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STES 

1. GENEL GÖRÜġ 

İspanya‟da kamu üniversitesinin şimdi içinde bulunduğu durum, neoliberal ideolojiyi hayata geçirmek 

için alınan politik kararlardan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, tarihsel nedenler, Bologna süreci, 

mevcut ekonomik kriz ve ilk ve orta öğretimi reformdan geçirecek yeni yasa tasarısına karşı oluşan 

genel protesto bağlamı gibi başka önemli etmenleri de dikkate almamız gerekmektedir. 

1.1. Tarihsel nedenler 

Her ne kadar üniversitedeki büyük değişiklikler Bologna sürecinden kaynaklanmış olsa da, tarihsel 

arka planı da dikkate almamız gerekmektedir. 

 

Tarihsel görüş açısından bakıldığında ve Santos‟un La universidad europea en la encrucijada [1] 

(Avrupa üniversitesi yol ayrımında) başlıklı makalesine göre, üniversite geçen yüzyılın ilk on 

yıllarından günümüze üç zayıf özelliği beraberinde taşımıştır. Bunların ilki, kültürel ve bilimsel 

seçkinleri eğitmek ile aynı zamanda endüstriyel kapitalizmin gelişmesi tarafından talep edilen nitelikli 

işgücünü eğitme gibi çelişkili işlevleri yerine getirmede kurumun yetersiz kalmasından kaynaklanan 

hegemonik krizdir. İkinci zayıf özellik bir meşruiyet krizidir. Buna göre, üniversite üretilmiş bilginin 

seçilmesi ve yasalaşması, bilginin demokratikleşme ve eşit fırsatlar için yükselen toplumsal talep ile 

birlikte tanınması ve onaylanması için bir oydaşma [consensus] kurumu olmaya son vermiştir. 

Üçüncüsü, üniversitenin değerleri ve amaçlarına atıfta bulunan geleneksel özerklik ile girişimcilik 

niteliğinden ve aynı zamanda uzlaşma ve toplumsal sorumluluktan ötürü etkinlik ve üretkenlik 

talebinin basıncı ve artması arasındaki çelişkinin sonucunda ortaya çıkan bir kurumsal krizdir. 

 

1.2. Neoliberal ideoloji 

Neoliberal ideoloji tarafından dayatıldığı ölçüde, ekonomik kriz argümanı -eğitim, sağlık ve refah 

hizmetleri ilk hedefler olmak ve tabii ki en çok etkilenen sektörler olmak kaydıyla- kamu 

hizmetlerinin artarak özelleştirilmesini içeren bir siyasi yönetim modelini dayatmak için gerekçe 

olarak kullanılmaktadır. Bu modelde savunulan harcamaların kontrol edilmesi düşüncesi ile krizin 

etkilerini azaltmanın hiçbir alakası yoktur; daha da fenası, söz konusu model ne eğitime, ne sağlığa ne 

de yurttaşlara verilen refah hizmetlerine hiçbir kalite katmayacak olan bir rekabet ruhunu 

özümsemiştir. 

 

Neoliberal siyasetçiler, bu modeli dayatmak için yaptıkları reformları, sadece özelleştirme 

uygulamalarına gerekçe oluştursun diye kamu hizmetlerini yozlaştırmak hedefiyle 

gerçekleştirmişlerdir. 



 

Şimdi Jaume Martínez Bonafé tarafından geliştirilen ve birçok okutmanın neden üniversite 

politikasındaki değişmelerden hoşnutsuzluk duymadığını veya itiraz yöneltmediğini açıklayacak olan 

bir perspektifi devreye sokmak istiyorum. Bonafé [2], eğitimin durağan bir nesne, zaten çoktan 

ulaşılmış bir hedef, oydaşma ve yönetim başarısının doğurduğu tarihsel bir tasarı olduğu yönünde 

yaygın bir kanaat olduğu görüşündedir. İşte bu kanaat bazı çelişkilerin neden ortaya çıktığını 

açıklamaktadır. Böyle bir sorun deneyim ve uygulamayı, içinde üretildiği toplumsal, kültürel ve 

ekonomik bağlamdan ayırdığımızda ortaya çıkmaktadır. Onları birbirinden ayırdığımızda, kamu 

eğitimi kapitalist ekonomik sistem tarafından belirlenen toplumsal ilişkiler tarafından üretilmiş gibi 

görünmemektedir. Yapılan ve yapılacak olan değişimlerin ayırdında olmayan birçok hoca ve okutman, 

yeni reforma itiraz etme ve mücadeleye girişme konusunda halen suskunluğunu korumaktadır. 

 

Bonafé tarafında işaret edilen bu duygunun, İspanya‟da büyük siyasi ajitasyon sürecinde olduğumuz 

bu günlerde çöktüğünü düşünüyorum. Şimdi birçok yurttaş, hatta sağ partinin kazanmasına destek 

verenler bile, azınlığın yararını gözetip geri kalanları korumasız bırakan bir siyasi sitemin 

yozlaşmışlığının farkına varmış durumdadır. 

 

1.3. Ġlk ve orta öğretimde reform: Bir iĢ olarak eğitim 

Her ne kadar buradaki esas konumuz üniversite olsa da, şimdilerde İspanya‟da ilk ve orta öğretimde 

uygulanan yeni bir reformu durdurmaya çabaladığımızı belirtmek önem taşıyor. Bu reform Bologna 

programıyla aynı fikirlere dayanmaktadır. 

 

Bologna sürecinin ilkeleri 2007‟den 2010‟a kadar İspanya‟daki üniversite dönüşümüne belirleyici 

önem verdiği için, zorunlu öğretimdeki sorunlar ve değişimler arka plana düştü. Ama şimdi geri 

dönüşü olmayan kritik bir noktaya varmış durumdayız: Kamu okullarını piyasalaştırmada en üst 

düzeye çıkmış, demokratik değerleri ortadan kaldıran ve toplumsal sınıflar arasındaki farkları daha 

fazla ekonomik kaynağa sahip olanlar yararına artıran, ilk ve orta öğretim için hazırlanmış bir eğitim 

reformu yürürlüğe sokulmuştur. Belki de boşluğu şirket sahipleri tarafından doldurulacak olan kamu 

otoritelerinin denetim ve sorumluluğunda bir kamu hizmeti olarak sunulan okulları kaybediyoruz. 

 

Bir kez Bologna ruhunun başlattığı süreç “girişimci üniversite” tarzında geliştirilip yükseköğretimde 

uygulanınca, dayatılan ilk ve orta öğretim reformlarında yakın gelecekte başarı elde edilmesi garanti 

altına alınmış olur; çünkü –geleceğin işçileri ve okutmanları olan- öğrenciler zaten şimdiden bu 

neoliberal fikirler doğrultusunda eğitim görmüş olacaktır. 

 

1.4. Bologna Süreci 

1999‟dan 2009‟a kadar geçen dönem, 2010 Ekimde tüm İspanya üniversitelerinde uygulanmaya hazır 

olacak, farklı derecelerde etkili düzenlemeler ve çalışma planları hazırlanan bir dönem olmuştu. Ama 



kısa sürede bu planlara karşı, özellikle sendika üyesi olan okutmanlar ve öğrencilerden itirazlar 

yükselmeye başladı. 

 

2009 yılında, yeni Bologna çalışmaları İspanya üniversitelerinde uygulanmadan bir yıl önce, Andrés 

Piqueras “El negecio de la educación” [3] (Bir iĢ olarak eğitim) başlıklı makalesinde insanların 

gözünü açmaya çalıştı. O, öğretimin el konacak son büyük hazinelerden biri olduğunu, çünkü burada 

özel girişimciler tarafından kaçırılmayacak kadar iştah kabartıcı olan 9 milyar €‟luk bir servet yattığını 

söylüyordu. Aklımızda bunu tutarsak, sağcı otoritelerin eğitimin ticaretini yapmak ve onu 

özelleştirmek yönünde niyetlerini neden değiştirdiğini anlamak da kolaylaşır. 

 

1.5. Ekonomik kriz 

İspanya‟da 2008‟de, sosyalist parti PSOE hükümetteyken başlayan ekonomik kriz son yıllarda, 

özellikle sağcı parti 2010 yılında İspanya seçimlerini kazandıktan sonra daha da kötüleşmiştir. PP 

partisinin yükselişiyle beraber, yeni siyasal liderler tüm stratejilerini İspanyol ekonomisindeki 

küçülmeyi durduracak düzenleme değişikliklerini gerçekleştirmeye yönelttiler. Brüksel‟de ekonomi ve 

bankaların yarattığı açığın azaltılması için kamu harcamalarının kısıtlanması hususundaki Alman 

talepleri uyarınca 2010-2013 döneminde refah toplumunu tümüyle dönüştüren yeni yasalar çıkarıldı. 

 

2012 ve 2013 yıllarında üniversite ile ilgili olan ve eğitim koşullarını sadece okutmanlar için değil, 

kayıt harçlarında meydana gelen önemli artışlardan dertli olan öğrenciler için de derinden değiştiren 

yeni düzenlemelerin çıktığı görüldü. Harçlardaki artış, öğrencilerin çoğunu eğitime devam etmekten 

alıkoydu. 

 

Sonradan Bologna sürecinin nasıl geliştiğini ve son aşamada günümüze kadar uzanan kriz döneminde 

giderek kötüleştiğini açıklayabilmek için önce İspanya‟da yükseköğretime dair kısa bir betimleyici 

görüş elde edelim. 

 

2. YÜKSEKÖĞRETĠM ÇALIġMALARI 

Yükseköğretim çalışmaları esas olarak iki kararname tarafından düzenlenmektedir: 

 

- Kraliyet Kararnamesi 1393/2007 

- Kraliyet Kararnamesi 1027/2011 

 

Kraliyet Kararnamesi 1393/2007 (Ekim, 2007) [4] İspanya‟da üniversite öğretimi için oluşturulan yeni 

yapıyı Bologna programı, Avrupa Yükseköğretim Alanı‟ndan (AYÖA) çıkan genel doğrultular ve 

Üniversitelere Dair Organik Yasa 6/2001 (21 Aralık) hükümlerinin yeni sözcüklerle ortaya konduğu 



ve önceki yasayı değiştiren Organik Yasa 4/2007 (12 Nisan) hükümleri doğrultusunda kurdu. Buna 

göre üniversite öğretimi üç devreye ayrıldı ve her devre resmi bir sertifika alınmasıyla sonuçlanacak 

ve önceki devreyi tamamlamış olmak, sonraki devreye başlama hakkı verecekti. 

 

Kraliyet Kararnamesi 1027/2011 [5] Yükseköğretim İçin İspanyol Vasıflar Çerçevesi‟ni tesis etmekte 

ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tavsiye Kararı‟nı (23 Nisan 2008) esas almaktadır. Bu karar, 

Bologna sürecine dâhil olan AB ülkelerinin 2005 Bergen‟de benimsendiği şekilde kendi ulusal vasıflar 

çerçevesini Avrupalı eşdeğeriyle kıyaslanabilir şekilde başlatmasını tavsiye etmektedir. 

 

Yükseköğretim İçin İspanyol Vasıflar Çerçevesi dört farklı düzey içerecek şekilde yapılandırılmıştır: 

 

 Düzey 1: Yüksek düzeyli teknisyen. 120 kredi (AKTS). 2 öğretim yılı. 

 Düzey 2: Lisans derecesi. 240 kredi (AKTS). 4 öğretim yılı. 

 Düzey 3: Mastır derecesi 60-120 kredi (AKTS). 1 veya 2 öğretim yılı. 

 Düzey 4: Doktora derecesi ( Doktora Programı). 

 

Düzey 1 öğretimi liselerde, çoğu zaman orta öğretim öğrencileriyle aynı binaları paylaşarak 

verilmektedir. Bazen Centros Integrados de Formación Profesional (BütünleĢik Meslek Eğitim 

Merkezleri) olarak adlandırılan merkezlerde de öğretilmektedir. Sanat veya müzik ile ilgili olan tüm 

düzeyler, özel kararnamelerle düzenlenen Sanat Okulu ve Konservatuvarlarda öğretilmektedir. 

 

Düzey 2, 3 ve 4, sanat veya müzikten farklı olarak, Üniversitede öğretilmektedir. 

 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) olarak adlandırılan yeni transfer sistemi, sadece ders saatlerini 

değil (10 ders saati = 1 kredi), aynı zamanda sınıf dışındaki diğer çalışmaları da dikkate almaktadır. 1 

AKTS genellikle 25 öğrenim saatine eşit olmaktadır.  

 

AYÖA tasarımında ve onun İspanya‟daki uygulanmasında önemli köşe taşlarından biri önceden var 

olan resmi derecelerin Kraliyet Kararnamesi 1393/2007‟de belirtilen Lisans, Mastır ve Doktora 

derecelerinden oluşan yeni yapıya uyarlanması olmuştur. 



 

BĠR AKADEMĠK DERECE ÖRNEĞĠ 

Ġngiliz Dili Derecesi: http://www.uji.es/bin/infoest/estudis/es/grau/ah/estang.pdf 

……………………………………………………… 

 

 

BĠRĠNCĠ ÖĞRETĠM YILINDA ALINAN DERSLER 

Birinci öğretim yılında öğrenciler her biri 6 kredili olan 10 dersten geçmek zorundadır. Akademik yıl 

6 aydan oluĢan iki dönem veya sömestre bölünmüĢtür. 

Eylül-Ocak Dersleri 

-ġubat sınavları 

ġubat-Haziran Dersleri 

-Temmuz sınavları 

http://www.uji.es/bin/infoest/estudis/es/grau/ah/estang.pdf


HAREKETLĠLĠK VE ÇALIġMA 

Hareketlilik: Avrupa Ġstihdam Hizmetleri (EURES) Programı: 

http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/english/altres/workeuro.html 

Örneğin Jaume I Üniversitesi’nde Uluslararası ve Eğitimsel ĠĢbirliği Ofisi mevcuttur. Bu ofis, 

Valencia Topluluğu üyelerinin ilgisini çekebileceği düĢünülen yurtdıĢındaki boĢ iĢ pozisyonlarıyla 

ilgili bilginin yayılmasında iĢbirliği yapmaktadır. 

 

 

3. ĠSPANYA’DA BOLOGNA SÜRECĠ 

3.1. Bologna Sürecini BaĢlatmak (1999) 

İspanya Bologna Deklarasyonu‟nun 19 Haziran 1999‟da imzalayan 30 Avrupa ülkesinden biriydi. Bu 

tarihten itibaren ulusal düzenlemeleri uyarlamaya hazır olan eğitim yetkililerinin zihninde bir 

üniversite reformu tasarıları oluşmaya başlamıştı. Üniversite reformu, Bologna Deklarasyonu [6], Prag 

Bildirisi ve Berlin Bildirisi‟nden türetilmiş 10 hedefi gerçekleştirmeyi kabul etmişti. 

 

1. Tanınması ve karşılaştırması kolay olan bir diploma sistemi oluşturmak. 

2. İki devre üzerine temellenmiş bir sistem kurmak: En az üç yıl süren ve emek piyasasına varan 

ilk devre ve ilk devrenin tamamlanması koşuluna bağlı olan ikinci devre (Mastır). 

3. Erasmus değişim programında uygulanan AKTS tipinde bir kredi birikim ve transfer sistemi 

yaratmak. 

4. Öğrenciler, okutmanlar ve araştırmacıların hareketlenmesini sağlamak: Hareket özgürlüğü 

önündeki tüm engellerin kaldırılması. 

5. Kalite güvencesi hususunda işbirliği yapmak. 

6. Yükseköğretimde Avrupa boyutu: İçerik, rehberlik veya örgütün bir Avrupa boyutunun 

olduğu yerlerde modül, öğretim ve inceleme alanlarının sayısını artırmak. 

7. Ömür boyu eğitim anlayışı. 

8. Yükseköğretim kurumları ve öğrencileri. 

http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/english/altres/workeuro.html


9. Avrupa Yükseköğretim Alanı‟nın (AYÖA) çekiciliğini artırmak. 

10. Doktora çalışmaları AYÖA ile AAA (Avrupa Araştırma Alanı) arasında sinerji oluşturmak. 

 

Her ne kadar 2007‟deki Kraliyet Kararnamesi halihazırdaki üniversite çalışmalarının yapısını 

kurduysa da 2001‟de büyük önem taşıyan bir tartışmayla Bologna süreci tarafından getirilen 

değişiklikleri getiren eski bir Organik Yasa çıkarılmıştı. İspanya Bologna‟yı imzaladıktan sonra, 

şimdiye kadar hiçbir yeni düzenleme yapılmamıştır. 

3.2. LOU (Organik Üniversite Yasası (2001) [7] 

Bu organik yasa İspanya‟da üniversiteyi çarpıcı bir şekilde değiştirmiştir. Önceki bir yasayı (LRU, 

1983) ikame etmiş ve Jose Mª Aznar‟ın İspanya Hükümet Başkanı (1996-2004) olduğu PP hükümeti 

döneminde geliştirilmiştir. Bu yasa, üniversitenin piyasalaşması ve özelleştirme doğrultusunda atılan 

ilk açık adımı temsil eder. 

 

Hükümete göre, Avrupa Birliği ve küreselleşme ile uyumlu olarak yükseköğretimi İspanya‟nın son on 

yılda yaşadığı yeni toplumsal, ekonomik ve teknolojik değişimlere uyarlama hususunda acil bir ihtiyaç 

vardır.  

 

600 değişiklik önerisi reddedilen Parlamento‟daki muhalefet kanadı, sosyalist PSOE partisi ile 

hükümet partisi arasında dokuz ay süren ve hiçbir sonuç doğurmayan bir tartışma dönemi yaşandı. 

Sadece solcu partilerin değil, sendikalar ve öğrencilerin de ileri sürdüğü eleştirilerden biri yeni yasanın 

bir oydaşma [consensus] sonucu olmadığı eleştirisidir [8]. Aslında son iki ayda, tartışma 1 Aralık 2001 

tarihinde büyük bir gösteri ile sonuçlanan güçlü bir sokak hareketi ile desteklendi. Ulusal basın (EL 

País), 30 İspanyol örgütünden gelen yaklaşık 350.000 öğrencinin, 42 rektör, sendika ve siyasi 

partilerden oluşan siyasi muhalefete katıldığını bildirdi. 

 

Bu protesto, muhtemelen PP‟nin (Halk Partisi) iktidara geldiği 1996 yılından itibaren karşı karşıya 

kaldığı en büyük protestoydu [9]. Aynı zamanda 4.000 okutman tarafından imzalanan ve yasanın 

öğretim sürecine kalite getirmeyeceğini vurgulayan bir manifesto da vardı. 



 

  

  

 

Öğrenciler, daha önce hiç tanık olmadıkları bu siyasi meseleler konusunda yeni bir uyanış sürecine 

girmişlerdi. Bunun kanıtı, son haftalarda İspanya‟nın her yerinde üniversitelerin siyasi ve sosyal 

meseleleri hakkında kolejler, fakülteler ve okullarda düzenlenen çeşitli tartışmalardı. 2001 yılı, solcu 

öğrenciler arasında büyük bir politik hareketlenme yılı olmuştu. Öğrenciler, kendi ifadeleriyle, 

küreselleşme karşıtı protestolarda, özellikle Madrid ve Barselona‟daki gösterilerde öncü bir rol 

üstlenmişlerdi. Öğrenciler, tepkilerinin bir kısmının da barışçıl gösterilere uygulanan polis şiddetine 

yönelik olduğunu açıklıyordu.[10] 

 

Eğitim alanındaki tüm kesimlerden gelen sert muhalefete rağmen, sonunda 14 Aralık‟ta yasa 

Senato‟dan geçti. 

 

2004 yılına gelene kadar birçok üniversite tüzüğünü LOU ile uyumlu bir şekilde yeniden yazmıştı ve 

2004'te İspanyol hükümeti değişmişti. Sosyalist partinin (PSOE) lideri Jose Luis Rodriguez Zapatero 

seçimleri kazanmıştı. Ama birçok sendikanın yanı sıra STEs sendikası da, yeni hükümetin LOU‟yu 

ilga etme veya yasa tartışılırken yapılan sert eleştirilerden hareketle onda önemli değişiklikler yapma 

niyetinde olmamasından ötürü hayal kırıklığına uğramıştı. Hükümet, sadece akademisyenlerin terfi 



etmesi için uygulanan akreditasyon gibi çok özgül alanlarda LOU‟yu reformdan geçirme niyetindeyi.  

 

Yeni yasa, İspanya‟da üniversite için artık geri dönüşü olmayan bir dizi değişiklik gerçekleştirmişti. 

STEs tarafından kabul edilmeyen temel değişiklikler şunlardı [11]: 

- Yeni bir kurumun kurulmasıyla üniversite özerkliğinin ortadan kaldırılması: Toplumsal 

katılımı artırmak amacıyla yaratılan Sosyal Konsey. Bu konsey, aslında üniversiteyi ekonomik 

ve siyasi olarak denetleme amacında olan yeni ve güçlü bir oluşumu maskeliyordu. 

- Okutmanların üniversite kariyerinde ilerlemesi ve daha üst düzeye terfi etmesi için bir ön adım 

olarak, onları dış bir ajans (ANECA) aracılığıyla değerlendirecek yeni bir sistem kurulması. 

STEs, bunun muğlak, çelişkili ve tutarsız ölçütler uygulamak yoluyla üniversiteler ve 

üniversite üyeleri arasında ayrım yapacak bir denetim kurumu olacağı görüşündeydi. Bu 

görüş, ANECA üniversitede mükemmellik konusunda bir ön değerlendirme yayımladığında 

doğrulanmış oldu. Bunun öğretim ve araştırmada kaliteyi artıracak bir şey olacağına inanmak 

bir hayli güçtü. 

- Üniversitede eşgüdüm oluşturacak yeni bir kurum oluşturulması: Üniversite Eşgüdüm 

Konseyi. İlk defa, özel üniversiteler, kamu üniversiteleriyle aynı düzeyde görülüyor ve sürece 

dâhil ediliyordu. Bunun sonucunda, özel çıkarların kamu sisteminin eşgüdümünün 

sağlanmasına ve düzenlenmesine müdahale etmesine müsaade edilmiş oluyordu. 

- Dilde meydana gelen yeni değişim. “Rekabetçilik, araştırma etkileşimini artırmak ve 

üniversite sistemi üzerindeki denetimi geliştirmek” kavramlarının arkasında üniversite 

faaliyetinin piyasalaşması ve özelleştirmesini ilerletme hedefi saklanıyordu. Sağcı 

hükümetlerin geliştirdiği amaca uygun finansman fikri, toplumsal ihtiyaçları değil, piyasanın 

kabul etmeye hazır olduğu ürünleri finanse ediyordu. Bu olgu, birçok girişimcinin neden kendi 

çıkarlarına uymayan özgül araştırma alanlarına ilgi göstermediğini de açıklıyor. 

- Okutman kategorilerinde ortaya çıkan yeni fark. Profesör olmayan okutmanlardan sözleşmeli 

olanların yüzdesi % 20-30 aralığından %49‟a çıkmıştı. Ayrıca maaşlar ve yetkiler hususunda 

büyük bir farklılık oluşturan 3 yeni kategori (ayudantes doctores, colaboradores ve 

contratados doctors adıyla) ortaya çıkmıştı. STEs, okutman ve profesörlerin aynı adanmışlık 

düzeyine sahip olması gerektiğini savundu. Okutmanı sadece bir eğitmen olarak gören anlayış 

çok fazla ders faaliyeti yapılmasını istiyordu, oysa her ne olursa olsun, öğretim saati haftada 8 

saati geçmemeliydi. 

- Üniversite yönetiminde demokrasinin ortadan kalkması. Senato, ekonomik, akademik ve 

örgütsel olan tüm kararları alabilecek en üst temsil organı olmaya devam etmeliydi. Rektör, 

senato tarafından seçilmeliydi, seçmen çoğunluğuna göre karar veren bir sistem tarafından 

değil. Yeni sistem, rektörün demokratik katılımı sağlayan kurumlarla bağını koparıyor ve 

akademik olmayan sosyal ve siyasi çıkarlara tabi kılınmasını olanaklı kılıyordu. Farklı 

üniversite organlarının bileşimi ve seçim sistemi de değiştirilmeliydi. Kurum, Senato‟nun 

%51‟nin profesörlerden oluşmasını veya rektörü seçmesini veya fakülte kurulu gibi diğer 

organların %51‟nin profesörlerden oluşmasını olanaklı kıldığı için profesörlere ayrıcalıklı bir 

pozisyon sağlayan uygulamayı terk etmeliydi. Son olarak, geri kalanlara çok az temsil imkânı 

sunan ve sadece doktoralı profesörlerin Bölüm Konseyi üyesi olmalarını sağlayan uygulamaya 

son verilmelidir. 



 

Geleceğin üniversitesinin neoliberal anlayış üzerine inşa edilmesi bir kez kararlaştırılınca, geriye 

Bologna sürecinin ilerletilmesi için gerekli çalışmaları ortaya koyan yeni planlar hazırlanması 

kalıyordu. Bu durum, 2002-2007 arasındaki süreçte gerçekleşti. Yeni akademik derecelerin hayata 

geçirilmesi aşamasına gelininceye kadar da, bu dönem nispeten barışçıl bir süreç olarak yaşanmıştı. 

 

LOU, başka bir yasa ve dereceler hususunu düzenleyen Kraliyet Kararnamesi 2007 aracılığıyla başka 

bir reformdan geçirilecekti. 

3.3. Üniversite Stratejisi 2015 (2009). Yeni tasarıların uygulanması ve buna karĢı öğrenci 

hareketinin yükselmesi 

 

2009 başlarında yeni bir belge ortaya çıkmıştı: Üniversite Stratejisi 2015 (AB2015) [12]. İspanya 

Kongresi‟nin Bilim ve Yenilik Komitesi‟ni ve ardından Senato‟yu bilgilendirdikten sonra Bakanlar 

Konseyi tarafından takdim edildi ve onaylandı. Belge, esas olarak İspanya‟daki üniversite 

çalışmalarını AYÖA (Avrupa Yükseköğretim Alanı) bağlamında modernleştirecek çerçeveyi kurmak 

niyetini güdüyordu. AB2015 ile piyasalaşma ve özelleştirme konusunda bir adım daha ileriye gidilmiş 

oluyordu. 

 

AB2015‟in özgül amaçları, üniversitenin bir piyasa ve ticari işlem alanı olduğu düşüncesine yeniden 

güç katıyordu. AB2015, 2006 yılında üniversitelerin modernleştirilmesi için Avrupa Gündemi‟ne 

Avrupa Komisyonu tarafından getirilen öneri üzerine temellenmişti. Bu öneri, Avrupa 

üniversitelerinin modernleşme faaliyetlerini yoğunlaştırması gereken 9 alan tanımlıyordu. Söz konusu 

9 öneriden ikisi üniversitenin piyasalaşmasıyla ilgili veya bağlantılıydı: (1) İş çevreleriyle 

sürdürülebilir ve yapılanmış ortaklıklar kurmak, (2) Emek piyasası, istihdam edilebilirlik, girişimcilik 

vb için doğru beceri ve yetenek bileşimini arz etmek. 

 

Üçlü bir model (hükümet/bilgi-üreten kurumlar/sanayi) kullanarak iş çevreleri, yerel ve bölgesel 

hükümetler ile yapılanmış ortaklıklar geliştirmek ihtiyacı üzerine özel bir vurgu yapılıyordu. 

 

Şimdi İspanya‟da üniversitenin karşı karşıya olduğu iki büyük meydan okuma vardır: Genel kamu için 

yükseköğretime erişimi konsolide etmek, genişletmek ve kolaylaştırmak ile küreselleşme sürecinde 

kaynaklanan uluslararası rekabetle ilgili yeni kurallara uyum sağlamak. Bu iki meydan okuma da, 

başarısız bir şekilde sonuca bağlandı. 

 

2009‟da öğrenciler ve bazı hocalar hariç yeni tasarıları uygulamaya geçirmek için her şey hazırdı. 

2009 Martında Madrid‟de öğrenciler tarafından organize edilen ve STEs sendikası tarafından 

desteklenen bir üniversite grevi ve büyük bir gösteri düzenlenmişti. Takip eden aylarda, Bologna 

karşıtı gruplar, siyasi ve akademik otoriteleri hedef alan bir boykot düzenlediler ve Bologna sürecinin 



durdurulması için kendilerini fakülte ve rektörlük binalarına kapattılar. Bologna programının kamu 

üniversitesinin özelleştirilmesini icra ettiğini ve piyasa ekonomisiyle doğrudan bağlantılı olmayan bazı 

çalışmaların bu süreçte ortadan kalkma tehlikesi olduğu düşüncesini ileri sürüyorlardı. Daha da ötesi, 

mastır yapmanın artık çok pahalı hale gelmesinden şikâyet ediyorlardı. Solcu sendikalardan öğrenciler 

(bazı örnekleri: SEPC Sindicat d’Estudiants dels Paisos Catalans ve Acontracorrent) söylediklerinden 

çok emindi ve bu yüzden fakülte salonlarda aylarca kamp kurarak hocaların dikkatini çekecek 

toplantılar düzenlemeye ve manifestolar yazmaya çabaladılar. 

 

Üniversite Stratejisi 2015, sosyalist parti tarafından tasarlanmış ve geliştirilmişti; ama her zaman için 

Avrupa Topluluğu‟nun kuralları, özellikle üniversitelerin modernleştirilmesi için Avrupa Gündemi‟ne 

sunulan Avrupa Komisyonu önerisi tarafından belirlenmişti. LOU‟ya karşı sosyalist partiyle beraber 

mücadele etmiş bazı insanlar için, kökleri PP iktidarının çıkardığı yasalarda olan bu uygulamanın 

devam ettirilmesini kabullenmek son derece güçtü. 

 

2009 bir bölünme ve karışıklık yılı oldu. Bazı okutmanlar yasanın öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi 

için bazı imkanların sunduğunu, Avrupa‟da hareketlilik ve iş bulma için daha fazla şans yarattığını 

düşünse de, tüm eğitim düzeylerinden gelen diğer okutman ve hocalar bir manifesto imzaladılar [13] 

ve yasanın uygulanması süreci için moratoryum talebinde bulundular. Çoğu öğrenci halen, zamanın 

eğitim otoritelerinin tüm toplumu piyasa ekonomisi tarafından yaratılacak bir üniversite kaosuna 

sürüklediğini düşünüyordu. Öğrencilere verilen mali destek vaadi gerçekleştirilmedi ve kayıt harçları 

artmaya devam etti. Öğrenci sendikaları kampus içinde, hatta fakülte binalarının içinde dahi kamp 

alanları organize etti ve böylelikle sonradan doğacak olan 15M (indignados) hareketi için de bir ön 

yapı ortaya çıkarmış oldu. 

 

Bologna programının uygulanmasına yönelen temel eleştirilerden biri, değişimleri olanaklı kılacak 

mali projelerin yokluğu üzerine kurulmuştu. Önceden açıkladığımız eleştirilerden ayrı olarak, STEs 

hiçbir maliyet yaratmadan Bologna sürecini uygulamanın imkânsız olduğundan ziyadesiyle emindi. 

 

2010 Mayıs‟ında, 1.784 Lisans Derecesi teklifi kabul gördü. Bu rakam, AYÖA öğretim programlarına 

tam bir uyumun tasarlandığı 2010/2011 akademik yılında uygulanan toplam akademik derece 

kurslarının %74,7 kadarını temsil ediyordu. 

 

4. MALĠ KRĠZ 

4.1. Valencia hükümetinin borcu 

İspanyol anayasal sistemi tarafından tanımlanan bölgesel Özerk Topluluklar çerçevesini ve onlara 

eğitimle ilgili olarak devredilen yetkileri göz önünde bulundurduğumuzda, AB2015 bölgesel 

yönetimler, üniversite camiası ve toplumsal ekonomik aktörler arasında maksimum oydaşmaya ulaşma 

isteğine sahip olmayı gerektiriyor. 

 



Her ne kadar Topluluklar anlaşsa da, bu anlaşmayı geliştirecek düzeyde bir mali proje buna eşlik 

edemedi ve bu durum bütçe açığını artırdığı için borcu da artırdı. 

 

2010 yılında Valencia üniversiteleri ile Valencia hükümeti (PPF) [14] arasında bir mali plan anlaşması 

imzalandı. Buna göre, üniversiteler 2010-2017 dönemi boyunca € 7 milyar ödenek alacaktı. Hükümete 

göre bu plan üniversitelerin yeni çalışma tasarıları oluşturmasını olanaklı kılacak ve aynı zamanda 

kalıcı bir çerçeve oluşturacaktı. Kamu üniversiteleri sistemine her yıl € 800 milyondan fazla para 

aktarılacağı öngörülüyordu. Bu tasarı, fon aktarımını iyi öğretim ve araştırma sonuçları elde 

edilmesiyle ilişkilendirmişti. Bununla birlikte 2011 sonuna varıldığında, kamu üniversiteleri yıl 

boyunca Valencia hükümeti tarafından ödenmesi gereken paraların ödenmediğini ileri sürdü ve 

yapılmayan ödemelerin meblağının € 197 milyona ulaştığını açıkladı. Her ayın meblağı için düzenli 

bir ödeme anlaşması yapılmasını talep ettiler. Parasızlık öyle bir düzeye varmıştı ki, personel maaşları 

bile ödenemez durumdaydı. Bundan başka hükümet, 2008 yılı sonuna kadar € 891 milyonluk bir 

tarihsel borç birikimine sahipti. 2012‟de Valencia üniversite konseyleri birikmiş borcun ödenmesini 

talep eden bir belgeyi hükümete gönderme konusunda anlaştı. 

 

4.2. 2011-2012. Kamu açıklarını kapatacak Yeni Kararnameler 

Ekonomik kriz yüzünden yapılan yeni düzenlemeler, Bologna sürecinin dönüşümünü çarpıcı bir 

şekilde etkilemişti. Doğrudan iş yerleri üzerinde etki yaratmaya başlayan ekonomik kesintiler 

yüzünden AYÖA anlaşmalarının ana kısmının uygulanmasına devam edilemeyecekti. Kararnameler 

üniversite özerkliğini tasfiye ediyor ve üniversite camiasına danışmaya gerek duymadan onlara yeni 

bir örgütlenme tarzı dayatıyordu. 

 

-Kraliyet Kararname Yasası 20/2011 [15], kamu açıklarının kapatılması için bazı önlemler alıyordu. 

Bu yüzden üniversitelerde yeni akademik pozisyonların açılmasına ve personel sayısının artırılmasına 

mani oluyordu. 

- Kraliyet Kararnamesi 14/2012 [16], kamu harcamalarının akılcılaştırılması için alınacak acil 

önlemleri geliştirmek için doğrudan üniversite hayatına etki ediyor ve önceki yasanın (LOU) bazı 

kısımlarını değiştiriyordu. Kararnameye göre, yüksek okul ve akademik derece yaratmak ve devam 

ettirmek için nelerin gerekli olduğunu hükümet belirleyecekti. Aynı zamanda, kamu tarafından 

öğrencilerden alınacak kayıt harçlarını düzenliyor ve akademisyenler için 24 AKTS‟yi, yaptıkları 

araştırmalara (sexenios) göre değiştirilebilmek kaydıyla, zorunlu koşuyordu. Üniversite özerkliğinde 

yapılan bu üç değişiklik, öğretim ve araştırma kalitesini düşürdüğü gibi akademisyenlerin çalışma 

koşullarını da ağırlaştırdı. Kararnamede kamu hizmeti ruhundan eser bile yoktu. Kayıt ücretlerinin 

artırılması, ekonomik kaynakları bakımından daha güçsüz pozisyonda olan öğrencilerin üniversiteye 

kayıt yaptırmasını daha da güçleştireceği için sert bir şekilde eleştirilmişti. Eğitim Bakanlığı, bir 

akademik derecenin gerçek maliyetinin %15‟i ile %20‟si arasındaki oranının öğrenci tarafından 

ödenmesi gerektiğini belirlemişti. Eğer öğrenci başarısız olursa, ilk yıl için bu oran %30 ile %40, 

başarısızlığın tekrarı halinde %65 ile %100 arasında bir orana ulaşabilecekti. Hesap kolay değildi; ama 

Valencia topluluğu vergileri %33 oranında artırmayı kararlaştırmıştı. 

 



Tüm özerk toplulukların ekonomik açığı aynı düzeyde olmadığı için, uygulanan önlemler de aynı 

olmadı. Valencia topluluğu diğer birçok topluluktan daha büyük açığa sahipti ve bu yüzden Valencia 

hükümeti daha katı önlemler uygulamıştı. Uygulanan başlıca önlemler maaşlarda kesinti yapılması, 

vergilerin artırılması ve sağlık, eğitim ve yardıma muhtaç insanlara verilen sosyal hizmetlerin 

kısılması yoluyla maliyetlerin azaltılması olmuştu. 

 

Halen mücadele ediyoruz ve gerçek hayat şimdiye kadar uygulanan önlemlerin hiçbir sonuç 

doğurmadığını söyleme gücünü bize veriyor. Üretkenlik çarpıcı bir şekilde düşüyor ve özel girişimden 

kaynaklanan kazançlar giderek azalıyor; çünkü maaşları azalan veya işten çıkarıldığı için gelirini 

yitiren tüketicilerin para harcayarak onlara kaynak aktarma gücü kalmamıştır. 

 

Kesintiler 1978 İspanya Anayasası‟nda [17], 26 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleştirilen bir değişikliğe 

dayalı olarak yapılmaktadır. Bu değişiklik 2011‟de iki temel partinin, İspanya nüfusunun %12,6‟sını 

temsil eden diğer küçük partileri dışlayarak, meclise getirdiği bir öneriydi. 135. maddede yapılan 

reform, yıllık bütçe raporuna dâhil edilen özerk topluluk yönetimlerinin yarattığı kamu borcunun 

anapara ve faizlerinin, bu yönetimlerin alacakları tarafından tam olarak karşılanmasına mutlak bir 

öncelik verme yükümlülüğü yaratıyordu. 

 

Sendikalar, özellikle solcu olanları, açıkları kapatmak için uygulama niyeti içinde olunan başka 

önlemler olduğu konusunda da halkı bilgilendirmek için hep beraber çabaladılar. Bu çabaların yanı 

sıra, açıkların gerçek suçlusunun kamu kaynaklarını uygun bir biçimde kullanmayıp heba eden 

yönetim olduğunu göstermek amacıyla yürüyüşler düzenlediler. 



 

        

 

        

 

5. MUHTEMEL ÜNĠVERSĠTE REFORMU (2013) 

Geçen Şubat ayının 14‟ünde, Eğitim Bakanlığı, Jose Ignacio Wert, tarafından seçilen bir 9 kişilik 

uzman komisyonu raporunu yayımladı [18]. Komisyon İspanya‟nın şimdiki halini değerlendirerek 

sorunların üstesinden gelmek için bazı çözüm önerileri geliştiriyordu. Rapor üniversitelerin toplumsal 

eşitsizliklerin giderilmesinde oynadığı tarihsel rolü kabul ediyor, ama mevcut ekonomik krizden ötürü 

bu toplumsal rolün değişmesi gerektiğini ekliyordu. Yeni küresel duruma uyum sağlamak için 

üniversitenin bir değişime ihtiyaç duyduğu ileri sürülüyordu: eĢit yükseklikte çok sayıda tepe 

olacağına, bazı yüksek dağların olması evladır. Üniversiteye yeni bir rol tayin ediyorlardı: Amaç 

İspanya ekonomisinin gelişmesine hizmet olmalı ve bu yüzden üniversite piyasanın gereklerine uyum 

göstermeli. Bunlar şüphesiz kaygı verici saptamalardı, ama bunların arasında en dikkat çekici olanı, 

bir kamu hizmeti olan üniversite eğitiminin topluma hizmet etmesi gerektiği ve günümüzde toplumun 

temel hedefinin ekonomik açığı kapatmak olduğu saptamasıydı. Dolayısıyla rapor, İspanya için büyük 

yarar sağlayacak olan girişimciler toplumun en önemli aktörleri olduğu için, üniversitelerin onlara 

hizmet etmesi gerektiği sonucuna varıyordu. Öğrenciler ve personel, tarafsız karar alamayacağı için 

kabul edilemez görülüyor ve onların büyük bir kısmının Senato‟nun dışında bırakılması öneriliyordu. 

Senato da artık karar alamayacaktı; bunun yerine akademik dereceler, öğrenciler ve hizmet görevlileri 

hakkında karar alması için, üniversite dışından birkaç “bağımsız” üyenin oluşturacağı Üniversite 

Konseyi adında yeni bir organ oluşturulacaktı. Üniversite Konseyi, Rektörü de seçecekti; 

akademisyenler ve hizmet görevlileri hiçbir fikri veya karar gücü olmayan basit birer araçtan ibaretti. 



 

Demokrasinin geriletilmesi, piyasalaşma ve özelleştirme doğrultusunda atılan en güçlü adım budur. 

 

Gelecekteki sendika eylemliliği, şimdi ilk ve orta öğretim reformu karşısında yaptığımıza benzer bir 

şekilde, bunun uygulanmasını durdurmaya yönelecek  

 

6. MÜCADELE DENEYĠMLERĠ VE ÜNĠVERSĠTE EYLEMLERĠ. PLATFORMLAR 

Üniversite hareketi, hükümet tarafından alınan önlemlerle mücadele etmeye yöneldiği oranda, STEs 

mücadele eden güçlerin oluşturduğu platformlara katılma yönünde inisiyatif geliştirmektedir. Kamu 

üniversitelerini savunacak üniversite platformları Valencia Topluluğunun üç önemli şehrinde 2012‟de 

oluşturuldu; talepler ve eylemler arasında bir eşgüdüm oluşturuldu. Platformlar üniversitede çalışan 

sendika üyeleri ve öğrenciler tarafından kurulmuştu. Bu platformlar, zor zamanlarda haftanın her günü 

yoğun bir faaliyet içinde oluyordu. Platform temsilcileri, genellikle manifestolar veya diğer bilgileri 

açık havada okuyor ve gösteri veya grev duyurusu yapıyordu. 

 

Şimdi sendikalar arasındaki ayrımları veya eğitim işçileri arasındaki çıkar farklılıklarını vurgulamanın 

değil, eğitim işçileri ve eğitim hizmeti alanlar arasındaki benzerlikleri ve ortak noktaları hep beraber 

mücadele etmemizi sağlayacak şekilde öne çıkarmanın zamanıdır: ebeveynler, hocalar, okutmanlar, 

idari personel… 

 

      

 

7. SONUÇLAR 

Üniversitedeki genç öğrenciler, özellikle Senatolarda var olan SEPC veya Acontracorrent gibi solcu 

sendikalar etrafında örgütlenmiş olanlar konusunda iyimser duygulara sahibim. Genellikle üniversite 

konusundaki genel gidişat karşısında sert bir eleştirel tutum içindeler ve karşı çıktıkları yönleri 

tartışıyorlar. 

 



Şimdi liselerde ve üniversitelerde olan genç insanlara gerçekten de güveniyorum. Onların birçok 

akademisyenin, sisteme uyum sağlamış ve uğruna mücadele edebileceği hiçbir davası olmayan 

okutman ve profesörlerin yitirmiş olduğu bir gücü yeniden bulmamıza yardımcı olacaklarına 

inanıyorum. 

 

Eğitim sistemimizin tüm manzarası, ilkokuldan üniversiteye kadar, baştan sona değişme tehlikesiyle 

karşı karşıyadır. Her düzeyde eşit fırsatlar sunan bir öğretim sistemine ihtiyaç duyuyoruz ki öğrenciler 

aynı manzara içinde daha yüksek doruklara ulaşabilsinler. Kişilerin kökeni, toplumsal veya ekonomik 

statüsünden bağımsız bir şekilde kayıt yaptırabilecekleri bir üniversite yaratılmalıdır. 

 

Üniversitede gerçek değişimi sağlayacak olan mücadeleyi canlandırabilmek için sorumluluğun büyük 

oranda sendikalar tarafından üstlenileceği bir çaba ile profesörleri, okutmanlar ve hocaları olduğu 

kadar genel olarak halkı, değişimi mümkün kılabilmek için hükümetin genel politikasında da bir 

değişime gitmemiz gerektiği konusunda bilinçlendirmeliyiz. 

 

Ignacio Ramonet‟e [18] göre kriz çok uzun sürecektir; ama şimdi uluslararası ekonomik modeli kesin 

olarak değiştirmek için gerekli olan gücü kullanmanın en doğru olduğu ana da gelmiş olabiliriz. 

Eşitsiz ve eski bir gelişme anlayışı temeline dayanan bu uluslararası ekonomik modeli, daha 

dayanışmacı, demokratik ve adil bir temel üzerinde yeniden inşa etmek için krizin etkilerinin sağladığı 

avantaları kullanabiliriz. 
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