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 Orta ve Doğu Avrupa Yuvarlak Masa Toplantısına 
sendikamızı temsilen sendika örgütlenme sekreteri 
Aziz Selengin ve dış ilişkiler uzmanı Nazan Ökçün 
Bülbülcü katılmıştır. 



Ronnie Smith: ETUCE Başkanı

 Ekonomik Kriz ülkeleri daha da 
etkilemiştir. Özellikle Yunanistan, 
İspanya ve İtalya bu günlerde daha da 
kötü duruma düşmüştür. Emeklilik 
yaşları yükseltilmekte, emeklilik maaşı 
düşmektedir. İngiltere‟de Kasım 2011 
ayında sendikamız büyük bir eylem 
gerçekleştirecektir.

 Farklı ülkeler hükümetleri tarafından 
farklı reformlarla karşılaşmaktadır ama 
genellikle çalışan kesime saldırı vardır. 
Sendikal hak ve sendikalaşma yasasına 
saldırılar vardır. Özelleştirme 
politikaları, kamusal alanın azaltılması 
yönünde hükümetlerin eğilimi vardır. 
Geçen yıl da bu mücadeleler vardı, 
bugün de vardır. Bu yönde bir değişiklik 
olmadığını, hatta durumun daha da 
karmaşık olduğunu gözlemlemekteyiz. 
Bugün burada bu temaları görüşeceğiz, 
ülkelerdeki durumu gözlemleyeceğiz.



 Milli gelirimiz çok düşük. Sendikalarımız güçlü ve 
dayanışma içerisinde olmalıdır. Sorunlarımız artmaktadır. 
Tarihte ilk defa Ukrayna‟nın anayasasına ihlal vardır. 
İşçilere yönelik saldırı vardır. Haksız uygulamalar vardır. 
Kriminal suçlamalar sendikacılara yönelik yapılıyor. 480 
binden fazla öğretmen ve aileleri sağlık hizmetinden 
yararlanmaktadır. Sendikalı üyelerimizi korumak ve 
sendikalarımızı korumak temel amacımızdır. Sosyal 
diyaloğun gelişmesi yönünde Federasyonumuzun girişimleri 
vardır. Toplantılarda yer almak ve sesimizi duyurmak 
yönünde bu önemlidir. Ülkemizin sosyal yaşantısını 
etkileyen birçok girişim vardır. Sendika liderlerimiz karar 
alma mekanizlarında yer almaktadır. Sosyal diyalog yasası 
geçmiştir, her ne kadar bu diyalog istenilen düzeye 
gelmemişse de olumlu gelişmeler de yaşamaktayız. Genel 
ve bölgesel anlaşmalar yapılmaktadır. Bugünlerde 
ekonomik sisteme odaklanmaktayız. Sendikaların 
hedeflerine ulaşmaları yönünde bu konferansın yararlı 
olmasını diliyorum. 



 Petru Ukrayna Eğitim Bakanı Yardımcısı: Bizler 
sendikaları ortağımız olarak görmekteyiz, burada 
olmaktan mutluyuz. Sosyal ve siyasi sorunları birlikte 
çözmeye çalışacağız. Çalışma koşullarının iyileşmesi 
yönünde çalışmaktayız. 

 STESU Başkanı Ukrayna Sendikası Federasyonu: 

43 Ukrayna sendikası 8 milyon üyeyi çatısı altına 
toplayan bir federasyonuz. Ekonomik kriz çalışanların 
refahını kötüye götürmüştür. Kazanılmış haklarımızı, 
maaşlarımızı geriye götüren girişimler olmuştur. 
Sosyal diyalog yanlısıyız ama aktif toplumsal harekete 
geçmekteyiz. Hükümete pozitif adım atmalarını talep 
ettiğimiz eylemimiz olmuştur. Gelecekte Ukrayna 
eğitimindeki sorunları tamamen çözmeyi 
hedefliyoruz. Bu süreçte dayanışmanızı bekliyoruz ve 
bu yuvarlak masa toplantısının bize yardımcı olmasını 
diliyoruz. 



Avrupa Yöneticisi – Martin Romer 

Ekonomik Kriz bugüne kadar gelmiştir. 
Avrupa Komisyonundan temsilci bu yuvarlak 
masaya katılacaktı ama ne yazık ki 
katılamadı. Ekonomik Kriz Avrupa‟da son 3 
ayda çok değişim yaşanmıştır. Son 2-3 ayda 
kötü bir gidişat vardır. Kriz devam ediyor 
ama bizler yeni bir döneme giriyoruz. 
Global kriz 2007-2008‟de banka kriziyle 
başlamıştır. Daha sonra uluslar arası banka 
krizi olarak yayılmıştır. Birçok ürünün de 
pahalı olmasına neden olmuş, dovizde 
patlamalar olmuş, birçok ülkenin para 
biriminin değeri düşmüştür. 2008-2009‟da 
iyileşme planları geliştirdik. Birçok ülke 
ekstra para sağlayarak bankaların 
batmaması yönünde harekete geçmiştir. Bu 
para hükümetlerin sağladığı bir paraydı 
fakat ekonomik krizi önlemenin en pahalı 
yolu seçilmiştir. ABD tarafından sağlanan 
çözüm paketi aslında uzmanlar tarafından 
başarısız ve pahalı bir paket olarak 
değerlendirilmektedir. Kanayan yarayı 
iyileştiremiyorlar. Tüm büyük ekonomiler 
doğru yolun ne olabileceğini hep 
tartışmaktadırlar. ABD paketi tablosunda 
görmekteyiz ki, kriz başında 14.5 milyon 
dolar kaybedilmiştir. 



 Krizle birlikte emlak morgage kiraları artmıştır. Burada büyük miktarda 
paralardan behsedilmektedir. Avrupa‟yı yeniden yapılandırmak için 3.1 
trilyon dolara ihtiyaç olduğu saptanmıştır. İngiltere‟de 3.5 milyon dolar 
milli hasıladan ekonomik kriz için harcanmıştır. Ekonomik krizi önlemek 
için yapılan girişimler aslında yeni bir ekonomik krizi doğurmuştur. 

 İngiltere ve diğer Avrupa Birliği ülkeleri genelde Gayrı Milli Hasılanın 
6.3‟ünü Ekonomik Kriz için harcamıştır.

 Gayrı Milli Hasılanın 6.4‟ü bir yıl içinde eğitime harcanan orandır ve bu 
demektir ki eğitime ayrılan pay kadar ekonomik krizi engellemek için 
genelde tüm Avrupa ülkeleri para harcamaktadır. 

 Avrupa Birliği ülkelerinin diğer ülkelere ekonomik kriz nedeniyle harcamış 
olduğu miktarlar

Yunanistan 110 trilyon Euro Mayıs 2010

İrlanda 85 trilyon Euro Kasım 2010

Portekiz 78 Trilyon Euro Mayıs 2011

Yunanistan 109 Trilyon Euro – 2. Ödeme Temmuz 2011

 Kemer sıkma politikaları  bu ülkeler tarafından yürürlüğe sokulmuştur. 
İspanya‟nın ne yazık ki durumu kötüye gitmektedir. İtalya mali sekreteri 
Çin mali sekreteri ile biraraya gelmiştir, bu bir tesadüf değildir. Bu 
ülkeleri kurtarmak için Avrupa‟da para vardı, ama İspanya ve İtalya da 
krize girerse Avrupa‟nın parası yetmeyecek, bu nedenle İtalya Çin‟den 
yardım istiyor. 



 ABD ve Japonya da bu sorunun içindedir. Sadece Avrupa‟ya özgü 
bir sorun değildir. 2011‟de durum daha da kötüye gitmiştir, en 
büyük Milli gelir hasıla Japonya tarafından harcanmıştır. 2. sırada  
Yunanistan yer almaktadır. ABD 3. sırada yer alıyor. 

 2008‟den sonra gayrı milli gelir hasıla‟dan kriz için daha fazla 
para harcandığını genel olarak görmekteyiz. %100 veya %120 
oranında Gayrı Milli Gelir Hasıladan para kullanan ülkeler vardır. 

 Belçika‟da hükümet henüz kurulmamıştır ama durumu kötü 
görünmüyor. %71 Almanya kullanmaktadır. Dengede durmaya 
çalışmaktadır.

 İspanya‟nın ve İngiltere‟nin harcamaları çoğalmaktadır.

 ABD %61‟den başlamış ve bugün %100‟lere çıkmıştır.

 Yunanistan için durum kötüye gitmektedir. Son 10 yılda diğer 
Avrupa ülkelerinden daha kötüye gidildiğini gözlemlemekteyiz. 
2007‟de Yunanistan krize diğer ülkelerden daha kötü şekilde 
girmiştir. Yunanistanın borcu her zaman vardı, ne yazık ki borç 
gittikçe büyümüştür. 

 Yunanistan‟ın 200 trilyon Euro borcu vardır. Yunanistan‟ın bu 
borcu birgün ödeyebileceği soru işaretidir. Bu Yunanistan‟ın 
planlanmış çöküşüdür. 



 Kriz sisteme bağlı bir sorundur. Yunanistan hükümeti ne 
çözüm bulursa bulsun yürürlüğe koymak mümkün 
olmayacaktır. Bu hafta IMF- AB ile Yunanistan hükümeti 
toplanacaktır. Özelleştirme gibi politikaları yürürlüğe 
koyarak çözüm aramaktadırlar. Yunanistan‟ın durumu 
farklıdır. Avrupa ülkeleri Yunanistanı kurtarmak için 
hazırlıklı değildi, bu mekanizma yoktur. Euro geliştirildi 
ama denetleme mekanizması, çözüm mekanizması 
kurulmamıştır. Ekonominin birseysel ülkeleri nasıl 
etkileyeceğini bilemediler. Ortak bir politikanın da olması 
gerekiyordu. Almanya Yunanistana yardım etmek istemiyor. 
Yunanistan o kadar borçlandı ki çöküşünde birçok bankayı 
de kendisiyle batıracaktır ve bu tüm Avrupa ülkelerini 
etkileyecektir, Almanya dahil. Bu nedenle Avrupa birliği 
ülkeleri yardım etmeye çalışıyor. Ama sorulan soru: başka 
çözüm yolu yok mudur? Sorusudur. Sistemi değiştirmeden 
önce yapılması gereken çok şey vardır. Yunanistan 
yatırımcıların elindedir. 



Krizden  alınacak dersler nedir?

 İyileşme planları yapmalı ve bu planların başarısını gözlemlemeliyiz. 

 Ülkeler borçlarını ödeyemez ise bankalara yönelmeliyiz.

 İtalya ve Fransa ülkelerindeki bankalara bakmalıyız. 

 Yunanistan bu krizde yalnız değildir. Tüm ülkeler tehlike altındadır.

 Euro var olacaktır, desteklenmelidir. Ama Euro‟nun kalması için 
çalışılması gerekmektedir. 

Serbest Ticaret Birliği Raporu:

 Ülkelerin Gayrı Milli Gelir Hasılasında artış oranları:

 Almanya, ABD ve Japonya‟da Mayıs 2011‟de artış görülse de 2011 Eylül‟de 
düşüş olduğu görülmektedir. 

 Bu krizin genel olarak eğitime etkisine bakıldığında kemer sıkma 
politikalarından ne yazık ki eğitimin de payını aldığını görebilmekteyiz. 

 Özelleştirme politikaları, kemer sıkma politikalarının bir ürünüdür. 
İnsanlar daha az maaş alacak, daha az maaş daha az para harcama 
demektir, daha az para harcama daha az ürünün üretilmesi demektir, 
daha az ürünün üretilmesi daha az işi gücüne ihtiyaç duyulacağı 
anlamındadır ve bu bir çember şeklinde her kesimi etkileyecektir. 



 Kamusal alanı korumalıyız. Bütçe‟den kesintiler, maaş dondurmaları, 
sağlık gibi kamusal hizmetlerin azaltılması, okulların kapatılması, 
öğretmenlere daha fazla çalışma yükü, daha kötü çalışma koşulları, maaş 
kesintileri ile birçok ülkede karşı karşıyayız. 

 Yunanistan Gayrı Milli Gelir Hasılanın sadece %2‟sini eğitime 
harcamaktadır. Birçok Afrika ülkesi Yunanistan‟dan fazla eğitime harcıyor. 
Avrupa‟da %6 standart orandır. Yunanistan çok az parayla eğitimi 
yürütmeye çalışmaktadır.  

 Vergi sistemini adil yapmalıyız. Yunansitan‟ın da vergi sistemi vardır ama 
doğru çalışmamaktadır. Vergileri çoğaltmalarına rağmen vergi 
toplanmamakta, her geçen yıl daha az vergi ödenmektedir. Vergi 
ödemeleri gereken güçlü kesimler vergilerini vermelidirler. Bu Ekonomi 
için bir gerekliliktir. 

 Eğitim, araştırma ve yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım 
yapılmalıdır. 

 Toplumun ihtiyacı ülkeden ülkeye değişim göstermektedir. Avrupa‟da en 
yaşlı toplum, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti olacaktır. Gayrı Milli Gelir 
Hasıla oranı yeterliliği topluma ve ihtiyaçlarına göre değişmektedir. 31 
milyon insan yoksulluk sınırındadır. Slovakya ve Cek Cumhuriyeti toplumu 
yaşlanmaktadır bu nedenle istihdam oranı düşmektedir. Ekonomik 
güvenlik için denetleme mekanizması olması bir gerekliliktir. Tüm 
paydaşlar tarafından bu benimsenmelidir. 



 Etkili eğitim inisiyatifleri için tüm paydaşlar işbirliği içerisinde 
olmalıdır. Eşitsizlik uygulamalarına karşı mücadele etmeliyiz. 

 Rusya hükümet başkanı yaptığı açıklamada azınlık toplumların 
Rusya halkı tarafından hor görüldüğünü, azınlık toplumun 
oluşturduğu iş gücüne saygı duyulmaması yönünde konuşma 
yapmıştır. 

 Sendikalar ne yapmalıdır:

- Sendikaların geliştireceği araştırmalar

- Var olan araştırmalardan yararlanmak

- İşbirliği yapmak

- Projeler geliştirmek (Krizin engellenmesinde eğitimin rolü gibi…)

- Ağ kurma (Toplu sözleşme ve sosyal diyalog konularında 
uluslararası bilgi ağı)

 Yeni bir ekonomik krizdeyiz ama kriz sürekli bizi bulmaktadır. 
Nasıl bu krizden kurtulacağımız sorulan ve çözümünün bulunması 
gereken en önemli sorudur.



 Soru: Yunanistan Avrupa Birliğine alınacağında 
Ekonomik durumu göz önünde bulundu mu?

- Cevap: Yunanistan Euro bölgesine girmek için 
hazır değildi. Hazır olmayan bir ülke alındığında 
bu bir hatadır. AB‟ye alınması Yunanistan için 
kötü olmuştur. 

 Soru: Yunanistan‟ın gelecek senaryosu ne 
olacaktır. Bu sorun tüm ülkelerin milli sorunu 
haline gelmiştir. Bu sorunu nasıl çözeceğiz.

- Cevap: Slovakya başkanı ateşle oynamaktadır. 
Stabilite mekanızması bir gerekliliktir. 
Yunanistan‟ın çöküşünü bekliyor ama günün 
sonunda anlaşmaya imza atacaktır.



 Fransa Odile – Medya bu duruma spekülasyon yapmaktadır. Tüm odak noktası 
Yunanistan‟a yönelmiştir ve bu durum kabul edilebilir değildir, diğer ülkelere 
de odaklanmalıyız. Biz sendikalar endişelerimizi dile getirmeliyiz ve 
sorunların çözümünde ortak rol almalıyız.Krizin eğitimi nasıl etkilemekte 
olduğunu tartışmalıyız. Birçok ülkenin kemer sıkma politikaları temelde 
eğitim sektörünü etkiliyor. Öğretmenlerin maaşlarında kesintiler 
yapılmaktadır. Sendikalar olarak ilk olarak üyelerimizin haklarını korumalı, 
çalışma koşullarını iyileştirmeli, eğitimin kalitesi için mücadele etmeliyiz. 

 Arnavutluk: Bu etkinliğin düzenlenmesi çok yararlı olmuştur. Ekonomik krize 
bağlı sorunların çözümünde bu panelin bize yol göstereceğine inanıyorum. 
Ülkemizde öğretmenlerimizin maaşları artmıştır ve bu yönde sendikal 
mücadelemiz etkili olmuştur. Yunanistan‟ın bu duruma düşmesindeki en 
büyük suçlu, Avrupa Birliği‟ne Yunanistan‟ı kabul eden ülkelerdir. Bazı 
sorunlar sendikaların yardımı ile çözümlenebileceği inancındayım.

 Polonya Richard – Bu krizin bir daha AB‟de olmaması için ne yapmalıyız? Bu 
sorunun çözümü için daha fazla entegre olmalı mıyız? 50 yıl sonra ne olacak? 
Krizin suçluları Yunanistan‟ı Euro bölgesine alanlardır. Avrupa Birliği 
Komisyonu, Parlamentosu karar alma üçgeninde yer alıyor. Bu kararı onlar 
almıştır. AB‟deki ülkeler disiplinli olmamıştır. 

 Martin Romer: Kimseyi krizin suçlusu diye direkt olarak gösteremeyiz ama AB 
ülkelerinin omuzlarındaki yük ve sorumluluk göz ardı da edilemez. 
Arnavutluk gibi ülkeler, henüz Euro bölgesinde değildir. Ama durumun 
manevra yapması da olasıdır. İthalat-ihracat azalmaktadır ve bu durum 
herkesi etkileyecektir.



 Sendikamız ülkemizde en büyük sendikadır. Örgütümüzün temsiliyeti 
güçlüdür. Ekonomik kriz 2006‟da başlamış ve eğitimimizi etkilemiştir. 

 Ülkemizde ekonomik durum kötüye gitmekte ve eğitimimizi her geçen 
gün etkilemektedir. Birçok kesinti ile eğitimimiz etki altındadır. 

 Maaşlarımız düşmüştür. Bu yönde bir saldırı yapılmıştır. Kamu sektörünün 
tüm kesimlerinde çalışanların maaşları düşmüştür. 12-15 bin öğrenci bir 
okulda vardır, okul bütçesi öğrenci sayısına göre değişmekte ve öğretmen 
maaşları değişmektedir. Öğretmen çalışma saatleri haftalık 22 saate 
yükselmiştir. Ders saatleri artmıştır. Sınıftaki öğrenci sayısı gittikçe 
artmaktadır. Yasal düzenlemeler gerçekleşmiştir. Kiliseler kendi 
eğitimlerini kontrol altına almıştır. Bu durum bizler için yenidir. Kilise 
tarafından yürütülen-yönetilen okularımız % 100 hükümet tarafından 
fonlanmakta ama Kilise tarafından yönetilmektedir.  Geçen yıl 85 eğitim 
kurumu kilisenin yönetimine verilmiştir. 25 bin öğrenci demektir. Bu 
durum eğitim kurumlarının elden çıkması demektir. Devlet okulları 
kiliseye devrediliyor. 2006‟da bazı yasa değişiklikleri yapılmıştır. 
Eğitimdeki yapılan yasa değişiklikleri ile öğretmenlerin haftalık çalışma 
saatleri 24 saate çıkmıştır. Okul müdürlerine yetki verilerek öğretmenin 
çalışma yükünü arttırma sorumluluğu verilmiştir. 2007‟de yapılan bazı 
yasa değişiklikleri ile çalışma yükü arttırılmıştır. Ek mesailer 
ödenmemektedir. Son yıllarda ücretsiz eğitim materyallerinin sağlanması 
yönünde sınırlamalar getirilmiştir. Eğitim personelinin azaltılması 
yönünde bir eğilim olmuştur. Öğretmenlerin görev yerleri devamlı 
değişmektedir. Öğretmen niteliğinin arttırılması için merkezler 
kurulmuştur. Eğitim sistemimizde değişimler yaşanmaktadır ve bu 
değişimler krize bağlantılıdır. Öğrenciler okullarda kalarak ödevlerini 
yapabiliyor. 



 Yerel yetkililer kolejleri fonlamamaktadır. Bu yeni yasa değişikliğinin neticesinde 
olmuştur. 

 2009‟da eğitim yasasında değişiklik yapılmamıştır. 

 Eğitim bütcesinde 2008- 2009 yılında düşüş yaşanmıştır. 

 Eğitim bütcesinde düşüş yaşanmıştır. 

 1994‟de okulların altyapılarının geliştirilmesi yönünde yasa geçmişti fakat 
günümüzde bu yasa yürürlüğe girememiştir.

 Sınıf başına düşen öğrenci sayısı 2010‟da artmıştır. 2011‟de bu yıl eğitim bütcesi 
azalmıştır. 53 trilyon

 2010-2011 yılında  eğitim bütcesinde kötüye gidilmektedir. Kamusal alanın genel 
olarak kötü etkilenmesine karşı ortak bir yaklaşım olmalıdır. Öğretmen 
maaşlarının genel olarak ekonomik krizden etkilendiğini görmekteyiz. Eğitim 
bütçelerinin kesintiye uğratılması eğilimlerinin bilincinde olmalı ve mücadele 
etmeliyiz. Maaş baremleri düşmektedir. Bu durumdan hepimiz etkilenmekteyiz. 
Öğretmen maaşları yetersiz ise eğitim sisteminin tümü bundan etkilenecektir. 
Macaristan‟da eğitim sektörü konuşulmaktadır. Eğitiminin fonlanması, yatırımın 
güçlendirilmesi gerekiyorken eğitime gerekli önem verilmiyor, öğretmen statüsü 
çökertiliyor. Öğretmen maaşları dondurulmuş ve enflasyon ile maaşların değeri 
düşmektedir. Kamusal eğitime yatırım önemlidir, bu yatırım devlet tarafından 
yapılmalıdır. Öğretmen eğitiminin devamlılığı da önemlidir ve bu eğitimi devlet 
sağlamalıdır. Her 7 yılda öğretmen eğitim alarak kendini yükseltmelidir ama 
gerekli eğitimi devlet sağlayamıyor. Gerekli eğitim alınmaz ise öğretmen işten 
durdurulmaktadır. Öğretmen maaşlarını  %43‟e yükseltebilirsek istenilen orana 
varmış oluruz. Diğer Avrupa ülkelerinden %50 geride takip ediyoruz. Okul öncesi 
okullarda eğitim veren öğretmenler Avrupa standartlarının çok gerisindeler. 
Diğer AB ülkelerinden %101 daha az maaş almaktadırlar. On yıl eğitim veren 
öğretmenlerin bile maaşlarında artış olmamaktadır. Orta düzey okul 
öğretmenleri sadece %0.94 maaş artışı almaktadırlar. 



 Eğitim sektörü bütcesi sadece %3, - 250 trilyon

 Eğitim çalışanları genel olarak Almanya‟ya göç etmektedir. 

 Macaristan‟da eğitim bütcesi 1990‟dan itibaren düşüşe uğramıştır. 
2002‟de biraz artmasına rağmen yeterli değildir. 

 Sınıflarda öğrenci sayısının azalması ile okullara daha az bütçe 
verilmektedir. 

 2010 yılında Macaristan‟da seçimler gerçekleşmiştir. Bu yönde gelecek 
için umutlarımız vardır fakat hükümetimiz eğitimde sürekli tüzük 
değişikliği yapmaktadır. Yapılan önerileri sürekli inceliyoruz. Okul 
yönetimini yerel yetkililerden hükümete yöneltme eğilimi vardır, okul 
yönetimleri merkezileştirilmeye çalışılmaktadır. Bu durum okul 
bütçelerinin azaltılması demektir. Öğretmenlerin kariyer gelişiminde de 
sorunlar doğmuştur. Öğretmenlerin görev yıllarına göre maaşlarının 
yükseltilmesi önerilmiştir. 

 2002‟den beridir maaşlarımızda herhangi bir artış yapılmamıştır, 
enflasyon artmıştır. Öğretmenler haftalık çalışma saatleri 30‟a çıkmıştır. 

 Kolej öğretmenleri ve düz okul öğretmenleri arasında farklılık 
görülmemektedir. Herkes 30 saat okullarda görev almalıdır. 

 Sendikamız hükümetle direkt olarak görüşmeler talep etmektedir. Var 
olan sorunlarımızı yüz yüze görüşmeliyiz. Geçen yıl 3 kez genel eylem 
gerçekleştirdik fakat bir sonuca varılamamıştır. Sunulan taleplerimiz 
değerlendirilmiyor. Sendikamız diğer örgütlerden destek beklemektedir. 
Gelecek yıllarda bizleri daha zor dönemlerin beklediği endişesini 
yaşamaktayız. 



 Ukrayna genç bir ülke. Geçen yıl özgürlüğümüzün 20. 
Yıldönümümüzü kutladık. 20.000 okulumuz var, 600 yüksek eğitim 
kurumumuz vardır. 

 4 milyon öğrencimiz vardır. Aktivitelerimiz için geniş bir alanımız 
vardır. Öğretmen sendikaları yasal düzenlemelerde aktif rol 
almıştır. Yüksek eğitime yönelik yasa değişiklikleri yapılmıştır ve 
eğitim sendikaları bu süreçte komitelerde yer almıştır. Bütçenin 
planlanmasında da yer alıyoruz ve eğitim bakanlığı ile işbirliği 
yapmaktayız. Bizim görevimiz ukrayna eğitimine daha fazla bütçe 
ayrılmasının sağlanmasıdır. Şu an %5.6 oranında gayri milli 
hasıladan eğitime pay ayrılmaktadır. Bizler % 10 talep 
etmekteyiz. Öğretmen maaşları: 

 Ortalama ücret 400 Euro‟dur. 

 Öğretmenler için: 

77 Euro – öğretmen başlangıç maaşı

280 Euro – okul yöneticisi

175 Euro – Üniversite öğretmeni



 Emeklilik konusu gündeme taşınmıştır. Emeklilik maaşı 
öğretmen maaşının % 80‟i iken %50‟ye düşürülmüştür.

 Ukrayna okullarının kapatılması ile yüzyüzeyiz. 100‟den az 
öğrenci sayısı olan okullar kapatılmaktadır. 

 Köylerde ulaşım sorunu yaşanmaktadır. Ulaşımda bütçe 
kısıtlamasına gidilmektedir.

 Yüksek eğitimde istihdam sorunu yaşamaktayız. 
Üniversitelere göre öğretmen maaşı değişmektedir. Bizim 
amacımız fırsat eşitliğini sağlamaktır. 

 Ortak zemin oluşturmak ve Cape Town‟da hükümetlerin 
Milli Hasılalarının en az %6‟sını eğitime ayırmaları yönünde 
alınan kararı hayata geçirmek için çalışmalıyız. 

 Yüksek eğitime yatırım yapılmalı, daha fazla öğretmen 
yetiştirilmelidir. Bu yıl sonunda Ukrayna yeni bütçesini 
oluşturacaktır ve var olan duruma bu bütçe yansıyacaktır.



 1. Soru: Krizle mücadele için öğretmen 
sendikaları ne gibi ortak inisiyatifler 
almalıdır?

 2. Soru: Milli düzeyde öğretmen 
sendikalarının birlikteliğini sağlamak için 
izlenecek en iyi strateji ne olmalıdır?

Kounka Bulgaristan: Sosyal diyalog bizim 
kullanabileceğimiz bir araçtır. Yasaya 
odaklanmalıyız. Bilgi paylaşımı önemlidir. 
İstatiki bilgi ile ülkelerdeki genel sorunları 
bilmeliyiz. Diğer sektördeki sendikalarla 
birliktelik sağlanmalı çünkü durumlardan 
hepimiz etkilenmekteyiz.



 Slovakya: Birinci soruya cevap vermek zor aslında çünkü 
ortak inisiyatif almak söylendiği kadar bu kapsamda kolay 
değildir. Dayanışma temel anahtardır. Krizin etkisini 
konuşmaktayız. Kriz çalışanların yarattığı bir şey değildir. 
Büyük işletmeler politikalarını uygulatmaya çalışmaktadır. 
Kriz çözülebilir ama kriz bu işletmelere yardımcı 
olmaktadır. İşletmeler çalışanlara kısıtlamalar 
getirmektedir. Slovakya eğitimine kemer sıkma politikaları 
uygulanmaktadır ve yarın bu konuda bir sunumumuz 
olacaktır. Geçen yıl Slovakya‟ya yeni hükümet gelmesi ile 
birçok değişim yaşanmıştır. Çalışanların haklarını geriye 
götüren yasa düzenlemeleri meclisten geçmiştir. Eğitime 
bakıldığında Hükümet bir manifesto yayınlayarak eğitimin 
temel odaklanması arasında yer aldığını ilan etmesinde 
rağmen bizler herhangi bir olumlu hareketlenme 
görememekteyiz. Çalışanlara baskılar gün geçtikçe 
artmaktadır. Geçen gün binlerce çalışanın katıldığı genel 
bir eylemimiz gerçekleşmiştir. AB ülkeleri arasında gayrı 
milli hasıladan eğitime ayrılan en düşük pay bizim 
ülkemizdedir. 



 Macaristan: Yeni hükümet seçildiğinde anayasayı 
değiştirmeye başlamışlardır. Yeni hükümet sosyal diyalogdan 
kaçınmıştır. Macaristan‟da sendikalaşma azalmaktadır. 
Protesto ve mücadelenin tek yolu sendikalaşmadır. Yeni yasa 
ile eylem hakkı elimizden alınmış, sosyal diyalog tamamen 
ortadan kalkmıştır. Hükümete karşı sendikalar ortak 
mücadele etmektedir. 6 Konfederasyon geçmişte ayrı ayrı 
mücadele ederken artık ortak hareket etme yönünde hazır 
olduklarını açıklamıştır. 5 Haziran 2011‟de 10 bin çalışan 
meclis önünde toplanarak eğitime taleplerimizi dile getirdik. 
Bu eylemden sonra eğitim bakanı sendikamıza ilk defa 
gelerek bizimle konuşmuştur. Eylemlerimizi sonlandırmamızı 
istemiştir ve gereksiz olduğu söylemiştir. Bizimle her türlü 
müzakereye hazır olduğunu belirtti. 5 Eylül‟de bakan bizimle 
toplantı düzenleyerek yeni eğitim yılını tartıştık. Bir sonraki 
toplantımız Ekim ayında gerçekleşecek. Diğer 
konfederasyonlarla yine genel bir eylem gerçekleştirme 
planlamasını yapıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Oturma 
eylemi ve manifesto yayınlıyoruz. Eyleme hazır olduğumuzu 
kamuoyuna bildirmekteyiz. 



Güney Kıbrıs: Kamusal alana harcamalar 

azalmıştır. İkinci paket meclis gündeminde 

tartışılmaktadır. Öğretmenlere bir saldırı 

vardır. Eylemlerimizle, basın bildirilerimizle 

taleplerimizi dile getirmekteyiz. Haftaya 

genel grevimiz gerçekleşecektir. Tam gün 

grevde olacağız. Öğretmen atamalarını 

azaltmışlardır, sınıflardaki öğrenci sayısını en 

az 25 yapmışlardır. 



 Bulgaristan: İş yerinde güvensizlik de Avrupa‟da 
yaygınlaştığını görmekteyiz. Bu büyük bir sorundur. İş 
güvenliğini de gündemimize almalıyız çünkü bu alanda 
sorunlar artmaktadır. Birçok okulumuzu kaybetmekteyiz. 
Demografik yapı birçok okulda değişmektedir. Çalışma 
koşullarının kötüleşmesi öğretmenlerin yüzleştiği en büyük 
sorunlar arasında yer almaktadır. Ülkelerimizde protestolar 
yapıyoruz ama 5 Ekim Dünya Öğretmenler gününde ortak 
bir mesaj vermeli ve sesimizi yükseltmeliyiz. Eğitim ve 
toplumsal refahın aynı şey olduğunu, ayrılmaz olduğunu  
vurgulamalıyız.  Bulgaristan‟da 2 yıldır öğretmenler aynı 
maaşı almaktadır. Geçen yıllarda birçok eylemimizle 
maaşlar artmıştır fakat son iki yılda maaşların 
dondurulması ile yine durum kötüye gitmiştir. Var olan tüm 
dayanışmamızı güçlendirerek uluslararası alanda tek ses 
olmalıyız. Emeklilik de çok önemli bir sorundur. 
Bulgaristan‟da yeni yasa ile öğretmenler erken emekliliğe 
ayrılabiliyor ama almaları gereken emeklilik maaşlarının 
tamamını alamıyor, yaşını ancak doldurduğunda emekli 
maaşın tamamını alabilmektedirler. 



 Rusça Çalışma Grubu Raporu: Öneriler arasında bilgi 
alışverişinin gerekliliği vurgulanarak özellikle maaşlar 
konusunda istatiksel bilgi için çalışma yapılması talep 
edildi. Öğretmenlerin çalışma koşulları, öğretmenin 
toplumdaki statüsü tüm düzeylerde ele alınmalı ve 
toplumun bu yönde farkında olması için kampanyalar 
yapılmalıdır. Karar alma mekanizmalarında 
sendikaların aktif rol alması için mücadele etmeleri 
gerekmektedir. Dil bariyerinin üstesinden 
gelinmelidir. Birçok döküman/rapor Rusça diline 
çevrilmelidir. Bilgi yönünden Rusça dilinde eksiklikler 
yaşanmaktadır. Katılımcıların önerisi:  Avrupa 
düzeyinde minimum eğitim bütçesi %6 olmalıdır. 
Ülkelerde koşullar farklı olsa bile gayri milli hasıladan 
%6 bütçe ayrılması bir gerekliliktir. Mücadelelerin 
farklı sendikalarca birleştirilmesi yönünde ortak bir 
talep vardır.



 2. Çalışma Grubu raporu: Sosyal diyalog, yeni yasalar ve 
hükümete baskı ortak inisiyatifimizdir. Bilgi ve deneyim 
paylaşımı önemlidir. Eğitim-Sen: özelleştirme gündemdedir. 
Aileler kayıtlarda yüklü para vermektedir, bu yönde ailelere 
baskı uygulanmaktadır. Reformlar hükümet tarafından 
yapılmaktadır. Macaristan‟da hükümet gücünü kullanarak 
sosyal diyaloğu ortadan kaldırmıştır. 5-6 konfederasyon 
hükümetin gücünü kırmak için ortak mğücadele etme kararı 
almıştır. 12 Eylül‟de büyük bir eylem yapılmıştır. 1 Ekim‟de 
yine büyük bir eylem planlanmaktadır. Kıbrıs‟ta POED 
öğretmen maaşlarının bugün iyi olduğunu ama tehlike altında 
olduğunu vurgulamıştır. Slovakya büyük sermayenin ülkeyi 
kontrol ettiğini vurgulamıştır. 10 bin çalışan eğitim bakanlığı 
önünde eylem yapmıştır. KTOEOS neoliberal politikalara karşı 
mücadele ettiğini, hükümetin sendikaları bölmeye çalıştığını, 
sendikal platform ile tek ses olma ve her alanda özelleştirme 
gibi politikalara karşı mücadele edildiğini vurgulamıştır. 
Bulgaristan ise 5 Ekim dünya öğretmen gününün sendikaların 
ortak ses verme açısından bir fırsat olduğunu belirtmiştir. 
Büyük şehirlerde Bulgaristan‟da yeterli okul binaları yoktur. 
Özellikle anaokullarda bu sorun yaşanmaktadır. Sınıflar 30 
çocuğa kadar ulaşabilmektedir ve eğitimde standartlar bu 
nedenle düşmektedir. 



 3. Çalışma Grubu: Hırvatistan, Sırbistan, Kıbrıs, 
Polonya

Ülkelerimizde genel olarak kemer sıkma politikaları 
vardır. Kriz kapitalist sistemin ürünüdür. Eğitim 
bakanlıkları yetkilileri eğitimdeki sorunları bilmiyor 
bu konuda uzman olmayan kişiler yer alıyor. Medyayı 
yanımıza almalıyız. Medya ile kamuoyu gerçek 
krizden haberdar edilmelidir. KTÖS‟ün kendi radyosu 
vardır ve gazete yayınlamaktadırlar böylece halk 
bilinçlenmektedir. Öğretmenlerin çalışma yükü, 
çalışma koşulları yönünde halk bilinçlenmeli, velilerle 
birlikte olmalıyız. Eğitim sadece bir harcama olarak 
görülmemelidir. Yerel düzeyde platform altında 
örgütlenmeliyiz. Eğitim bakanlığı ve hükümetlere 
karşı diğer sivil toplum örgütleri ile biraraya gelerek 
eğitim için mücadele etmeliyiz. Ayrıca KTÖS 
sendikaların siyasi yönde aktif olması gerekliliğini de 
vurgulamıştır. 



 Öncesinde 3 farklı yapı ile karşı karşıyaydık. ETUCE bu üç 
yapıyı bir çatı altına toplamıştır. 1993‟te EI kurulmuştur. 
WCT üyeliklerini EI‟ya yönlendirmiş ve evrensel alanda tek 
bir öğretmen örgütü kurulmuştur. EI‟in Avrupa bölgesi üye 
örgütleri de tek çatıda toplanması yönünde tartışmalar 
başlamıştı. Avrupa‟daki durum diğer kıtalara göre Avrupa 
Birliğinden dolayı farklıydı. Bu nedenle ETUCE Avrupa‟da 
sosyal partner olması ile devam ettirilmesi kararına 
varılmıştır. ETUCE yapısında, personelinde bazı 
değişiklikler son zamanlarda gerçekleşmiş ve bir 
entegrasyon sürecinden geçilmektedir. ETUCE üye örgütleri 
mali atmosferi ve mali krizi farklı yaşamaktadır. 
Kaynaklarımız örgüt olarak Cape Town‟da alınan kararla %2 
düşmüştür fakat bu daha az ile daha çok iş yapma anlamına 
gelmektedir. 

 2010 Ekim ayında oluşan yeni yapıda temel noktalar vardır. 



Avrupa Yöneticisi Martin Romer: 

 ETUCE adı kalmıştır. Tüm Avrupa ülkeleri üye 

örgütleri örgütlemektedir.

 ETUCE kendi içerisinde Avrupa Birliği konularında 

bağımsızdır. Avrupa Birliği üye örgütleri ile AB 

konularında konsensüse gidildikten sonra kararlar 

alınacaktır.

Yönetim organları

 ETUCE Konferansı – genel kurulu

 ETUCE Özel Konferansı – karar alma mekanizması

 ETUCE Komitesi – milli temsilciler 

 ETUCE Bürosu 



 Sekreterya – Avrupa Direktörü başkanlık etmektedir –

Martin Romer

 Avrupa Direktörü EI tarafından atanmaktadır. 

 Avrupa delegeleri tarafından seçilen EI Yönetim kurulu 
üyeleri ETUCE büro toplantılarına katılabileceklerdir. 

 ETUCE bölge komitelerine üyeler katılabileceklerdir. Bu 
konferans artık 4 yılda bir gerçekleşecektir. Artık her 3 yılda 
bir değil, 4 yılda bir gerçekleşecektir. 2012‟de yürürlüğe 
konacaktır. Seçimli konferans 2012 Kasım ayında 
gerçekleşecek ve artık 4 yıl sonra seçimli konferans (genel 
kurulu) yapılacaktır. Büro‟da bir başkan, 6 başkan 
yardımcısı, mali sekreter, Avrupa Yöneticisi

 Büro merkez organdır. Komite toplantılarını da 
yönetmektedir. 

 Kadın komitesi: her Avrupa komitesi toplantısında 
toplanmaktadır

 Yüksek Eğitim ve Araştırma Komitesi

 Eşitlik Komitesi

 Örgütler bu komitelere üye olabilir ve aktif rol alabilirler.



Avrupa Yöneticisi görevleri: 

 Mali kaynakların kullanımı

 ETUCE sekreteryasının ve personelinin yöneticisi olmak

 EI ve ETUCE personeli birlikte artık çalışacak ve entegre şekilde 
çalışacaktır. Kaynakların en iyi şekilde kullanımı gerekmektedir 
çünkü gelecekte çok fazla mali bütcemiz olmayacaktır. İngilizce, 
Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Rusça ETUCE dilleri olacaktır 
ama genelde dosyalar İngilizce ve Fransızca olacaktır. Diğer 
dillere çeviri mali kaynaklara göre yapılabilecektir. Rusça dilinde 
daha fazla çeviri yapılması ve web sitesinde rusça olması yönünde 
çalışmalarımız olacaktır. 

 4 yılda bir konferansımız ve her iki yılda bir özel konferansımız 
olacaktır. Diğer taraftan farklı konferansımız olacaktır ve farklı 
konulara odaklanacağız. Örneğin orta ve doğu avrupa üye ülkeleri 
toplantısı gibi. 

 2012: ETUCE Konferansı (politika, seçimler vs.)

 2014: ETUCE Özel Konferansı (politika, seçimsiz)

 2015: EI Kongresi

 2016: ETUCE Konferansı

 2018: ETUCE Özel Konferansı



 ETUCE‟nin Konferasının gerçekleşmeyeceği yıllarda ETUCE CEE 
yuvarlak masa toplantıları gerçekleşecektir. Böylece her yıl mutlaka 
bir kez biraraya gelinecektir ve kaynak kullanımı daha kontrollü 
olacaktır. Biliniyor ki her konferans büyük hazırlık gerektirmektedir. 

 Üyelikler konusunda değişimler yaşanmıştır, artık Haziran değil Mart 
sonuna kadar her yıl EI üyelikleri senelik olarak ödenmelidir. 

 Farklı bir üyelik kategorisi Cape Town‟da geliştirilmiştir. Orta ve 
doğu Avrupa üye ülkeleri olarak bu konuyu daha sonra tartışmalıyız. 

 Avrupa Birliğine üye olmayan ülkeler de ETUCE‟ye üye olabilir. Eğer 
büyük bir ülke iseniz Komite‟de 2 delege olabilir ama genelde her 
ülkenin komite‟de tek delegesi olabilir. Eğer birden fazla sendika 
delegesi komitenin ülke mevkisinde yer almak istiyor ve sendikalar 
kendi aralarında müzakere edemez ise seçime gidilecektir. Bu 
kuraldır. Tek aday varsa her ülke için otomatik olarak ülke mevkisi 
pozisyonuna geçecektir. Adaylık için tek gereklilik ETUCE‟ye örgüt 
bir sendikanın bir üyesi olmaktır, illa ki başkan veya genel sekreter 
olunması gerekliliği yoktur. 

 Yapı halen tartışılıyor ise açık değil demektir. Bazı ülkelerde 
örgütler ülke mevkisi konusunda müzakere edemiyorlar. Bu nedenle 
ülkesini temsil edecek olan delegenin seçilmesi için diğer örgüt 
temsilcilerinde oylamaya gitmektedir.



 17 ülkeden 20 sendikanın ankete katılımı olmuştur. Bu 
anketin amacı ülkelerdeki realitenin sendikaların 
bakış açısıyla aktarılmasıdır. 

 En önemli sorunlar: 

-Düşük maaş

-Sosyal diyalog / toplu pazarlıkdan yoksun olmak

 Kriz hem AB hem de AB dışındaki ülkeleri genel olarak 
etkilemiştir.

 Sendikal haklar bölgesel olarak değişken olabilir, AB 
üye ülkeler sendikal haklara daha fazla sahiptir. 

 Özelleştirmeye bir eğilim vardır fakat henüz çok 
yayılmış değildir. 

 Tüm örgütler ETUCE‟nin daha aktif olmasını talep 
etmektedir, özellikle bazı sendikalar ETUCE ile milli 
düzeyde de çalışmak istemektedir. 



 Hükümetin yeni liberal politikaları vardır.

 18 yaş sonrasında eğitim zorunludur: Anayasa Madde 70. Fakat 
50.000 öğrenci bu yasaya uymamaktadır.

 Herkesin eğitim hakkı vardır.

 Öğretmenlerimizin maaşları tehlikededir. 

 Sendikalarımız bakanlık ile çalışma gruplarında yer almaktadır. 

 Hükümetin Müfredat reformu çalışmaları vardır. 

 İlkokul eğitiminde çocuklar anaokula 5 yaşında başlamalıdır. 5 yaş 
öncesi bir zorunluluk yoktur. Birçok okul öncesi eğitim kurumu özel 
kurumlardır, hükümet kamusal okul öncesi eğitim kurumlarını 
özelleştirmektedir. Çocukların %53‟u okul öncesi ETÜT merkezlerine 
/ kreşlere gitmektedir. 

 Her 6 yaş çocuk ilkokul birinci sınıfa kayıt olmalıdır. Bu yasadır. 

 5.361.500 toplam öğrenci vardır

 418 000 toplam öğretmen sayısı  ( % 81 bayan öğretmenlerden 
oluşmaktadır)

 İlkokul eğitiminde 2.2 oranında çocuk sayısı düşmüştür. 

 Orta okullarda % 20 daha az sınıf ve öğrenci vardır. Sınıf ve 
laboratuvar sayıları artmaktadır.



 2009‟da ortaokullarda 2 yabancı dil öğrenmek zorunluluktur. 

 2.400 orta okul vardır. Yeni müfredat uygulanmaktadır. 

 Öğretmenler 30 saat haftada ders vermektedir: Tarih, coğrafya 
biyoloji, kimya

 Yüksek eğitim düzeyindeki üniversitelerin % 70‟i özel 
üniversitelerden oluşmaktadır. Öğrenciler genelde kamusal 
üniversitelere gitmektedir.

 %97 oranında öğretmenin yüksek lisans eğitimi vardır. 

 Öğretmen maaşı: maaşlar arttı diyebiliriz 

 654,5 Euro – başlangıç maaşı

 Yeni maaşlar – öğretmen terfi sisteminde değişim yaşanmıştır. Her 
okulda sadece 10 öğretmen en yüksek topta maaş alabilir.

 Okul kitapları çok pahalı ve bazı aileler kitapları çocuklarına 
alamamaktadır. 

 Her okulda mutlaka sıcak su ve tuvalet kağıdı olmalıdır, bu temel 
gerekliliktir. 

 Ucuz öğrenci, ucuz öğretmen ve pahalı demokrasiye hayır 
diyoruz!!



 Eğitim reformları kaos yaratmaktadır. İlkokul ve orta 
okullarda yapılan reformların sayısını artık takip 
edemiyoruz. 

 Her gelen hükümet reform yapmakta, gelen diğer hükümet 
bir önceki reformu kaldırarak başka bir reform 
yapmaktadır. Mesleki eğitimde reformlar yıllarca sürdü ve 
Avrupa Birliği uzmanları ile yapılmıştır. Fakat stratejiler 
ciddi anlamda geliştirilip yürürlüğe konmamıştır.

 İlkokul ve ortaokullar değişime uğramıştır fakat gelecekte 
daha fazla değişim bizi beklemektedir. Sırbistan‟ın sosyo 
ekonomik gelişimi ile eğitim şekillenmelidir.  Reformun 
başlangıç noktası eski eğitim sisteminin analizi olmuştur. 
Eğitim Sistemimizin diğer AB ülkelerinin eğitim 
sistemlerine uyumlaştırılması gerekmektedir. 

 Eğitim sistemi geriye götürülmektedir. Bazı reformlar 
sadece deney olarak hayata konulmaktadır. Geçen aylarda 
yasa değişikliği yapılmış ve çalışanların çalışma koşulları 
geriye götürülmüştür. Diğer ülkelerin deneyinlerini göz 
önünde bulundurmamız ve bunlardan ders çıkarmamız 
gerekiyor.



 Reformlarda öğretmenin hazır olup olmadığı araştırılmıyor, 
gerekli eğitim ve bilgi kendilerine verilmiyor. Dünya 
bankası, eğitim reformu konusunda rapor hazırlamış ve 
eğitimin Sırbistan‟da hükümet için pahalı olduğunu, kemer 
sıkma gerekliliği raporda belirtilmiştir. 

 Kırsal kesimlerdeki okullar kapatılmaktadır, ulaşımda 
kesintiler yapılmıştır. Son iki yılda hükümet eğitim 
bakanlığının talebi ile sınıftaki öğrenci sayısını arttırmıştır. 
Birçok öğretmen 4.000- 5.000 civarında gelecekte ya işten 
çıkarılacak ya da çalışma koşullarından dolayı mesleği 
kendileri bırakacaktır. 

 Öğretmen çalışma yükü her gün artmakta, sınıfta vereceği 
verimli eğitim azalmaktadır. Sendikal eylemler bu 
aşamalarda hayatidir. Daha iyi maaş talep etmekteyiz. 
Sosyal diyalogda eğitim reformları hiçbir şekilde masaya 
konmamaktadır. Var olan reformlar eğitim sistemini sadece 
kötüye götürmekte, öğretmen statüsünü geriletmektedir. 
Reformlar öğrencinin kaliteli eğitim alması için 
yapılmalıdır. Harcanmış çocuklar istemiyoruz. 



 Lizbon – 3 anlaşması geçtikten sonra eğitimdeki reformlar 
artmıştır. Bilgi Toplumu Odaklı bir reform düşünceleri 
vardı. Yasaların değişimi ile bazı maddeler çıkarılmıştır. 
Okul sistemlerine yönelik maddeler yasadan çıkarılmıştır.

 Öğretmenlerin yasal standartları yasası meclisten 
geçecektir. 

 Yasanın içeriğininin yoğunluğundan dolayı PİSA raporunda 
da belirtildiği gibi uygulamalar zorlaşmaktadır.

 Öğretmenlere ek görevler verilmektedir. Okul yönetimi 
öğretmenlere baskı yapmaktadır. 

 Avrupa Komisyonu eğitimleri farklı ülkelerde denetlemeye 
başlamıştır. Slovakya‟nın %3.8 oranında eğitime pay 
ayırdığını görmekteyiz. Avrupa Birliği ülkelerinde ayrılan 
bütçe‟den çok daha az bir bütçemiz vardır. Bu bütçe ile 
Eğitim sisteminde hiçbirşey yapamıyoruz. 650 Euro 
öğretmenin ortalama maaşıdır. Diğer sektörlerde maaşlar 
daha iyidir. Genelde öğretmenlerimiz mutsuzdur, eğitim 
sektörümüzde daha fazla bütçe ayrılmasını talep 
etmekteyiz.



 Salı günü bu hafta Slovakya‟da 10.000‟den fazla 

öğretmen ve eğitim personelinin katıldığı bir 

eylem gerçekleştirdik. Temel hedefimiz 

hükümete taleplerimizi dile getirmekti ve 

eğitimdeki ihtiyaçlarımızı vurguladık. Eğitim 

bakanlığı ile müzakere etmek istedik ve 

sorunlara birlikte çözüm bulmak istediğimizi dile 

getiren bir deklarasyon yayınladık. 

Öğretmenlerimiz taleplerinin yerine 

getirilmemesi takdirinde greve hazır olduklarını 

duyurmuşlardır. ETUCE‟yi eylemlerimiz hakkında 

devamlı bilgilendiriyoruz ve ETUCE destek ve 

dayanışma mesajını bizlere göndermiştir. 



 Eğitimin çağdaşlaştırılmasına yönelik 2005‟ten beridir bakanlıklarla 
toplantılar yapıyoruz. İstihdam ve eğitim konusunda anlaşmalar 
yapmak üzere diyalog içerisindeyiz. Bölgesel düzeyde anlaşmalar 
imzalıyoruz. 81 bölgesel anlaşma vardır. 83 bölge vardır. 
Sendikaların bölgesel birimleri bölgesel bakanlıklarla çalışmalar 
içerindedir. Eğitim bölgesel olarak bütçelendirilmektedir. Maaşlar 
konusunda anlaşmalar imzalanmıştır. Sendikaların yerel yasa 
düzenlemelerinde söz sahibi olması önemlidir. Böylece alınacak 
kararlar müzakere edilerek uygulanması için işbirliği 
yapılabilecektir.

 Bölgesel sendikalar, anlaşmalar ve toplu sözleşmeleri 
değerlendirmekte ve elde edilen toplu anlaşmaların yürürlüğe 
girmesi için denetleme yapmaktadır. Sendikaların gözlem 
programları ile çalışanların refahı, sosyal güvenlikleri kontrol altına 
alınmaktadır. Eğitim çalışanlarının sosyal güvenlikte kazanımlarını 
arttırmak için toplu anlaşmalarda pazarlıklar yapılmaktadır. Eğitim 
kaynaklarının verimliliği ve yeterli düzeyde olması konuları da toplu 
pazarlıklarda ele alınan konular arasında yer almaktadır. Sendikalar 
hükümetlerin sosyal partnerleridir. Federal düzeyde grev yapmak 
kolay değildir, bu nedenle bölgesel sendikalaşma vardır. Sosyal 
ortaklık kamu çalışanlarının genelde haklarının korunması için 
önemlidir. Demokrasimizi geliştirmek, çalışanların refahını sağlamak 
için sosyal ortaklık yapılmaktadır. 



Toplu sözleşme ve sosyal diyalog konusunda ülkemizdeki durum

 İşverenlerimizle nasıl bir ilişkimiz vardır sorusunda aslında 
söyleyecek fazla birşeyimiz yok çünkü herhangi bir sosyal 
diyaloğumuz bulunmamaktadır. Hükümetimizin işlevi şu anda çok 
düşük. Ekonomik kriz Slovenya‟yı çok kötü vurmuştur. Geçen yıl 
Slovenya‟da sosyal diyalog Avrupa düzeyindeydi. Eğitim bakanlığının 
sosyal ortağıydık. Ekonomik kriz sosyal diyaoğu çökertmiştir. 
Bugünlerde kamusal alanda kısıtlamalar ve maaş kesintileri vardır. 
Eğitim sisteminde değişimler yaşanmaktadır ve sendikalarla 
herhangi bir müzakere yapılmıyor. Eğitim bakanlığı ve maliye 
bakanlığı birlikte çalışarak sınıflardaki öğrenci sayısı arttırılarak 
bütçeden kısıtlama yapılmaktadır. 

 Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin hizmet-içi eğitimi için hiçbir bütçe 
ayırmamıştır. Sendikalar ne kadar da buna karşı mücadele etmişse 
de değişen bir şey görülmemiştir. Kazanılan haklarımızı korumaya 
çalışıyoruz. Kamu çalışanlarının maaşlarını geriye götürmek için 
yapılan girişimlerin karşısında durmak için mücadele ediyoruz. 
Sendikalarla bu konuda müzakere edileceği hükümet tarafından 
belirtilmiştir fakat sonuç ortadadır ve sosyal diyalog bu aşamada 
anlamsızdır. Hükümetin taleplerini kabul etmeyeceğiz. Bizler ne 
yazık ki bu konuda pozitif olamıyoruz.



 Türkiye‟de yıllardır kamu emekçilerinin ekonomik, özlük, sosyal ve 
demokratik hakları ile ilgili ciddi sorunlar ve sıkıntılar yaşanmaktadır.  
2002 yılından bu yana gerçekleştirilen “toplu görüşme” uygulamaları ile 
sorunlar çözülmek bir yana daha da karmaşıklaşmıştır. Kamu 
emekçilerinin büyük bir bölümü bu sürede, hükümetin tek taraflı olarak 
belirlediği ve sendikalara dayattığı politikalarla yaşadığı sorunların 
çözülmeyeceğini görmüştür. 

 Bugüne kadar yaşanan toplu görüşme süreçlerinin gösterdiği en somut 
gerçek, hükümetlerin kamu emekçilerini oyalaması ve kendi kararlarını 
dayatmaları olmuştur. Bu, Eğitim Sen ve KESK‟in grev ve toplusözleşme 
hakkındaki ısrarının haklılığını ve bu talep olmaksızın “toplugörüşme” 
mekanizmasının hiçbir anlamının olmadığını göstermiştir. Var olan toplu 
görüşme sistemi, kamu emekçileri ile hükümet arasında yapılacak olan 
görüşmeler sonrasında anlaşmaya varılan konular üzerinde hükümete 
bağlayıcı bir yükümlülük getirmemektedir. Toplugörüşmenin siyasal 
iktidarlar tarafından kurgulanışı da sendikaların görüşlerini belirtebileceği 
bir mekanizmanın ötesine geçilmemesi kapsamında somutlaşmıştır. 

 Anayasa‟nın 90ıncı maddesinin son fıkrası, “usulüne göre yürürlüğe 
konmuş uluslararası antlaşmalar kanun hükmündedir” demektedir. 
Anayasanın 90. maddesine eklenen fıkra uluslararası antlaşma kurallarını 
doğrudan doğruya iç hukuk kurallarıyla bütünleştirmektedir. Anayasaya 
aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi‟ne başvurulamaz biçimindeki 90. 
maddenin son fıkrasına 7 Mayıs 2004 gün ve 5170 sayılı yasayla usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin antlaşmalarla 
kanunların aynı konularda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşmalar esas alır cümlesi ilave 
edilmiştir. Bu ifadenin anlamı kamu emekçilerinin grev ve toplu sözleşme 
hakkını kullanabilmesi için ayrıca bir düzenlemeye ihtiyaç olmamasıdır. 



 Anayasanın 90. maddesi uyarınca Türkiye‟nin imzalamış olduğu 
uluslararası sözleşmelerden Uluslararası Çalışma Örgütünün 87, 98 
ve 151 sayılı Sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin 11. 
maddesi, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, BM 
Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi tüm çalışanlara işçi- memur 
ayrımı yapmadan toplu sözleşme ve grev hakkını güvence altına 
almıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Demir ve 
Baykara/Türkiye davasında kamu görevlileri de dâhil tüm 
çalışanların Hükümetle toplu sözleşme yapma hakkı olduğunu; 
Karaçay/Türkiye davasında da kamu görevlilerinin grev hakkı 
olduğunu karara bağlamıştır.  

 12 Eylül 2010‟da yapılan referandum ile kabul edilen Anayasa 
değişiklikleri sonucunda, kamu emekçilerine sınırlandırılmış Toplu 
Sözleşme hakkı tanınmış, grev hakkı ise dolaylı olarak 
yasaklanmıştır. Anayasanın toplu iş sözleşmesiyle ilgili 53. 
maddesinde yapılan değişiklik kamu emekçilerine toplu sözleşme 
hakkı değil, zorunlu tahkim yani grev yasağı getirmektedir. 
Anayasada yapılan değişikliğe göre; toplu sözleşmede taraflar 
arasında anlaşmazlık olması durumunda, Kamu Görevlileri Hakem 
Kurulu‟nun vereceği karar toplu sözleşme hükmünde olacaktır. Yani 
Kurulun kararına itiraz edilemeyecektir. Bunun anlamı grev hakkının 
imzalanan ILO sözleşmelerine rağmen iç hukukta mutlak olarak 
yasaklanmış olmasıdır.



 AKP Hükümeti, Anayasa değişikliği paketini hazırlarken 
kamu emekçilerinin grev hakkı talebini yasaklayan, ama 
toplu sözleşme hakkı verildiği izlenimi yaratan bir tutum 
içine girmiştir. Burada ortaya çıkan, bu paketin 
“demokratikleşme” kisvesi altında emekçilerin örgütlenme 
ve grev pratiklerini daraltan, deyim yerindeyse örtülü 
biçimde grev yasaklarını genişleten bir paket olduğudur. 
Kaldı ki grev ve toplusözleşme hakkı birbirinden ayrı 
düşünülemezdir ve biri olmadan diğerinin işlevsiz olması 
kaçınılmazdır. Neoliberal reformların en hızlı uygulayıcısı 
olan AKP hükümetinin grev ve toplu sözleşme hakkında 
iyileştirme yapması bu bakımdan imkansızdır. 

 Kamu görevlileri, şu anda hiçbir yeni yasa değişikliği 
yapılmasına gerek bile olmaksızın, toplu sözleşme ve grev 
haklarını kullanabilecekleri hukuki dayanaklara sahiptir. 
KESK‟in toplusözleşme ve grev hakkının kullanılmasını 
istemesine, Hükümetin, „anayasal engel var‟ açıklaması 
gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye‟de bu hakkın 
kullanılmasında kamu görevlilerine çıkarılan engeller 
hukuki değil, siyasidir. 



 Hükümet son dönemlerde kamu sendikaları kanununu (4688) değiştirmeyi 
planlamaktadır.  Söz konusu taslak değişiklik, sendikamıza göre kusurludur. 
Yazdığımız görüşte bu kusurları hükümete bildirmiş bulunmaktayız. Halen 
hükümet yeni değişiklikle de sendikaların iç işleyişlerini belirleyen 
tüzüklerine müdahale etmeyi sürdürebiliyor. Söz konusu taslak emekçilerin 
toplu görüşmelerde ekonomik, sosyal ve mesleki hakları tartışma konusu 
yapabileceğini belirtmekte, demokratik ve siyasi hakları, ki Türkiye‟de 
eksiklikleri ciddi bir sorundur, görmemektedir. 

 Toplu görüşmelerde maaş ve ücret sistemindeki değişikliklere getirilecek 
itirazlar tartışma dışında bırakılmaktadır. Toplu görüşme sadece ücreti 
değil, çalışma koşullarını ve ücret sistemindeki talepleri kapsamazsa 
kesinlikle özüne uygun yapılmıyor demektir. Kanun taslağı “Kamu 
görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yapılacak oransal artış veya kamu 
görevlilerinin faydalanacağı genel ödeme unsurları hariç olmak üzere, maaş 
ve ücret sisteminde değişiklik öngören talepler toplu sözleşmenin kapsamı 
dışındadır.” demektedir ve Grev yasağının kalkması ile ilgili bir işaret 
görülmemektedir.  

 Toplu görüşmelerin yalnızca kamu işveren heyeti ve konfederasyonlar 
dışında sendikalar ve kamu kurumları arasında da yapılabilmesi 
sağlanmalıdır. Toplu sözleşme hükümlerinden tüm emekçilerin faydalanması 
sağlanmalıdır.  Dahası planlanan değişiklikte sendikaların göndereceği 
heyetin bir hafta önceden “ortak toplu sözleşme teklifi sunması” istenirken 
kamu işveren heyetinden böyle bir şey beklenmemiştir. Bu durum kabul 
edilemez.



 Bu çerçevede Türkiye‟de bir sosyal diyalog mekanizmasından bahsetmek 
söz konusu değildir. Dahası sendikamızın özellikle bu şartlar altında sosyal 
diyalog kavramını da benimsemesi mümkün değildir. Burada yapılmak 
istenen kamu yönetiminin sorumluluğunda olması gereken idari görevlerin 
“sosyal diyalog” mekanizması ile sendikalarla paylaşılması ve bu şekilde 
hayata geçirilecek olası uygulama ve hak gaspı içeren düzenlemelere 
sendikaları da ortak etmektir. Sendikalar “sosyal diyalog” örgütleri değil, 
temsil ettikleri sınıfın çıkarları doğrultusunda mücadele etmesi gereken 
sınıf örgütleridir. Bu düzenleme sendikaların bu tarihsel özelliklerini inkar 
ederek, sistemle bütünleştirilmesi amacıyla yapılmıştır

 Dünyada ve Avrupa‟da gelişen kriz sarmalına karşı yöntem olarak sadece 
sosyal diyaloğu yeterli görmüyoruz. Son 3 yıldır krizin bedelini bizlere 
ödetmeye, sendikaları sermaye yanlısı reformlara ortak etmeye çalışıyorlar. 
Yüzyıllardır bedel ödeyerek kazandığımız kamusal haklarımızı, iş 
güvencemizi, sosyal ve özlük haklarımızı ortadan kaldırarak geriletmeye 
çalışıyorlar. Her ülkede olduğu gibi bizde de hükümetin neoliberal piyasacı 
politikalarına muhalifseniz, emekten yanaysanız sosyal diyalog kurmakta 
zorlanmaktasınız demektir. Eğitim Sen bu nedenle ülkemizde baskılarla 
mücadele etmektedir. Haklarımızı korumak ve geliştirmek için sosyal 
diyalogu yadsımadan toplu sözleşme ve grev hakkı konusunda kararlı olmak 
gerekmektedir. Toplu sözleşme ve grev hakkı özgür, demokratik bir sendika 
yasası için diğer emek örgütleri ile 8 Ekim‟de Ankara‟da büyük bir miting 
gerçekleştireceğiz. Yine Kasım ayında toplu görüşmelerde uyuşmazlık 
gerçekleşirse uluslar arası hukuktan gücünü alan grev hakkımızı kamu 
sektöründe de kullanacağız. 



 Son 10-15 yıldır toplu anlaşmalarda ülkemizde sorun yaşıyoruz. Sosyal 
diyalog aşamasında dikkatli olmamız lazım. İlk aşamada 2 yıllık kısa süreli 
toplu anlaşmalar imzaladık. Ama 2 yıl anlaşmaların yürürlüğe girmesi için 
kısa bir zaman. Günümüzde toplu anlaşmalarda 3-4 yıllık anlaşmalar 
imzalıyoruz. Toplu anlaşmalarda öğretmen maaşlarını da kapsamaktayız. 
Ülkemizdeki eğitim sisteminin geliştirilmesi için de toplu anlaşmalarda 
müzakereler yapmaktayız. Öğretmen ve öğretmen sendikaları birlikte 
olmalı ve öğrencilerin iyi bir eğitim alması için ortak mücadele 
edilmelidir. Eğitim bakanlığı ile 4 yılda bir toplu anlaşmalar yapıyoruz, 
her 6 ayda bir toplantılar gerçekleştiriyoruz. Günlük temaslarımız da 
vardır. Öğretmen hakları da şu an gündemde.

 ILO ve UNESCO raporlarında öğretmen haklarının işlendiğini 
görememekteyiz. Belki ETUCE bazı öneriler sunarak UNESCO raporlarında 
öğretmenler konusunda odaklanmaları talep edilebilir.  Öğretmenler 
yasasında değişiklikler vardır ve öğretmenlerin bu yasalardan nasıl 
etkileneceğini inceleyeceğiz. Bölgesel olarak sendikal çalışmalarımız 
vardır. Sendikalarımızın güçleneceği yönünde umut taşımaktayız. Güçlü 
olmalı ve haklarımızı korumalı, geliştirmeliyiz. Hükümet yetkililerimiz 
bizlere kısa sürede sorunları çözeceklerine dair söz vermektedirler. 
Sorunların çözümünde söz sahibi olmalıyız. Özelleştirme konusuna da 
deyinmek gerekiyor. 

 Özelleştirmeye eğilim gittikçe artmaktadır. Başarılı bir şekilde bunun 
mücadelesini vermeli, engellemeliyiz. Okul ve anaokullar satılıyor ve bu 
kabul edilir değildir. Sendika konfederasyonları bu konuya odaklanarak 
olası çözüm yolları bulmalıdır. 



Litvanya:

 Litvanya‟da sosyal diyaloğumuz yok. Hükümetimiz 
sosyal diyalogla bizlerle oynamaktadır. Kendi 
bildiklerini yapıyorlar ve bizimle müzakere etmiyorlar. 
Çalışma grupları vardır ve bu çalışma grupları Avrupa 
Birliği tarafından fonlanmaktadır, fakat bu çalışma 
gruplarının işlevi yoktur. Sosyal diyaloğun nasıl 
sağlanabileceği, kurulabileceği konusunda 
hükümetlerin eğitilmesi gerekmektedir.

Fransa:

 Hepimiz sosyal diyalog konusunda ülkelerimizde 
sorunlar yaşıyoruz. Eğitim bakanlıkları  ile sosyal 
diyalog yeterli olamamaktadır. Sosyal diyalog 
ülkelerimizdeki hükümetlerle de oluşturulmalıdır. 
Bundan kaçmamamız gerekiyor. 



 2011 Haziran ayında eğitimde yeni yasa geçmiştir. Bakanlık bu 
yasayı hazırlayarak meclisten geçirmiş ve sendikaların bu yasadan 
haberi çok sonra olmuştur. Bu yasanın nasıl yürürlüğe gireceğini 
bilmiyoruz. Bu yasa eşitliği kapsıyor. 5 yıl öncesine kadar eşitsizlik 
sorunu konuşulmuyordu. Azınlık gruplar yoktu. Farklı dillerde 
okullar vardır. Bu okullarda müfredatta da sorunlar yaşanmaktadır. 

 Litvanya dilinde eğitim verilmektedir. Tüm okullarda Litvanya dili 
aynı düzeyde verilmektedir. Fakat öğrencilerin tümünün merkezi dil 
sınavına girmeleri bu yasada yer almaktadır. Herkes öğretmen 
niteliğinin yetersiz olduğunu, öğrencilerin başarısızlının 
öğretmenlerden kaynaklandığı öne sürmektedir. Toplumumuz 
eğitimdeki değişiklikleri konuşuyor. Yasa yaz ayında geçmiş ve eylül 
ayında müfredat değiştirilmiştir. 

 Polonyalı bir gazeteci litvanyaya gelerek bazı okullarda okul 
müdürleriyle raportaj yaptı. 10 yıl boyunca litvanya dili tüm 
okullarda ana dil olarak konuşulmalıdır. Litvanya‟da polonyalıların 
okulu vardır. Bu okullarda litvanya ve polonya dilinin ağırlığı eşittir. 
Haftada kaç saat ayrılacağı, öğretmenlerin kaç saat öğreteceği, 
litvanya dilinin polonyalı okulda ne kadar öğretileceği, bunun nasıl 
uygulanacağı kafamızdaki sorulardır. Öğretmenler ve öğrenciler bu 
değişime hazır değildir. Diğer ülkelerin deneyimine bakıyoruz. 9. 
Sınıftan mezun olan öğrencileri bu yasadan en fazla etkilenmiştir. 
Bu öğrencilere bireysel programlar uygulanmaya başlandı. 
Öğrenciler endişelenmeye başladı. 



 Litvanya dili en üst kategoridedir. Litvanya dilini ana dili olarak 
kullanan öğrenciler bile bu sınavda başarılı olup olmayacaklarını 
bilinmemektedir. Kaliteli kursların planlanması gerekmektedir. 
Öğretmenler kullandıkları ders kitaplarını eleştirerek yeterli 
olmadığını savunmaktadırlar. Yeni öğretim yılında alel acele yapılan 
ders kitapları var olan kitaplardan kötü olacağı aşikardır. Litvanya‟da 
çok kültürlü bir toplumuz. 149 Litvanyalı öğretmen azınlık 
toplumlara eğitim vermektedir. Kapasitelerini geliştirmelidirler. 
Tarih, coğrafya gibi branş öğretmenleri de ek eğitim alarak 
öğrencilerini söz konusu sınavda başarıya ulaştırmaları yönünde 
eğitilmelidirler. Bu sistemde geçiş dönemi hiç olmamıştır. Bu yasa ile 
öğretmen ve öğrenciler psikolojik olarak olumsuz etkilemektedir. Bu 
yasa milli bir çatışmaya neden olacağı yönünde endişe duymaktayız. 
Polonyalı azınlık toplumu bu yönde etkilenmiştir. 

 Litvanyalı milliyetçi kesim ise polonyalı azınlık toplumun bu yasayı 
beğenmemeleri takdirinde ülkelerine geri dönebileceklerini 
söylenmektedirler, ki bu ırkçılığı doğuracaktır. Sendikalar bu yasanın 
yürürlüğe sokulmasında söz sahibi olmalı, etnik azınlık okullarında bir 
geçiş dönemi olması gerekliliği talep edilmektedir. En az 2 yıllık bir 
geçiş dönemi ile hem öğretmen hem de öğrenciler hazırlıklı olacak 
ve litvanya dilini öğrenerek sınavda başarılı olabileceklerdir. Dili 
daha iyi çalışabilecekler ve öğrenebileceklerdir. 



 Moldovya‟da Romen toplumunda 2.000 insan vardır. Toplumun 
%4‟ünü  oluşturmaktadırlar. Moldovya Avrupa‟da en fakir ülkedir. 
%60 Romen toplumu köylerde yaşamaktadır. Bu oran her geçen ay 
değişebilmektedir. Moldovya‟da Romen nüfusu belirsizdir. Devamlı 
göç ediyorlar. Romen çocuklar okula gitmiyor, sağlık hizmeti 
almıyor, aileleri genelde işsiz. Çok farklı bir yaşam tazları var. 
Romen çocuklara yönelik okullarda diğer öğrenciler tarafından 
şiddet uygulanıyor. Moldovyalı çocuklar daha iyi bir eğitim 
almaktadırlar. Romenler kendilerini soyutlayarak köylerde 
yaşamaktadırlar. Ailelerin maddi durumları iyi değil. İstihdam 
edilmek, ağır işlerde çalışmak istemiyorlar. Eğitim görmek 
istemiyorlar. 

 Ortaokullardan mezun olan çok az sayıda Romen çocuk var. Yaşam 
tarzlarında göçebelik vardır ve bir şehirde kalamıyorlar. Kız 
çocukları 13 yaşında evlendiriliyor ve eğitim görememekteler. 
Genelde yapılan evlilikler aile baskısıyla oluyor. Çocukların eğitim 
alması ve okula gönderilmeleri çok zor. Çocuklar istedikleri 
zaman ancak okula gelmektedirler. 7. Sınıfta hiçbir romen çocuk 
eğitim görmemektedir. Yaşam koşulları çok zordur. Mezun olan 
romen çocukların sayısı çok azdır, yüksek eğitim alıp iş gücüne 
katılmaları nadirdir.



Moldovya Romen toplumuna yönelik bir 

ayrımcılık yapmamaktadır. Ama romen 

çocuklarının kılık kıyafeti yüzünden, temiz 

olmamaları nedeniyle diğer çocuklar 

tarafından dışlanabilmektedir. Eğer isterlerse 

kendilerine yardım eli her zaman uzatılıyor, 

önemli olan değişmek için istekli olmalarıdır. 

Devamlı  göç etmelerinden dolayı romen 

toplumunu herhangi bir şekilde örgütlemek 

ve bir çatıya toplamak çok zordur. 



 Sendikalarımız hükümetle birlikte çalışmaktadır. 1990‟larda 
eğitimin toplum refahı için temel nokta olduğu hükümet 
tarafından benimsenmiştir. Özellikle kırsal kesimlerde okullar inşa 
edilmiştir. Öğretmen maaşı 10-15 dolardan 220 dolara çıkmıştır. 
Yeterli değildir ama yükseliştedir. Ülkemizde asgari ücret 
arttırılarak yoksulluk sınırının üzerinde maaş alınmaktadır. Farklı 
ülkelerin deneyimlerini gözlemliyoruz.

 Azerbeycan kadınlarının her zaman kültürel ve sosyal açıdan 
topluma katkıları olmuştur. Eşit fırsat için çalışmalarımız 
olmuştur. Ülkemiz bağımsızlığını kazanması ile insan hakları 
yasaları yürürlüğe girmiş, özellikle kadın hakları için yasalar 
meclisten geçmiştir. Çalışma yaşamında eşit maaş konusunda 
başarılıyız. %70 oranında öğretmen bayandır. Okul yönetiminde de 
aktif rol oynamaktadırlar. Kız çocukları çok erken evleniyor ve 
eğitimlerini bırakmaktadırlar, bu halen bizim ülkemiz için 
sorundur. Yasaya göre kız çocukları 17 yaşından önce evlenemiyor. 
Fakat evliliklerin %70 oranı 17 yaş altı kızlarla gerçekleşmektedir. 
Evlilikler eğitimi olumsuz etkilemektedir. Sendikalarımız bu 
sorunların üstesinden gelmek için yeni yöntemler arayışındadır.



 Kadın sorunlarını tartışmak için komiteler 
kurulmuştur. 2.000‟den fazla aktivist bu 
komitelerde aktif rol oynamaktadır. Konferanslar 
ve toplantılar gerçekleştirerek, kadınlarla 
görüşerek hakları yönünde onları 
biliçlendiriyoruz, çünkü kadınlar haklarının ne 
olduğu bilmemektedirler. Erken evliliklerin doğru 
olmadığını onlara anlatmaya çalışıyoruz. Cinsiyet 
politikalarımız arasında yer alan hedeflerimiz 
kadınları bilinçlendirme kampanyalarını 
geliştirmektir.

 Birçok okul öncesi eğitim kurumu kapatılmıştır. 
Eğitim sistemimizde birçok gerileme 
yaşanmaktadır. Birçok ülke gibi Azerbeycan‟da da 
sığınmacılar sorunu ile karşı karşıyayız. 



 Neden çok kültürlü bir eğitimden behsediyoruz. 2011‟de nüfus sayımı yapıldı. Şu 
an Bulgaristan toplumu 6 milyon, 5 milyonu bulgarca konuşmaktadır. Diğer geriye 
kalan azınlık toplumlardır. Bulgaristanlılar hoşgörülüdür. Azınlık toplumlarımız 
vardır, stratejilerimiz vardır, ama sorunlarımız da vardır. Eğitim bakanlığı 2004-
2015 yıllarında bir program yapmıştır. Bu program stratejisinde UNESCO aracılığı 
ile çalışmalar yapılacaktır.

Genel sorunlar:

 Nitelikli öğretmenlerin az sayıda olması: özellikle kırsal kesim okullarda

 İyi planlanmış programların olmaması– azınlık toplumlara yönelik planlanmış bir 
eğitim sisteminin olmaması bir sorundur.

 Bulgar dilinin azınlık toplum çocukları tarafından iyi bilinmemesi nedeniyle genel 
olarak okul derslerinde başarılı olamamaktadırlar. 

 Tüm azınlık toplumlar tıpkı o ülkenin insanları gibi eşit haklara sahip olmalıdırlar. 

 Türkçe dilinde öğretmenlik yapacak öğretmenlerimiz yok. Bu öğrencilere 
öncelikle dil eğitiminin verilmesi gerekiyor.

 Arnavutluk dilinde okul kitaplarımız yetersizdir.

 Her bireyin toplumda yeri olmalı ve dışlanmamalıdır. Kendi kültür ve değerleri 
eğitimde olmalı ve kendilerini bu sistemin bir parçası olarak hissetmelidirler.

 Sadece eğitim değil, kaliteli eğitim azınlık toplumlara sağlanmalıdır. Ailelerle 
birlikte mücadele etmeli, aileler özellikle de romen azınlık aileleri bizlerle 
birlikte çalışmalıdır. 

 Azınlık konusunda spesifik konuşmalıyız. 



Avrupa Birliği Fonları

 Genel Eğitim ve Kültür Yönetimi

 Genel istihdam, halkla ilişkiler Yönetimi

 Genel Adalet Yönetimi

 Romen Eğitimi Fonu

 Yaşam Boyu eğitim 

Comenius: öğrenci, öğretmen, okul ve eğitim kurumlarına yönelik

Erasmus: öğrenci, burslular, profesörler

Leonardo da Vinci: Çıraklık eğitimi, çalışanlar

Grundvig: yetişkin eğitiminde öğrenci ve öğretmenler

 Yaşam boyu eğitim projeleri çerçevesinde bilgi ve iletişim 
teknolojileri üzerine projeler geliştirilebilir. 

 Projelerin ortakları çok önemlidir. Farklı ülkeden en az 3 örgüt 
işbirliği yaparak proje geliştirilebilir.



 Projeler 3 yıla kadar sürebilir. 

 Başvuru tarihleri: 1 Şubat / Nisan / Haziran / 
Eylül 

 Avrupa Birliğine üye bir ülkeden olmak bir 
gereklilik değildir. 

 Aktif vatandaşlık projesi: karşılıklı anlayışı 
geliştirmek, Avrupa‟nın bir parçası olduğunu 
hissetmek, dayanışma içerisinde olmak

 Toplumsal politikanın geliştirilmesi – AB stratejisi

 Avrupa Yardımı – AB bütçesini doğrudan 
kullanarak dünya geneline yardım sağlamaktadır. 
Europe Aid Web sitesi 

 Projelerde yapılan tüm harcamaların orjinal  
faturaları saklanmalıdır.


