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Ziyaret edilen kurumlar ve çalışma konuları:

 Eğitim Bakanlığı: Genel Eğitim ile Yetişkin eğitimi ilişkisi:

 Teknik okul ziyaretleri, Kopenhag ve Horsens:  Meslek Liselerinin Danimarka 
çalışma hayatına katkıları:

 Horsens Sendikalar Federasyonu (Sydjyland): Sendikalaşma ve sendikaların 
çalışma hayatı ile üye hakları arasındaki teknik bilgiler.

 Horsens Polis Merkezi ve Polis eğitim kurumları: Polis eğitimi ve hizmet içi 
eğitim okul u incelenmesi.

 Horsens VIA Üniversitesi ve Kolleji:

 Horsens (Kommune) Belediyesi ve etkinlikleri:



DANİMARKA EĞİTİM BAKANLIĞI 
(Kopenhag)

 Eğitimden Ulusal düzeyde: Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı 
sorumlu.

 Programlar ve Bölgesel düzeyde:Belediyeler, Okul Yönetim Kurulları, 
Sosyal Paydaşlar ve İşletmeler Sorumlu.

 Danimarka 2008 krizini ve yaşam standardını korumayı nasıl 
başaracağını konuşuyor.

İş Gücü piyasasında insanları işe almak kolay ancak işten çıkarmakta 
kolay gibi esnek bir çalışma yapısı var. Fakat bu yapının Sigortası 
Devlet oluyor. İnsanlara güvenli yarınlar sağlamak için çalışıyorlar. 
Danimarka genelinde 2.9 milyon insan iş gücünü oluşturuyor. İş 
gücüne kadınların yoğun olarak katılımı 1970-80 li yıllarda olmuştur. 



Eğitim Bakanlığı Verileri

• Çalışanların %25 i Devlet kurumlarında %75 ise iş piyasasında 
istihdam ediliyor.

• Belediyeler de Devlet kurumları içerisinde yer alıyor. Her yıl 
çalışan her 5 kişiden biri iş değiştiriyor.(Kamu görevlileri de bu 
değişimin içinde) ancak özel iş yerlerinde  ekonominin durumuna 
göre daha çok iş değiştirme var.

• İş gücünün %7 si zorunlu eğitim mezunu.(zorunlu eğitim 8 yıl 
veya 15 yaş gibi uygulanıyor). %25 lise mezunu,%40 ise mesleki 
teknik okul mezunu geriye kalanlar ise 2 yıllık veya 4 yıllık 
programlardan mezun olmuş.

• Eğitim bir bütün olarak insan hakkı olarak görülüyor.

Her vatandaşın eğitim almak için çalışma hayatında 2 haftalık 
ödenekli izin hakkı var.



Eğitim Bakanlığı Verileri

• 2008 küresel krizin ardından hem Devlet hem de İşverenler 
eğitim çalışmalarına ağırlık vermiş ve eğitim harcamaları için 
kaynak  artırmışlardır.

• Danimarka’ya yeni gelen yabancılar için kültür ve dil eğitimi 
oryantasyon programları vardır.

• Danimarka 2009 bütçesinden eğitime %7.1 (15.6-16 milyar€) 
ayırmıştır.

• Kırsal kesimlerde enistütü şeklinde bir eğitim var. (gündüz çiftlik 
işleri ve tarımla uğraşılır) Akşamları kişinin ilgi ve yeteneklerine 
dayalı bir eğitim yapılanması var.(1960 dan beri becerileri düşük 
olan insanlar için uygulanıyor) ayrıca kırsaldan Kente göçte 
teknik beceri isteyen ve sanayiye yönelik eğitimler veriliyor.  



Eğitim Bakanlığı Verileri

• Devlet her kişiye her seviyede eğitim verme felsefesini 
yaratmıştır.

• Her yurttaşın yeterliliklerini geliştirmesi için her düzeyde 
eğitim fırsatları yaratılmış ve insanlara sunuluyor.(teşvik 
ediliyor)

• Eğitimde reforum sayılan strateji çalışmaları:

1. 1972 de yasa ile Yetişkinler için gelişim programlarının 
getirilmesi ve zorunlu eğitim uygulaması.

2. 2001 de lisans öncesi eğitime paralel bir eğitim 
programı geliştirilmesi (sertifikasyon) yetişkin 
eğitiminde çok etkili olmuştur.



ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİN KAPSAMI

 Zorunlu Eğitim 16 yaşa kadar sürüyor. Daha sonra diğer eğitim 
programları  ile eğitim devam edebiliyor.

 Dual (ikili) eğitim ve çıraklık eğitim sistemi var.  Bu eğitimde 1/3 
işletmede geriye kalan süre okulda geçiyor. (16-19 yaş eğitimi) 

ilk 2-3 ay okulda ilgili mesleğin temel eğitimi veriliyor daha sonra dual
eğitim devreye giriyor. 

Çıraklık eğitimini ve belgelemeyi Eğitim bakanlığı değil sosyal paydaşların 
(yerel kurumlar,okullar, iş örgütleri ve sendikalar) oluşturduğu kurullar 
veriyor.

 Kişilerin sosyal aktiviteler ve hobilerinden elde ettiği tecrübeler de 
eğitim sistemi içerisinde değerlendirilip belgelenerek bu alanlardaki 
tecrübeler eğitim alanında kullanılabiliyor.

 İşletmeler –motivasyon ve giderlerin karşılanması için geliştirilen bir 
fonla dual eğitime katkı koyuyorlar

 İşletmelerle eğitim kurumları ortaklık yaparak eğitimin gelişmesine 
katkıda bulunuyorlar. Bu eğitimde sosyal kuruluşlar eğitim bakanlığından 
daha çok söz sahibidirler. 



ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİN KAPSAMI

• Dual eğitimde sınav sistemi ve belgelemelerle bir seviyeden daha 
üst bir seviyeye geçiliyor.

• Teknik okullar  çeşitli alanlara teknisyen ve ara eleman 
yetiştirirken ayrıca polis, hemşire ve bilgisayar kullanma, 
uygulama,program geliştirme gibi eğitimleri de veriyorlar.  

• Yaygın eğitim kapsamında meleğe hazırlık eğitimi, meslek 
edindirme eğitimi ve daha üst seviyede eğitimler verilebiliyor.

• Her başvurulan eğitim programı öncesinde kişi becerilerini 
saptamaya yönelik bir değerlendirme sınavı yapılıyor.

• Sertifika sistemi ile mesleki yeterlilik veriliyor. Mesleki birlikler ve 
odalar sertifika yeterliliklerine göre istihdam yapmaya özen 
gösteriyor ve sartifakalı olmayı zorluyor.

• Danimarka da sendikalaşma oranı %70 ile %80 arasında değişiyor.  



YETİŞKİN EĞİTİMİNDE TEMEL HEDEFLER
• Yetişkin Eğitiminde 3 temel hedef saptanmıştır.

1. Mesleki yeterliliklerin korunması ve geliştirilmesi.

2. Teknoloji gelişimini yakalamak.

3. Adaptasyon ihtiyaçlarının çözülmesi.

• Danimarka da yetişkin eğitimine her yıl 600 bin kişi katılıyor.

• Her yıl 400 civarı programda yetişkin eğitimi veriliyor.

• 2008 krizinde ise yeni sektörlere ve teknolojik eğitim programlarına 
öncelik verilmiştir.(nedeni ise krizden sonraki dönemde ihtiyaç doğacak 
alanlarda insanların yetiştirilmesi ve istihdamlarının sağlanabilmesi 
olarak veriliyor.)

• Ülke genelinde 100 civarı yetişkin eğitimi veren kurum var. Bu 
kurumlarda 3.000 civarında eğitim programı uygulanıyor.

• Yaygın eğitim kurumları yasalar çerçevesinde kendi kendilerini 
yönetirler. Devlet ise bu kurumlara program önceliklerine göre(öncelik 
verilen programlara %20 ye varan daha çok)ödeme yapıyor. 



TEKNİK OKULLAR VE İŞLEYİŞLERİ

 HORSENS TEKNİK OKULU:(Lern marx Horsens):

Bu okul eğitimde yeniden yapılanma kapsamında iki ayrı alanda ve çok 
katlı binalar şeklinde eğitim veren iki teknik okulun(endüstri ve ticaret) 
birleştirilerek fabrika şeklinde atölyeleri ve tüm sosyal imkanların 
sunulduğu 44.000 metre karelik alan üzerine kurulmuş yeni bir okuldur.

• Horsens teknik okulunda hem sektöre yönelik ders programları yanında  
üniversite ve yaygın eğitime yönelik programlar vardır.

• 2.500 civarı öğrenci ve 315 çalışanı ile 250 milyon kronluk yıllık bir 
bütçesi var. 

• Sınıf ve programlarda ortalama 20 öğrenci bulunuyor.

• Ticaret ve teknik okul ortak kullanım alanları dışında birbirinden ayrılıyor. 
İki okuldaki örgün öğrenim gören öğrenciler 12 ci sınıfa kadar ücretsiz 
eğitim alıyorlar.

• Her öğrenciye okula devam ettiği sürece ailesiyle yaşıyorsa 3.500 kron 
yalnız yaşıyorsa 5.000 kron devlet tarafından ödeniyor.(1.250-1.750TL)



TEKNİK OKULLAR VE İŞLEYİŞLERİ

 HORSENS TEKNİK OKULU:(Lern marx Horsens):

• Okulda 6 farklı bölüm ve alanda eğitim veriliyor. 

Ör.: 1.Marangoz,demirci,mobilya üretimi. 2. Şoför ve ulaşım eğitimi  3. 
elektrik ve  elektronik 4. mekanik ve motor eğitimi  
(benzin,dizel,kamyon,motosiklet) 5. kaynakçılık ve demir imalatı  6. 
turizm,gıda ve pasta imalat ve ambalajlaması.

• Ayrıca okul çıraklık eğitim merkezi olarak da kullanılıyor. Çıraklık 
eğitiminde öğrencilerin 20-60 hafta arası okulda bulunması gerekirken 
bu temel eğitimden sonra işletmelerle sözleşmeler yapılarak iş 
yerlerine gönderiliyor. Sözleşmeye göre iki tarafında hem öğrenci hem 
de iş yeri 3 ay içerisinde ayrı ayrı sözleşmeyi fes edebiliyor. Devam 
edilmesi durumunda iş yasalarına uygun normal iş akdine 
dönüştürülüyor.

• Okulun finans ihtiyacı okula gelen öğrenci başına devletten alınan katkı 
ile döner sermaye şeklinde üretilen ürünlerin satışından elde edilen 
gelirler okulun maddi bütçesini oluşturuyor.



TEKNİK OKULLAR VE İŞLEYİŞLERİ

• Okulun devletten aldığı katkı çeşitleri (yıllık):

• Her öğrenci için 63.500 kr. Öğrenci katkısı+ 12.700 kr. Bina tadilat 
katkısı+13.800 kr. Kırtasiye katkısı+11.300 kr. Temizlik,hijyen katkısı

yukarıda verilen miktarlar okuldaki bölümlere göre en düşük katkı 
paylarıdır. Bu miktarlar bölüme ve özel kurumun vereceği öncelikli 
eğitim bölümüne göre artmaktadır. (1 kron=0.35 TL)

• Okulda insan kaynakları adı altında bir yapı var. Görevi okula daha 
fazla gelir sağlayacak öğrenciyi ikna ederek okula devamını 
sağlamak ayrıca AB. Kaynaklarını kullanmak için projeler üretmek 
ve sponsorlar yoluyla katkı almaya çalışmak. (okulla işverenin ortak 
noktalarını bularak buluşmasını sağlamak)

• Devam eden projeler: Skon komp: 39 partnerli iskandinav ülkeleri 
ortak eğitim projesi. 100 milyon kron bütçeli proje okullarla 
işverenler arası ihtiyaçları saptayarak uyumlu çalışmasını sağlamak.



OKUL ÇALIŞMA SAATLERİ VE ÜCRETLER

• Okul çalışma saatleri 09:00-15:00 arasında eğitim yapılıyor. Günde 
6 saat haftada 30 saat çalışılıyor. Derslerde disipline önem 
verilirken serbest (tenefüs) zamanlarında öğrenci serbest (sigara 
içebiliyor özel etkinlikler yapabiliyor)

• Öğretmenler kıdem ve etkinliklerine göre 37.000 - 50.000 kron 
arası ücret alıyor. Müdür ve yöneticiler 50.000 kron civarı ücret 
alırken normal çalışanlar ise 30.000 kron brüt ücret alıyor. Bu 
ücretlerden %37 vergi vs. düşülerek net ücret alınıyor. 
Danimarkada ayrıca yıllık net kazancı 500.000 kron u geçen kazanç 
sahibi  %6 ekstra bir vergi ödüyor.

• Danimarka da ayrıca çalışanlar işsiz kaldığında çalışırken aldığı 
ücrete bağlı olarak 10-12-15 ve 20.000 kron işsizlik ödeneği 
alıyor.(iş aramak ve iş bulma kurumuna kayıt olmak koşuluyla)  



TEKNİK OKULLARDA YAYGIN EĞİTİM

• Danimarka genelinde Teknik okullarda ve köylerde gece enistütülerinde
yaygın eğitim uygulanmakta ve toplamda 250 farklı programda eğitim 
veriliyor. Programlar çok farklı amaçlar için uygulanabiliyor. Sertifika 
sahibi olmak isteyen, özel beceriler kazanmak isteyen veya işini 
değiştirmek isteyenler yada işinde daha  üst mevkilere gelmek 
isteyenler bu programlardan faydalanabiliyor. Bu programları 
tamamlayanlar piyasa tarafından yada devlet tarafından kabul görüyor. 
Öğretmenler de bu programlardan faydalanarak teknik bilgiyi alarak bir 
müddet çalıştıktan sonra öğretmenliğe dönerek mesleki teknik 
öğretmeni olabiliyor.(meslek öğretmeni daha iyi maaş alıyor)

• Kopenhag ta her biri kendi alanlarında olmak üzere toplam 8 adet 
Teknik okul bulunmaktadır. Bu okullarda çok farklı programlar olabiliyor. 
Ör. Restoran ve servis hizmetleri,tesisat ve altyapı hizmetleri, 
mobilyacılık ve hafif kaynakçılık, marangoz ve dülgercilik, bilgisayar ve 
bilgi teknolojileri vs.

• Ayrıca 2008 krizi ile Ticaret liseleri diğer teknik okullardan ayrılarak yeni 
okullar olarak yapılandırılarak özellikle girişimcilik konusunda özel 
öncelikler verilen programlar eğitimde kullanılmaya başlıyor.   



HORSENS SENDİKALAR FEDERASYONU(SYDJYLAND)

• Danimarka sendikal olarak ikiye bölünmüş ve güney (alt kısım) 
sorumluluğu Sydjyland verilmiştir. Sendika olarak bu bölgede bir benzeri 
sendika federasyonu yok.(Dernekler var)

• H.K. (Horsens) şube başkanı  Piear Per sunumu yapan sendikacı.

• 100 yıllık bir sendikal gelenekleri olduğu konusunda gururlu oldukları 
vurgusu yapılıyor.

• H.K. nın 44.785 üyesi olan bir sendika olduğunu bir çok alanda  örgütlü 
bulunduklarını bunlarını dağılımını ise özel sektörde 20.955 üye ,ticari 
sektörde 11.381, belediye ve kamuda 9.528, üst kademe yöneticileri 
olarak ta 2.786.

• Sendikal yapı:

Delegeler :  426  kişi üyeler adına pazarlık ve sözcülük yapar.             

569 kişi de çalışma kurallarına uyulup uyulmadığının kontrolcüsüdür.

• H.K. Altında Merkeze uzak yerlerde 2 şubeleri var.

• Sendikada toplam 115 çalışan (işçi ve yönetici) var. Merkez kuzey bölge 
sorumluluğunu da taşıyan Kopenhag tadır.



HORSENS SENDİKALAR FEDERASYONU(SYDJYLAND)

• Danimarka da pek grev yapılmaz. Genel felsefe “çok 
konuşuyoruz ama dövüşmüyoruz” dur. Danimarka da ticaret 
ve ülkenin işleyişi hakkında tartışmalar yapılır.

• İşverenlerle işçiler konuşur ve anlaşır. Hükümetler pek 
karışmaz özel durumlarda hakem görevi görür.

• Sendikaları genellikle şu yeniliğe karşı mısınız? diye kamu 
oyunda yıpratma girişimlerine biz adil çalışma ve huzurlu ve 
kaliteli olmayı istiyoruz cevabı verilir.

• Toplumsal anlayışta da şu anlayış vardır öğretmen okuluna 
gitmeden öğretmen olduysan hem sana yazık olur hem de 
bana.

• Sendikanın iş siyaseti: Bizim iyi iş yerimiz dir. Sendikalara 
kötü bakılmasını istemeyiz. Amacımız işi yaparken mutluluk 
ve güç kazanmaktır.  Sosyal demokrat bir yapıda olduklarını 
vurguluyor.



HORSENS SENDİKALAR FEDERASYONU(SYDJYLAND)

• Danimarka da sendikalar konuşarak ve anlaşarak barış içinde işlerin 
götürüldüğü vurgulanıyor.

• Maaşları yükseltme hedefi var ve bu hedefe bağlı sendikacılık yapılıyor.

• Danimarka da işe girmekte kolay işten çıkarmakta  ancak sistem sendikalar 
yolu ile işsizlik ödeneği ödüyor. (4 yıl iken krizden sonra 2 yıla düşürüldü 
ancak bu yıl yine 3 yıla çıkarılması konuşuluyor)işsizlik almak için haftada 2 
işe başvurma ve devletin iş bulma kurumu jop point lere üye olma 
zorunluluğu var. %80 devlet %20 sini ise sendika karşılıyor.

• Toplu sözleşme yoluyla tüm çalışanlar adına genel hak alınıyor. Daha sonra 
iş kolluna göre özlük hakları sözleşmeleri yapılıyor.

• Ülkede çalışanların %80 i sendikalı çalışıyor. Her yıl nisan ayında maaşları 
yükseltme hedefi ile toplu sözleşmeye başlanıyor ortam(ekonomi) iyi ise 
(enflasyon 1.8)ısrarla alınır. Genel artış yanında iş koluna veya iyi çalışmaya 
göre de ekstra küçük artışlar alınabilir.(%1-1.5)  



HORSENS SENDİKALAR FEDERASYONU(SYDJYLAND)

• Toplu sözleşmelerde isteneceklerle ilgili (maaş artışı,emeklilik) 
üyeye soruluyor ve 3 hafta bekleniyor, üyelerden gelen verilere 
göre sözleşmeler oluşturuluyor.

• Asgari ücret yok ancak 21.000 frank alt limit olarak kullanılıyor.

• 2010 yılında emeklilikteki yaşam la ilgili 100.000 kişilik 1 günlük 
grev yaptıklarını belirtiyor.

• Çalışma koşularında çalışan yılda 120 günden fazla hastalık izni 
kullanılırsa işverene işten çıkarma hakkı veriyor. Ülkede kayıtlı her 
doktorun raporu geçerli ancak yerelde belediyeler genelde ise 
sağlık bakanlığı bu raporların gerçekliğini kontrol ediyor. Özellikle 
çok sık kullanılan raporlar yerinde takip ve kontrol ediliyor. Ayrıca 
jop center de görevli iki doktor da hastaları ziyaret ederek hem 
kontrol hem de sağlığı ile ilgileniyor.

• Doğum izni 6 ay tam ödenekli + 6 ay da ½ ödenekli kullanılabiliyor. 
Baba içinse 8 hafta izin var ancak anneyle takas edilebiliyor. 



HORSENS POLİS EĞİTİM VE KONTROL MERKEZİ

• Danimarka genelinde polis olarak toplam 14.000 personel 
çalışıyor.(polis+sivil) personel’in 11.000 üniformalı polis, 675 hukuk 
işlerine bakan hukuk’cular, 1.700 büro elmanı,600 kişi de temizlik 
işçisi olarak çalışıyor.

• Horsens polis okuluna bağlı 825 kişi çalışıyor. 620 si polis olarak 
görev yapıyor. 54 hukuk’çu, 110 büro elemanı var. Sorumluluk 
bölgelerinde toplam 450.000 kişi yaşamaktadır.

• 5 bölgenin polis eğitimi ve sürekli iç meslek eğitimleri bu okulda 
yapılmaktadır.

• Hukuk’çu olarak polis’te çalışanlar mahkemelerde  polis teşkilatının 
suçlamalarını yada savunmalarını mahkemeye hazırlamakla 
sorumludurlar.

• Polis kuvvetleri içinde çevik kuvvet yoktur. Politik suçlu diye bir suç 
yoktur. Trafik cezalarında polis mahkemeye sunar, mahkeme karar 
verir. Bu tür cezalara hukuk’çular girmez.



HORSENS POLİS EĞİTİM VE KONTROL MERKEZİ

• Danimarka’da polis olmak için ülkenin vatandaşı olmak, 21 yaşını 
doldurmuş olmak ve sürüş ehliyeti almak şart. Ayrıca lise mezunu 
olmak, ana dili yanında iyi derecede ingiliz‘ce ve yasaları bilmesi  
sınavlarla ve belgelerle ispatlaması gerekir.

• Polis okuluna adım atan her kişi önce şunu öğrenir ” polis milletin 
aynasıdır”

• Polis olmak için 3 yıl polis okulunda eğitim almalı ve bu süre 
içerisinde 2 kez de polislerle staj yapmak zorunda.(Piskoloji ve 
halkla ilişkiler zorunlu )

• Polis yükselmeleri hizmet içi eğitim almaya bağlı. 2 Yıldızlı subay  
ve üzeri olmak için üniversite mezunu olmak ve liderlik eğitimi ile 
iş arkadaşlığındaki liyakat’a bakılıyor.

• Polisler %90 sendikalıdır. Ancak grev yapma hakkı yoktur. 



HORSENS POLİS EĞİTİM VE KONTROL MERKEZİ

• Polis okuluna giren polis adayları okulda oldukları sürede 21.000 Kr. Polis 
olduktan sonra ise 26.500 kron la işe başlar. Hafta sonu çalışıldığında ek 
mesai alırlar.

• Mecburi çalışma saati günde 8 saat tir.(vardiya) haftalık olarak ise 37 saat 
çalışmak zorunda.

• Polis emeklilik yaşı 63 dür. 60 yaşını dolduran emekliliğini isteyebilir ancak 
düşük bir maaş alır.

• 2010 yılında emeklilik yaşı yükseltilecek ve emeklilik hakları azaltılacak 
diye yapılan genel greve(grev yasağına rağmen) ayni gün polis’ çoğunluğu 
hastalık hakkı kullanmıştır.

• Polis’in tüm bölgedeki olaylara müdahale etme süresi son 1 aylık 
ortalama 5.1 dakikadır.

• Ortalama ayda 16-18 tutuklama olayı olur. Diğer olaylar ise uyarı veya 
ceza şeklindeki olaylardır.

• Tüm bölge polis merkezindeki 5 farklı birimden oluşan bilgi merkezinden 
bilgisayarlar ve görüntülü ekranlarla birim komutanları tarafından 
yönetilir. Geceleri dönüşümlü bir birim komutanı tüm birimlere komuta 
eder.



İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER…


