit
Department of Education and Skills
International Section
Marlborough Street
Dublin 1
Contribution of Unit: Jerome Kelly (Principal Officer,
Schools Capital Appraisal Section), Conor Mc Court
(Assistant Principal, ETB Mali/Administrative, Personnel
Section), Stephen Lawless (Higher Executive Officer, ETB
Mali/Administrative, Personnel Section),
Eugene Rafferty (Assistant Principal, Schools Financial &
ETB Financial/Administrative, Personnel Section),
Pádraig Maloney(Principal Officer, Payroll Section),
Adrian Healy (Higher Executive Officer, Building Unit,
Finance Section)

Eurydice Unit
Rimski trg bb
81000 Podgorica

HOLLANDA
Eurydice Nederland
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Directie Internationaal Beleid
Etage 4 - Kamer 08.022
Rijnstraat 50
2500 BJ Den Haag
Contribution of unit: Monica van Leeuwen-Laan
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SLOVENYA

Eurydice Unit
Ministry of Education and Research AIKavd., Kunnskapsdepartementet
Kirkegata 18
P.O. Box 8119 Dep.
0032 Oslo
Contribution of Unit: Joint respnsibility

Eurydice Unit
Ministry of Education, Science ve Sport
Education Development Office
Masarykova 16 1000
Ljubljana
Contribution of Unit: Barbara Kresal Sterniša ve Tanja
Taštanoska; expert: Vera Gradišar (Ministry of Education,
Science and Sport)

POLONYA

İSPANYA
Eurydice Unit
Foundation for Development of Education System
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Contribution of Unit: Joint responsibility ;
expert: Monika Siergiejuk (Ministry of Labour and Social
Policy)

Eurydice España-REDIE
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Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
c/General Oraa 55
28006 Madrid
Contribution of Unit: Flora Gil Traver,
Patricia Vale Vasconcelos, Adriana Gamazo García

Unidade Portuguesa da Rede Eurydice (UPRE)
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Ministério da Educação e Ciência
Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência
(DGEEC)
Av. 24 de Julho, 134
1399-054 Lisboa
Contribution of Unit: Isabel Almeida; outside Unit:
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Sector 6
060042 București
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AVRUPA’DA OKULLARIN FINANSMANI: KAMU FINANSMANINDA MEKANIZMALAR , YÖNTEMLER VE KRITERLER

TEŞEKKÜR

Avrupa'da okulların finansmanı : Kamu Finansmanında Mekanizmalar, Yöntemler ve Kriterler

Bu rapor, ilköğretim ve genel ortaöğretimin finansman sisteminin yapısını anlamak için bir çerçeve
sunar. İlgili yetkili düzeyleri ve okul eğitiminin finansmanı için kaynak düzeyini belirlemek için kullanılan
kriterleri inceler. 28 AB Üye devletinden 27'si ile İzlanda , Lihtenştayn , Norveç ve Türkiye'yi kapsar.
Transferler ve okul finansmanının sağlanmasıyla ilgilenen yetkili düzeyleri ülkelerdeki siyasi ve idari
yapıyla karmaşık bir şekilde ilişkilidir. Finansman akışına dair ulusal diyagramların yardımıyla,
finansman personeli, operasyonel mal ve hizmetlerle sermaye malları söz konusu olduğunda bu rapor
farklı kamu finansmanlarında mekanizmalar, yöntemler ve öncelikleri ele alır.

____________

Eurydice Ağı'nın görevi Avrupa'daki farklı eğitim sistemlerinin nasıl düzenlenip çalıştığını anlamaktır.
Ağ, ulusal eğitim sistemlerinin tanımı, belli konularda karşılaştırmalı çalışmalar, göstergeler ve
istatistiki bilgi sağlar. Tüm Eurydice yayınları Eurydice websitesinde ve istek üzerine basılı olarak
ücretsiz mevcuttur. Bu çalışmayla, Eurydice Avrupa ve uluslararası düzeyde anlayış, işbirliği, güven ve
hareketliliği anlamayı destekler. Ağ, Avrupa ülkelerinde yer alan ulusal birimlerden oluşur ve AB
Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür İdari Ajansı tarafından koordine edilir. Eurydice ile ilgili daha fazla bilgi
için bkz. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.
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